
นําทา่นบนิตรงสูป่ระเทสสวติเซอรแ์ลนด ์เต็มอิ'มกบัดนิแดนที'มธีรรมชาตอินังดงามที'สดุแหง่หนึ'งของโลกที'สวติเซอร์

แลนด ์แวะเที'ยวลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงยอดนยิม พาขึDนรถไฟพชิติยอดเขา จงุเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป เขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) อนัยิ'งใหญ ่ถา่ยรปู

เป็นที'ระลกึกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณท์ี'โดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่ครปารสี ชอ้ปปิDงรา้นคา้ปลอดภาษีและใน

หา้งใหญใ่จกลางกรงุปารสี 

*** พกัปารสี 3 คนื *** 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
บริษัท ชิล สแควร� ทราเวล จํากัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว เลขท่ี 11/07092 ☎  ติดต�อ Call Center: 02-886-8518, 
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สวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัHงเศส 8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิ การบนิไทย (TG) 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 พฤศจกิายน :  19 – 26  
ธนัวาคม :   3 – 10 54,500.-
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีHยง คํHา โรงแรมทีHพกั  
หรอืเทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

2 กรงุเทพฯ – ซรูคิ – ลเูซริน์  – อนิเทอรล์าเกน ✈ O O
HOTEL CENTRAL 
CONTINENTAL

3 อนิเทอรล์าเกน – ยอดเขาจงุเฟรา – ดจิอง O O O
KYRIAD PRESTIGE 
DIJON NORD

4 ดจิอง – ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายส ์– แกลเลอรี' ลาฟาแยตต ์ O O O
BEST WESTERN PLUS 
SUITCASE

5 อสิระเต็มวนั เต็มอิ'มกบัมหานครปารสี O x x
BEST WESTERN PLUS 
SUITCASE

6 อสิระเต็มวนั เต็มอิ'มกบัมหานครปารสี O x x BEST WESTERN PLUS 
SUITCASE

7 ปารสี – สนามบนิ O ✈ ✈

8 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

วนัแรกของการเดนิทาง กรงุเทพฯ 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู3 เคานเ์ตอร ์D 

สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ที' คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

วนัทีHสองของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ –  ซูรคิ – ลเูซริน์ – อนิเทอรล์าเกน

01.05 
น.

ออกเดนิทางสูส่วสิเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิไทย เที'ยวบนิ TG 970 

*** คณะเดนิทางตั Dงแตว่นัที' 26 ธ.ค. เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 00.35 น.และถงึซรูคิเวลา 

06.55 น.***

07.50 
น.

เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ  (เวลาทอ้งถิ'นชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั'วโมง และจะปรับเวลาท ้อง

ถิ'นชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชั'วโมง ในวนัที' 29 ตลุาคม 2560) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร นําทา่นเดนิทางเที'ยวเมอืงซูรคิ (Zurich) เมอืงที'ใหญ่ที'สดุในประเทศ นําทา่น

ถา่ยรปูกบัโบสถฟ์รอมนุสเตอร ์ (Fraumunster abbey) สรา้งขึDนในปี ค.ศ. 853 โดย

กษัตรยิเ์ยอรมันหลยุส ์   ใชเ้ป็นสํานักแมช่ทีี'มกีลุม่หญงิสาวชนชั Dนสงูจากทางตอนใตข้อง

เยอรมนัอาศยัอยู ่ หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร นําทา่นออกเดนิทางสูม่อืงลู

เซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเที'ยวยอดนยิมอั นดบัหนึ'งของสวติเซอรแ์ลนด ์ที'ถกูหอ้มลอ้มไป

ดว้ยทะเลสาบและขนุเขา 

ระยะทาง 
53 กม. 
ใชเ้วลา
เดนิทาง
ประมาณ 
1 ชม. 

เทีHยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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บา่ย จากนัDนพาทา่นชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที'แกะสลกับนผาหนิ

ธรรมชาต ิ เพื'อเป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิที'เกดิจากการ

ปฏวิตัใินฝรั'งเศสเมื'อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม ้  ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ'งมคีวามยาว

ถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมนํ่ Oารอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึ'งเป็นเหมอืนสญัลกัษณ์

ของเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพานไมท้ี'มหีลงัคาที'เกา่แกท่ี'สดุในยโุรป สรา้งขึDนเมื'อปี ค.ศ.1333 โดย

ใตห้ลงัคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวตัศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  จากนัDนใหท้า่น

ไดอ้สิระเลอืกซืDอสนิคา้ของสวสิ เชน่ ชอ็คโกแลต, เครื'องหนัง,   มดีพับ, นาฬกิายี'หอ้ดงั อาทิ

เช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต ้ น ท่านเดนิทางต่อสู เ่มอืงอนิเทอร ์ ลาเกน 

(Interlaken) เป็นเมอืงที'ตั Dงอยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทนู (Lake Thun) และทะเลสาบ

เบรยีนซ ์(Lake Brienz)   อนัเป็นแหลง่ทอ่งเที'ยวที'สําคญั และ มคีวามสําคญัประหนึ'งเมอืง

หลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอลันด ์ มภีาพของยอดเขาจูงเฟราเป็นฉากหลัง อสิระใหท้่านได ้

สมัผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ 

ระยะทาง 
68 กม. 
ใชเ้วลา
เดนิทาง
ประมาณ 

1.30 
ชม. 

 

คํHา รับประทานอาหารคํ'า ณ ภตัตาคาร อาหารพืDนเมอืง (ฟองดรูช์สี)

นําคณะเขา้สูท่ี'พัก โรงแรม HOTEL CENTRAL CONTINENTAL หรอืเทยีบเทา่

วนัทีHสามของการเดนิทาง     อนิเทอรล์าเกน – ยอดเขาจงุเฟรา – ดจิอง

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ออกเดนิทางสู ่ เมอืงกรนิเดอวาลด ์ (Grindelwald) เมอืงตากอากาศที'สวยงามและยงัเป็น

ที'ตั DงสถานรีถไฟขึDนสู ่ยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau) เเละเมื'อปี คศ.2001  องคก์ารยเูนสโก

ประกาศใหย้อดเขาจูงเฟรา เป็นพืDนที'มรดกโลกทางธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป นําคณะนั'ง

รถไฟทอ่งเที'ยวธรรมชาต ิ ขึDนพชิติยอดเขาจงูเฟราที'มคีวามสงูกวา่ระดับนํDาทะเลถงึ 11,333 

ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหวา่งเสน้ทางขึDนสูย่อดเขาทา่นจะไดผ้า่นชมธารนํDาแข็งที'มขีนาดใหญ่

จนถงึ สถานรีถไฟจงุเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานรีถไฟทีHอยูส่งูทีHสดุในยุ โรป 

(Top of Europe) เขา้ชมถํ Oานํ Oาแข็ ง (Ice Palace) ที'แกะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารนํDา

แข็งลกึถงึ 30 เมตร 

ระยะทาง 
20 กม. 
ใชเ้วลา
เดนิทาง
ประมาณ 
30 นาท ี

เทีHยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืDนเมอืง

บา่ย พาทา่นชมววิที' ลานสฟิงซ ์ (Sphinx Terrace) จดุชมววิที'สงูที 'สดุในยโุรป ที'ระดบัความสงู

ถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลที'ถงึชายแดนสวสิ สมัผัสกบัภาพของธารนํDาแข็ง 

Aletsch Glacier ที'ยาวที'สดุในเทือกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดย

ไมเ่คยละลาย อสิระใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการถา่ยรปู เลน่หมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกบั

กจิกรรมบนยอดเขา และที'ไมค่วรพลาดกบัการสง่โปสการด์โดยที'ทําการไปรษณียท์ี'สงูที'สดุใน

ยุโรป นําคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซํDาเสน้ทางเดมิ ใหท้่านไดช้มววิทวิทัศน์ที่

สวยงามและแตกตา่งกนัจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรนุเนนิ(Lauterbrunnen) 

จากนัDนนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงดจิอง (Dijon) ประเทศฝรั'งเศส อดตีเมอืงหลวงแหง่แควน้

เบอรก์นัด ี ผา่นทุง่ราบอันกวา้งใหญแ่หลง่ผลติมัสตารด์ชื'อดัง อกีทั Dงยังมชีื'อเสยีงในการผลติ

ไวนช์ั Dนเลศิอกีดว้ย ผา่นชมอาคารบา้นเรอืนสมยัเรเนสซองส ์ โบสถแ์ละวหิารเกา่แกใ่นสมยัยคุ

กลาง ซึ'งมจีดุเดน่คอื การมงุหลงัคาดว้ยกระเบืDองสแีดงสดจัดเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

ระยะทาง 
310 
กม.ใช ้
เวลาเดนิ
ทาง
ประมาณ 
4 ชม. 

คํHา รับประทานอาหารคํ'า ณ ภตัตาคารอาหารพืDนเมอืง

นําคณะเขา้สูท่ี'พัก โรงแรม KYRIAD PRESTIGE DIJON NORD หรอืเทยีบเทา่

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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วนัทีHส ีHของการเดนิทาง      ดจิอง – ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายส ์- แกลเลอรีH ลาฟาแยตต์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เดนิทางสู ่ มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝรั'งเศส เมอืงที'มมีนตเ์สน่หอ์นั

เหลือลน้ ที'นักท่องเที'ยวอยากมาเยือนมากที'สุด กรุงปารีสเป็นหนึ'งในศูนย์กลางทาง

เศรษฐกจิและวัฒนธรรมที'ลํDาสมัยแหง่หนึ'งของโลก ที'ทรงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การ

ศกึษา บนัเทงิ สื'อ แฟชั'น วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําใหก้รงุปารสีเป็นหนึ'งในเมอืงที'สําคญั

ที'สดุแหง่หนึ'งของโลก 

ระยะทาง 
315 กม. 
ใชเ้วลา
เดนิทาง
ประมาณ 
4.15 ชม. 

เทีHยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี

บา่ย เดินทางสู ่ เมอืงแวรซ์ายส ์ นําเข ้าชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์

(Versaille Palace) อนัยิ'งใหญ ่ (มไีกดท์อ้งถิ'นบรรยายในพระราชวั ง) ที'สรา้งขึDนตามพระ

ราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี' 14 ภายในตกแตง่อยา่งวจิติรอลงัการ ทั Dงจติรกรรมฝาผนัง 

รปูปัDน รปูแกะสลกัและเครื'องเรอืน ซึ'งเป็นการใชเ้งนิอยา่งมหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของ

พระราชวงั เชน่ โบสถห์ลวงประจําพระราชวงั,ทอ้งพระโรงที'ตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอ

พอลโล, หอ้งเมอควิรี', หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ที'มคีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึ'งเป็นหอ้งที'

พระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทตูไทยสมยัพระนารายณม์หาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้

หลยุสท์ี' 14 แหง่ฝรั'งเศส อกีทั Dงยงัเป็นหอ้งที'ใชสํ้าหรับจัดงานเลีDยงและเตน้รําของพระนางมา

ร ีองัตวัแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลยุสท์ี' 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิทีี'ตกแตง่อยา่งงดงาม, 

ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที' นําชมมหานครปารีส ผ่านลาน

ประวตัศิาสตรจ์ตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ที'พระเจา้หลยุสท์ี' 16 และ

พระนางมารอีงัตวัเนต ถกูตดัสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมยัปฏวิตัฝิรั'งเศส แลว้ผา่นเขา้สู่

ถนนสายโรแมนตกิชองป์ เอลเิซ ่ (Champs Elysees) ซึ'งทอดยาวจากจัตรัุสคองคอรด์

ตรงสูป่ระตูชัย  นโปเลยีน นําชมและถ่ายรูปคู ก่บัประตู ชยันโปเลยีน (Arc de 

Triomphe) สญัลกัษณแ์หง่ชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 

โดยเริ'มสรา้งขึDนในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836  นําถา่ยรปูเป็นที'ระลกึกบักบั

หอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณท์ี'โดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่ครปารสี ดว้ยความสงูถงึ 

1,051 ฟตุ ซึ'งสรา้งขึDนในปีค.ศ.1889 ที'บรเิวณจัตรัุสทรอคคาเดโร ่ จากนัDนเชญิเลอืกซืDอ

สนิคา้แฟชั'นอยา่งเต็มอิ'มในราคาถกูที'รา้นคา้ปลอดภาษ ี (Duty Free Shop) อาท ิ เชน่ 

เครื'องสําอางค ์นํDาหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า  จากนัDนพาทา่นสมัผัสกบับรรยากาศที'เต็มไปดว้ย

นักชอ้ปปิDงจากทั'วทกุมมุโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญส่ดุหรใูจกลางกรงุปารสีที'แกลเลอรีH ลา

ฟาแยตต ์ (Galleries Lafayette) หรอืทา่นสามารถเลอืกซืDอสนิคา้ของสวสิจากรา้น 

Bucherer รา้นดงัของสวสิ ที'มสีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรงุปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ 

ชอ็คโกแลต, เครื'องหนัง, มดีพับ, นาฬกิายี'หอ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer 

เป็นตน้ 

คํHา รับประทานอาหารคํ'า ณ ภตัตาคารอาหารจนี

นําคณะเขา้สูท่ี'พัก โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีHหา้ของการเดนิทาง    อสิระเต็มวนั เต็มอิHมกบัมหานครปารสี

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
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อสิระเต็มวนั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มลู หรอื คาํแนะนํา และ ทางบรษิทัไมม่รีถบรกิาร

สง่ คา่ใชจ้า่ยท ัOงหมดเป็นความรบัผดิชอบของตวัทา่นเอง 

โดยทา่นสามารถเดนิทางไดอ้ยา่งสะดวกโดยระบบขนสง่สาธารณะ ที'มคีรอบคลมุอยูท่ั'วกรงุ

ปารสีทั Dงรถไฟใตด้นิ รถเมล ์ หรอื รถTAXI โดยท่านอาจเดนิทางสูด่สินยีแ์ลนดป์ารสี 

(Disneyland Paris) หรอื Euro Disneyland เป็นอกีสถานที 'ซ ึ'งไมค่วรพลาด  โดยดสินยี์

แลนดต์ั Dงอยูน่อกกรงุปารสีประมาณ 30 กโิลเมตร โดยสามารถเดนิทางโดยรถไฟจากตวัเมอืง

ปารสี จนถงึมารเ์น่ ลา วลัล ี (Marne La Vallee) โดยดสินยีแ์ลนดป์ารสี เปิดใหบ้รกิารครั Dง

แรกในปี 1992 มเีนืDอที'ทั Dงหมดประมาณ 350 ไร ่ซึ'งคณุจะไดพ้บตวัละครดสินยีท์ี'คณุชื'นชอบ 

อาท ิ เชน่ มกิกีD เมาส ์ (Mickey Mouse), โดนัลด ์ดั^ก (Donald Duck ), กฟูฟี' (Goofy) ตวั

ละครอื'นๆอกีมากมาย โดยดสินยีแ์ลนดป์ารสี แบง่เป็น 2 สวน โดยจะเป็น Disneyland park 

และ Walt Disney studios park โดยแตล่ะสวนประกอบดว้ยเครื'องเลน่ตา่งๆมากมาย รวมทั Dง

รา้นขายอาหารและของที'ระลกึ 

หรอืเขา้ชมพพิธิภณัฑล์ฟูร ์(Louvre Museum) พพิธิภณัฑท์างศลิปะที'มชี ื'อเสยีง เกา่แก่

ที'สดุแหง่หนึ'งของโลก เปิดใหเ้ขา้ชมเมื'อปี 1793 ตวัอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่

ปัจจุบันเป็นสถานที'ที'จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะที'ทรงคุณค่าระดับโลกเป็น

จํานวนมาก กวา่ 35,000 ชิDน ทา่นสามารถเดนิชมงานศลิปะชื'อกอ้งโลก อยา่งภาพวาดโมนา

ลซิา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงาน

อนัโดง่ดงัของลโีอนารโ์ด ดาวนิช,ี รปูปัDน The Victory of Samothrace หรอื รปูปัDนเทพวนัีส 

(Venus de Milo) มทีั Dงมี รปูปัDนสฟิงซ ์ (Sphinx), มมัมี' (Mummy) หรอืรอ่งรอยอารยธรรม

โบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภณัฑล์ฟูรจ์ะสรา้งเป็นรปูทรงพรีะมดิที'

สรา้งขึDนจากกระจกเป็นอกีจดุยอดนยิมที'นักทอ่งเที'ยวตอ้งไปถา่ยรปูเป็นที'ระลกึ และเป็นฉาก

ที'มอียูใ่นในภาพยนตรเ์รื'อง The Da Vinci Code ซึ'งพพิธิภณัฑล์ฟูร ์ นอกจากจะมกีารตั Dง

แสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยงัมนีทิรรศการชั'วคราวตา่งๆ การแสดงภาพยนตร ์ และคอนเสริต์ 

ทําใหพ้พิธิภณัฑล์ฟูรเ์ป็นสถานที'มนัีกทอ่งเที'ยวมาเยอืนปีละ่เกอืบ 10 ลา้นคน 

เดนิเที'ยวชมยา่นมงมารต์ (Montmartre) ซึ'งเป็นยา่นศลิปินมากวา่ 200 ปีแลว้ สัมผัสกบั

มนตเ์สน่หแ์ละกลิ'นอายของวันวานที'ศลิปะในฝรั'งเศสรุ่งเรอืงถงึขดีสดุ ชมววิสวยของนคร

ปารสีจากดา้นหนา้บนัไดของวหิารสเกรเกอร ์ (Basilica of Sacre Coeur) วหิารสขีาวที'

เป็นสญัญาลกัษณอ์นัโดดเดน่ของปารสี แลว้เชญิสํารวจรา้นกาแฟ หรอืชมเหลา่ศลิปินที'วาด

รปูอยูใ่กล ้ๆ  

ชมมหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-dame de Paris) อายกุวา่ 800 ปี เป็น

มหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิที'งามเลศิ โดดเด่นดว้ยหอคอยคูห่นา้ทรงเหลี'ยมและ

ยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสงูจากระดับพืDนดนิถงึ 96 เมตร เป็นสถานที'ประกอบพธิี

อภเิษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลยุสท์ี' 16 กบัพระนางมาร ีองัตวัเนตต ์และยงัเป็นจดุกโิลเมตร

ที'ศนูยข์องประเทศฝรั'งเศสอกีดว้ย 

นําคณะเขา้สูท่ี'พักโรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE หรอืเทยีบเทา่
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(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิXการยา้ยเมอืงทีHเขา้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ัOนมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีHใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบั

เปลีHยนตามความเหมาะสม) 

โปรแกรม : สวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัHงเศส  

วนัทีHหกของการเดนิทาง      อสิระเต็มวนั เต็มอิHมกบัมหานครปารสี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

อสิระเต็มวนั เต็มอิHมกบัมหานครปารสี  

นําเขา้สูท่ี'พัก โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE หรอืเทยีบเทา่   

วนัทีHเจ็ดของการเดนิทาง   ปารสี – หอไอเฟล – สนามบนิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

09.00 น. นําเดนิทางสู ่สนามบนิชารล์ เดอ โกล เพื'อใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษ ี(Tax 

Refund) และมเีวลาในการเลอืกซืDอสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

13.40 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ โดยเที'ยวบนิที' TG 931 

*** คณะเดนิทางตั Dงแตว่นัที' 26 ธ.ค. เป็นตน้ไป ออกเดนิทางโดย TG 971 เวลา 13.15 

น.และถงึกรงุเทพฯ เวลา 06.10 น.***

วนัทีHแปดของการเดนิทาง          กรงุเทพฯ

05.55 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ  

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

หมายเหต ุ 1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการที'จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที'ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที'ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที'กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั Dงในกรณีที'ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีDาเงนิ) เดนิทาง หากทา่น

ถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ'ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการเปลี'ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที'ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการเปลี'ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณี ที'คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมืHอทา่นทาํการซืOอโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถื อวา่ทา่นรบัทราบ

และยอมรบัเง ืHอนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีทีHลกูคา้ตอ้งออกต ัYวโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีHของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัOง มฉิะน ัOนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัOงส ิOน

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีHยนแปลงได ้ท ัOงนีOข ึOนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีHไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 
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1. คา่ตัaวเครื'องบนิ ชั Dนประหยดั ( Economy Class) ที'ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะ

ตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื'อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที'ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที'ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่   

5. คา่อาหารตามที'ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที'ทอ่งเที'ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงืHอนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ทีH) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื'นไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืOอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรืHองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิHม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีOยประกนัเร ิHมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีOยประกนัเร ิHมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีHมอีายตุ ัOงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 54,500.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิHมเตมิเร ืHองโรงแรมทีHพกั) 54,500.-

พกัหอ้งเดีHยว เพิHมทา่นละ 8,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 54,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิHมเตมิเร ืHองโรงแรมทีHพกั)
54,500.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัYวเครืHองบนิ ลดทา่นละ 19,600.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ัHงเศส 

(ผูย้ ืHนวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืHนวซีา่ในวนัยืHน เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท

ช ัOนธรุกจิเพิHมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิHมตน้ทีHทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืHอทีHน ัHง confirm เทา่น ัOน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํHากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิารนีOรวม

อตัรานีOไมร่วม
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2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื'องดื'มที'สั'งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํDาหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิDน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บ

ป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที'สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ Oามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีHสายการบนิมกีารปรบัขึOนราคา 

4. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ัHงเศส 

(ผูย้ ืHนวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืHนวซีา่ในวนัยืHน เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท ) 

5. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิHน  (ทา่นละ 10 ยโูร) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร หรอืประมาณ 800 บาท) 
7. คา่ภาษีมลูคา่เพิ'ม 7% 

8. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ'งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000	บาท	โดยโอนเขา้บญัช ีทีHน ัHงจะยนืยนัเมืHอไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัOน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี'เดนิทาง ที'มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6	เดอืน เพื'อทําการจองควิยื'นวซีา่ ภายใน  	

    3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื'อไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท	ี

4. หากทา่นทีHตอ้งการออกต ัYวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที' 	

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั Dง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที' ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ̀มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยที'เกดิขึDน 

5. การยื'นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั Dนตอนการยื'นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Dงแบบหมูค่ณะและยื'น 	

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื'อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที' 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั'งรถเข็น (Wheelchair),	 เด็ก,	ผูส้งูอาย,ุ	มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเที'ยวในระยะเวลาเกนิกวา่	4-5	ชั'วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนื'องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั Dงหมด	

เง ืHอนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีHเหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีHเหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีHเกดิขึOนจรงิ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์ การเตรยีมเอกสารที'ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึDน 

เง ืHอนไขการจอง

ขอ้มลูเบืOองตน้ในการเตรยีมเอกสารยืHนวซีา่และการยืHนขอวซีา่
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2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื'นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบริ

ษัทฯ ทราบลว่งหนา้เพื'อวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึ'งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที'คอ่นขา้งนาน

และอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที'ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื'องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที'ตนพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัDน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่'ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริ'มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ'ากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยื'นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิท

ดว้ย เนื'องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ'งในการยื'นคํารอ้งขอวซี่า และจํานวนหนา้

หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่'ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นที'ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัDนๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองที'นั'งพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัaวเครื'องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก̀ารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัaวเครื'องบนิ ซึ'งมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัaวเครื'องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ̀รยีกเกบ็ 

      คา่ใชจ้า่ยตามที'เกดิขึDนจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นั'งที' Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี'จะนั'งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที'สายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี'มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื'นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที'เครื'องบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํDาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี'มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ี'นั'ง Long leg ขึDนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที'เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที'เชค็อนิเทา่นัDน 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึDนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Dงหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ̀เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Dงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิXในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัOงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจาํนวนทีHบรษิทัฯกาํหนดไว ้(30ทา่นขึOนไป) เนื'องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิ ทและผูเ้ดนิทาง

อื'นที'เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที'เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ'งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื'อน

การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั DงนีDทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที'ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมใน

การมดัจําตัaว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที'สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียืHนวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามา

แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที'เกดิขึDนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื'นวซีา่ / คา่มดัจําตัaวเครื'องบนิ หรอื

คา่ตัaวเครื'องบนิ (กรณีออกตัaวเครื'องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที'กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัYวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ̀นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัOงหมด    

ขอ้มลูเพิHมเตมิเร ืHองต ัYวเครืHองบนิและทีHน ัHงบนเครืHองบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง
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9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื'องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที' ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ̀นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัOงหมด 

1. เนืHองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทําใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีHยว (Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัต่ างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ั Oนกนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึHงถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนืHองจากโรงแรม

น ัOนไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิXในการเรยีกเก็บเงนิเพิHมเตมิในกรณีทีHอาจมกีารแยกหอ้ง

พกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื'องปรับอากาศเนื'องจากอยูใ่นแถบที'มอีณุหภมูตํิ'า  

3. กรณีที'มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึDนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ̀นการปรับเปลี'ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื'อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที'มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที'เป็นหอ้งเดี'ยวอาจเป็นหอ้งที'มขีนาดกะทดัรัต และไมม่ี

อา่งอาบนํDา ซึ'งขึDนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัDนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่

ชาํรดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื'นวซีา่ดว้ย)  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิDว จํานวน 2 ใบ (พืDนหลงัขาวเทา่นัDน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบ

ผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิDว หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื'องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรัพย ์ยอ้นหลงั 3 เดอืน ที'ออกจาก

ทางธนาคารเทา่นัDน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ 

Statement เพื'อใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนที'ยื'นวซีา่)  บญัชฝีากประจาํ ใชป้ระกอบการ

พจิารณาได ้

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 3 

เดอืน(ของผูท้ี'ออกคา่ใชจ้า่ย)  

ขอ้มลูเพิHมเตมิเร ืHองโรงแรมทีHพกั

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัHงเศส) 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืHนประมาณ 10-15 วนัทาํการ 
ยืHนวซีา่แสดงตนทีHศนูยย์ ืHนวซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีHออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืHนวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได้
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**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

4. หลกัฐานการทาํงาน  	

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที'มชีื'อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีDแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที' 

โฉนดที'ดนิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ'มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื'อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื'อสถานทตูที'ยื'น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที'ออกจากสถาบนัที'กําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื'อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื'อสถานทตูที'ยื'น) 

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 (โดยมารดาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาส

ปอรต์บดิามา 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Dงบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีHบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- *** กรณีเด็กอายตุํHากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชื'อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

                                                                               

เอกสารยืHนวซีา่อาจมกีารปรบัเปลีHยนและขออพัเดทเพิHมเตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิHมเตมิ 
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แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยืHนวซีา่เชงเกนประเทศฝร ัHงเศส 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนืHองจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชื'อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื'อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานที'เกดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศที'เกดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่         แยกกนัอยู ่                         หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อื'นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีที'ผูส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุํHากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ใหใ้สช่ื'อ และที'อยู ่ผูป้กครอง 

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

……………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………..… 

11. ที'อยูข่องผูข้อวซีา่ 

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………… 

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืที'ตดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสืOอผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชืHอบรษิทัหรอืรา้นคา้ และทีHอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชืHอ ทีHอยู่

ของสถาบนัศกึษา  

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….……… 

14. วซีา่เชงเกนที'เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที'ผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั Dงแตว่นัที'.......................................ถงึวนัที'......................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิDวมอืเพื'อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นีD 

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

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ื'นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื'อ ......................................................  

สิ'งที'ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิ'งที'ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที'พักที'มผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ที'พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั Dงหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื'นๆ (โปรดระบ)ุ     อื'นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีHยวขอ้งใดๆท ัOงส ิOน 

ท ัOงนีOบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัOน

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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