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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร ์D ประตู 2 พบเจา้หน้าท่ีคอย

อ านวยความสะดวก 

วันที ่2 
กรุงเทพฯ – ปารีส –ประตูชัย – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑน์ ้าหอม –      
ช้อปป้ิง  

00.05 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองมลิาน โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG930 

07.10 น. ถึงสนามบินถึงท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกลด ์ประเทศฝร่ังเศส น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
ศลุกากร  (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั่วโมง )  น าท่านเดนิทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศ
ฝรั่งเศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์ันเหลือลน้ ติดอันดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนักท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสดุ ปัจจุบนักรุง
ปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล  า้สมัยแห่งหนึ่งของโลก ท่ีทรงดว้ยอิทธิพลทางการเมือง 
การศกึษา บนัเทิง สื่อ แฟชั่น วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นเมืองท่ีส  าคญัท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก น าเท่ียวชม
ความงดงามของมหานครปารีส ผา่นลานประวตัิศาสตร ์จัตรุสัคองคอรด์ (Place de laConcorde) ท่ีพระเจา้หลยุสท่ี์ 16 
และพระนางมารีองัตวัเนต ถกูตดัสนิประหารชีวติโดยกิโยตนิในสมยัปฏิวตัฝิรั่งเศส แลว้ผา่นเขา้สู่ถนนสายโรแมนติกชองป์
เอลเิซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจตัรุสัคองคอรด์ตรงสูป่ระตชูยันโปเลียน น าชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโป
เลียน (Arc deTriomphe) สญัลกัษณแ์ห่งชยัชนะของจกัรพรรดนิโปเลียนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริ่มสรา้งขึน้
ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 แลว้จากนั้นน าถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) 
สญัลกัษณท่ี์โดดเดน่สงูตระหง่านคูน่ครปารีสดว้ยความสงูถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจัตรุสัทรอค
คาเดโร ่ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
         บ่าย น าท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น า้แซนด ์ท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น า้ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจ 
น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑน์ า้หอม Fragonard พิพิธภัณฑท่ี์จัดแสดงประวตัิความเป็นมาและจัดแสดงวิธีการผลิตน า้หอม
ในปัจจบุนั ของโรงงานผลติน า้หอมย่ีหอ้ Fragonard ย่ีหอ้น า้หอมอนัโดง่ดงั ท่ีมีแหล่งผลิตตน้ก าเนิดมาจากเมือง Grasse 
เมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็นเมืองหลวงของโลกน า้หอม โดยพิพิธภัณฑแ์ห่งนีก้่อตัง้ขึน้มาในปี 1983 ตวัอาคารเป็นท่ีอยู่เดิมของ 
นโปเลียน โบนาปารต์ท่ี 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึ่งแต่ละหอ้งจัดแสดงเรื่องราวเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์บรรจุ
น า้หอมตัง้แตส่มยัอดีตจนถึงปัจจบุนั และบอกเลา่เรื่องราวการผสมผสานกลิ่นน า้หอมให้มีเอกลกัษณ์อันรญัจวนใจ และ
หากท่านมองหาของฝากจากปารีสท่ีไมเ่หมือนใคร ท่านสามารถเลือกซือ้น า้หอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโ้ดยตรง
ตามอธัยาศยั จากนัน้เชิญเลือกซือ้สินคา้แฟชั่นราคาถูกในรา้นคา้ปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องส  าอาง 
น ้าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนั้นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยนักช้อปปิ้งจากทั่ วทุกมุมโลกใน
หา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารีสท่ีแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้
ของสวสิจากรา้น Bucherer  รา้นดงัของสวสิ ท่ีมีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสนิคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต
, เครื่องหนงั, มีดพบั, นาฬกิาย่ีหอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN PLUS SUITCASE PARIS หรือเทียบเท่า   
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วันที ่3 ปารีส – พระราชวังแวรซ์าย – Outlet 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวังแวรซ์าย (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ (มีไกดท์อ้งถิ่นบรรยายในพระราชวงั) ท่ี
สรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท่ี์ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลงัการ ทัง้จิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูป
แกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวงั เช่น โบสถ์หลวงประจ า
พระราชวงั,ทอ้งพระโรงท่ีตกแตง่อย่างวจิิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี่, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมีความยาว
ถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นหอ้งท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้
หลยุสท่ี์ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทัง้ยงัเป็นหอ้งท่ีใชส้  าหรบัจดังานเลีย้งและเตน้ร  าของพระนางมารี อังตวัแนตต ์มเหสีของพระ
เจา้หลยุสท่ี์ 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชินีท่ีตกแตง่อย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดนิโปเลียนท่ียิ่งใหญ่ 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ La Vallee Village Outlet  แหล่งชอ้ปปิ้งท่ีรวมรา้นคา้แบรนดเ์นมดงัมากมายกว่า 110 รา้น สมัผสั

ประสบการณ์การชอ้ปปิ้ง ท่ีครบครนัดว้ยสินคา้ชัน้น าต่างๆ มากมาย เช่น 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 อิสระใหท้่านเลือกซือ้สินคา้ตาม
อธัยาศยั 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั  
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN PLUS SUITCASE PARIS หรือเทียบเท่า   

วันที ่4 ปารีส – แร็งส–์ น็องซี – สตราสบู์รก์  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มืองแร็งส ์(Reims) ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส เป็นเมืองในจังหวดัมารน์ในแควน้ช็อง
ปาญาร ์เมืองแรง็สก์่อตัง้ขึน้โดยกอลและกลายมาเป็นเมืองส าคญัระหว่างสมยัจักรวรรดิโรมนั ต่อมาแร็งสก์็มามีบทบาท
ส าคญัตอ่ราชบลัลงักฝ์รั่งเศสในการเป็นสถานท่ีส  าหรบัการท าพระราชพธีิบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศส น าท่าน
ถ่ายรูปภายนอกกับมหาวิหารนอเทรอดามแห่งแรงส ์(Cathedral Notre-Dame de Reims) ท่ีเคยใชใ้นพิธีสวมมงกุฎ
กษัตรยิข์องประเทศฝรั่งเศส มหาวหิารท่ีเห็นในปัจจบุนัสรา้งบนมหาวหิารเดมิท่ีถกูไหมไ้ปเม่ือค.ศ. 1211 ท่ีพระเจา้โคลวิส
ท่ี 1ผูถื้อกนัวา่เป็นพระเจา้แผน่ดนิองคแ์รกของฝรั่งเศสไดท้ าพิธีรบัศีลจุ่มจากนักบุญเรมี (St. Remi) บาทหลวงของเมือง
แรงสเ์ม่ือ ค.ศ. 496ท่ีมหาวหิารนอเทรอดามแห่งแรง็ส ์

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองน็องซี (Nancy) เป็นเมืองหลวงของแควน้ลอแรน แห่งฝรั่งเศส และเป็นเมืองท่ีไดร้บัการยกย่องจาก

องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1983 เน่ืองจากเมืองน็องซี (Nancy) แหล่งก าเนิดศิลปะแบบ อารต์ นูโว อันอ่อน
ชอ้ยสวยงามจากฝีมือของศิลปินเด่น เช่น Gall, Duam หรือ Majorelle น าท่านแวะถ่ายรูปบริเวณจัตรุสัสตานิสลาสหนา้
พระราชวงัสตานิลาส (Place Stanislas) อดีตท่ีอยู่อาศยัของดยคุแห่งลอแรน  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองสตราสบู์รก์ 
(Strasbourg) ประเทศฝรั่งเศส เมืองหลวงแห่งแควน้อลัซาส (Alszce) ท่ีมี 2 วฒันธรรม คือฝรั่งเศสและเยอรมนี เน่ืองจาก
ผลดักนัอยู่ภายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศนีส้ลบักนัไปมา สตราสบูรก์เป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมยัโบราณเป็น
รอ่งรอยประวตัศิาสตรใ์หช้าวเมืองปัจจบุนัไดช่ื้นชม 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั 7HOTEL&FITNESS STRASBOURG หรือเทียบเท่า  
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วันที ่5 สตราสบู์รก์ – ริคเวียร ์– กองอีเชม  – กอลมาร ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมย่านรมิน า้ฝรั่งเศสนอ้ย หรือ La Petite France หรือ Little France เป็นย่านเก่าแก่ท่ีตัง้อยู่ท่ีเกาะใหญ่ กร็องดีล 
(Grande Île ) บนถนน rue des Moulins พืน้ท่ีประวตัิศาสตรแ์ห่งนีล้อ้มรอบไปดว้ยแม่น า้อิล (River III) ทัง้ส่ีดา้น นับว่า
เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวของเมืองสตราซ์บูรท่ี์มีช่ือเสียงอย่างมาก เป็นหนึ่งในจุดส าคญัท่ีสุดของเมืองนี ้ชมความ
งดงามของสถาปัตยกรรมบา้นเรือนริมน า้ต่างๆ อีกทัง้ยังไดร้บัการลงทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ดว้ยเดินทาง
ตอ่สูเ่มืองริควรี ์(Riquewihr) เมืองในเสน้ทางสายไวนแ์ห่งแควน้อลัซาคท่ีมีช่ือเสียงในฝรั่งเศส นั่งรถผา่นชมบริเวณไร่องุ่น
ท่ีปลกูกันตามแนวไหล่เขาท่ีลดหลั่นไปมา ก่อนน าท่านเขา้ไปเดินเล่นในตวัเมืองเก่าท่ีมีขนาดเล็กกะทัดรดั แต่ไดร้บัการ
อนรุกัษไ์วอ้ย่างสวยงาม บรรยากาศภายในหมูบ่า้นจะคลา้ยกบัเดนิเขา้ไปเหมือนหลงอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยาย เน่ืองจาก
บา้นเกือบทกุหลงัจะตกแตง่ และประดบัประดาดว้ยดอกไม ้ตุ๊กตาหรือของชิน้เลก็ชิน้นอ้ยท่ีน่ารกัๆเตม็ไปหมด   

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้จากนัน้เดนิทางตอ่สูห่มู่บ้านอองกีเชม (Eguisheim) ประเทศฝรั่งเศส หมูบ่า้นท่ีไดร้บัการขนานนามว่าเป็น “หนึ่ง

ในหมูบ่า้นท่ีสวยท่ีสดุของฝรั่งเศส” ทัง้ยงัเป็นหมู่บา้นในแควน้อัลซาสแห่งหนึ่งท่ีไดร้บัความนิยมจากนักท่องเท่ียวอีกดว้ย 
ท่านจะไดช้มชมความงดงามไปตามถนนกอ้นกรวดอันคดเคีย้วของหมู่บา้น ตื่นตาไปกับความงดงามของเหล่าอาคาร 
บา้นเรือนท่ียังคงกลิ่นอายความเป็นยุคกลางไวเ้ป็นอย่างดี  ชมความเก่าแก่ของอาคารไมโ้บราณท่ีแต่งแตม้ดว้ยสีสนัสี
สดใส ชมลานน า้พท่ีุสรา้งในแบบเรเนสซอง จากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกอลมาร ์(Colmar) ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นเมือง
หลวงของไวนแ์ห่งแควน้อลัซาส (Capitale des Vins d’Alsace) เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในการอนรุกัษ์เมืองใหค้งบรรยากาศ
ของเมืองโบราณ โดยเฉพาะในตัวเมืองเก่าท่ีเรียงรายไปด้วยเรือนไม้เก่าแก่ ร ้านค้าสวยงาม โบสถ์ พิพิธภัณฑ ์             
ครสิตศ์าสนสถาน รา้นคา้ และท่ีอยู่อาศยั ท่ีคงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลางไดอ้ย่างดีสดุแห่งหนึ่งในประเทศ เมืองนีมี้
คลองตดัไปมา จนไดร้บัสมญานามว่า “Little Venice”  น าท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซ็นตม์ารต์ิน โบสถค์าทอลิกเก่าแก่
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ขนาดใหญ่ท่ีสรา้งขึน้จากหินสีชมพทูัง้หลงั สรา้งขึน้ในราวปี ค.ศ. 1234 - 1365 ถือเป็นโบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสดุของเมืองกอลมาร ์
สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคท่ีสวยงามโอ่อ่า 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั EUROPE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่6 กอลมาร ์– ไฟรเ์บริก ์– ททิติเซ่ – ลินเดา – มิวนิค  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดนิทางสู่เมืองไฟรเ์บริก ์(FREIBURG) ไดช่ื้อว่าเป็นเมืองหลวงของ Black forest สวยท่ีสดุในป่าด า เป็นหนึ่งในเมือง
แห่งตลาดเสรีท่ีมีช่ือเสียงและมีความเก่าแก่มากของเยอรมัน  เป็นเมืองขนาดกลางท่ีอยู่ใจกลางศนูยก์ลางการท าไวน ์
ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ น าท่านชมประตมูารต์ิน (St. Martin's Gate) ประตเูมืองในสมยัก่อน จากนัน้น า
ท่านถ่ายรูป  Münsterplatz เ ป็นอาคารเก่าท่ีไดร้บัการอนรุกัษไ์วเ้ป็นอย่างดีโบสถ ์และน าท่านชมโบสถแ์ห่งเมืองไฟรเ์บริก ์
(Freiburg Muenster) ท่ีใชเ้วลาสรา้งนาน 313 ปี สงูถึง 116 เมตร โบสถนี์ร้อดพน้จากการทิง้ระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตร 
ในระหวา่งสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ไดอ้ย่างเหลือเช่ือ ทัง้ท่ีตวัเมืองถกูท าลายลงถึง 90% จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองทิทิเซ่ 
เมืองริมทะเลสาปท่ีตัง้อยู่ในเขตป่าด า (Black Forest) ใหท้่านไดอ้ิสระชมความงามของบา้นเรือน ชมทัศนียภาพของ
ทะเลสาบท่ีมีฉากหลงัเป็นป่าสนอยู่บนภูเขา ท่ีเรียกว่า แบล็กฟอเรสต ์สถานท่ีอันเป็นตน้ก าเนิดนาฬิกากุ๊กกู ใหท่้านไดมี้
โอกาสชิมเคก้แบลก็ฟอเรสอนัขึน้ช่ือ ณ เมืองตน้ต ารบัตามอธัยาศยั และเพลดิเพลนิกบัการเลือกซือ้สนิคา้ท่ีระลกึ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองลินเดา (Lindau) เมืองเก่าสไตลบ์าวาเรียน เมืองท่ีมีลกัษณะเป็นเกาะ โดยมี ทะเลสาบ

คอนสแตนซโ์อบลอ้มเอาไว ้อีกทั้งฉากหลงัของเมืองมีเทือกเขาแอลป์ ท าใหมี้ทัศนียภาพอันงดงาม เป็นอีกหนึ่งเมืองท่ี
สวยงามเป็นอนัดบัตน้ๆ ของเยอรมนี เตม็ไปดว้ยมนตเ์สน่หข์องสถานท่ี ท่องเท่ียว ผูค้นท่ีมีสีสนและมีชีวิตชีวา เดินทางถึง 
เมืองลนิเดา น าท่าน ชมเมืองลนิเดานเ์ดนิเล่นตาม ถนนแมกซิมิเลียน ชมบา้นเรือนท่ีงดงามมากมาย ถ่ายภาพกับศาลา
วา่การเมืองเก่า Alte Rathaus (Old Town Hall) ท่ีสรา้งเสรจ็ในปีค.ศ. 1436 ท่ีเป็นตวัอย่างท่ีดีของสถาปัตยกรรมในแถบ
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หุบเขาไรน ์ของเทือกเขาแอลป์ (Alpine Rhine Valley) ท่ีผสมผสานกันระหว่างศิลปะสไตลก์อธิค และเรอเนสซองส ์ท่ี
งดงาม ไดเ้วลาอนัสมควร จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี เป็นเมือง
หลวงของรฐับาวาเรีย และยงัเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอรล์ินและฮัมบูรก์) เป็นหนึ่งในเมือง
มั่งคั่งท่ีสดุของยโุรป ซึ่งมีพรมแดนตดิเทือกเขาแอลป์ โดยรฐับาวาเรียเคยเป็นรฐัอิสระปกครองดว้ยกษัตริยม์าก่อน ก่อนท่ี
จะผนวกเขา้เป็นสว่นหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลกัษณท์างวฒันธรรมเป็นของตวัเอง ทัง้ดา้นศลิปวฒันธรรม และ 

อาหารอนัเล่ืองช่ือ ซึ่งไดแ้ก่ ไสก้รอกเยอรมนั ขาหมทูอด เพรทเซล และเบียร ์
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั MERCURE MUENCHEN OST MESSE หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่7 มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– จัตุรัสมาเรียนพลาสท ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางขึน้ปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) น าชมตน้แบบ
ของปราสาทเจา้หญิงนิทราในดิสนียแ์ลนด ์ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ์ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดจุปราสาทในเทพ
นิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจ้าลดุวิคท่ี 2 หรือ เจา้ชาย หงสข์าว ชมความวิจิตรพิสดารของหอ้งต่างๆ ท่ีไดร้ับการ
ตกแตง่อย่างงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ซึ่งเป็นนกัประพนัธเ์พลงท่ีทรงโปรดปราน  *** กรณีไม่สามารถ
เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ได ้ทางบริษัทฯขอคืนเงินท่านละ 13 ยูโร และน าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับปราสาทนอย
ชวานสไตน ์เป็นการทดแทน ***  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ขาหมเูยอรมนั) 
บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัเขา้สูเ่มืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี เป็นเมืองหลวงของรฐับาวาเรีย และยัง

เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์ินและฮัมบูรก์) เป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งท่ีสุดของยุโรป ซึ่งมี
พรมแดนตดิเทือกเขาแอลป์ โดยรฐับาวาเรียเคยเป็นรฐัอิสระปกครองดว้ยกษัตรยิม์าก่อน ก่อนท่ีจะผนวกเขา้เป็นส่วนหนึ่ง
ของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลกัษณท์างวฒันธรรมเป็นของตวัเอง ทัง้ดา้นศลิปวฒันธรรม และอาหารอนัเล่ืองช่ือ ซึ่งไดแ้ก่ 
ไสก้รอกเยอรมนั ขาหมทูอด เพรทเซล และเบียร ์น าชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท ์(Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มตน้ของ
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ประวตัิศาสตรแ์ละธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนีเ้ป็นท่ีตัง้ของศาลาว่าการเมืองท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ี
งดงามซึ่งสรา้งขึน้ในช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ใชเ้วลาสรา้งถึง 42 ปี มีหอระฆังสงู 85 เมตร ซึ่งจะมีนักท่องเท่ียวรอ
คอยเฝา้ชมตุ๊กตาไขลานท่ีจะออกมาเตน้ร  า ใหอ้ิสระท่านเดนิเลน่ชอ้ปปิง้ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั  
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั MERCURE MUENCHEN OST MESSE หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่8 มิวนิค – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางสู่ สนามบิน เพ่ือใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้
ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

14.25 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี TG925 
 

วันที ่9 กรุงเทพฯ 
06.05 น. ถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดภิาพ   
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PARIS COLMAR AND NEUSCHWANSTEIN 
ฝร่ังเศส เยอรมนี 9 วัน 6 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

1 – 9 พ.ค. 63 59,900 59,900 59,900 35,870 9,900 

22 – 30 พ.ค. 63 59,900 59,900 59,900 35,870 9,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนันับจาก

วนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้ง

ไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
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6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน า้หนักเกินจาก

ทางสายการบนิก าหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า
กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (ผูเ้ดนิทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (16 EURO) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 EURO) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 
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2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ
ลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึง
เลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือ
ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต  ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทาง
ตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เน่ืองจาก
ประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่าง
ส าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ๆ และ
พาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา
เดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้
(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี 

บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดนิทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว 
และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้  าระคา่ทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซ่าและคา่บรกิารย่ืนวีซ่า / คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว ( Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่มีอ่างอาบน า้ 

ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
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***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

***ใบหนา้สูง2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบุคคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ 

ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อน

แทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 

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, วันเริม่ท างาน, วัน

ลา 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
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4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป ยอ้นหลงั 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิ

บัญช ีโดยการฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน

หรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตัว 

และจะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ 

A4 ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
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- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

  

 

 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 
    (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควิ

นดัหมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงั
จะตอ้งตรงกบัขอ้มลูทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

 

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

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

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…์……………..… 
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11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

   E-MAIL (ตอ้งระบุ)............................................................................................ 

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

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบันศกึษา  

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่......................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ).............................................. 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

  

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   
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   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


