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CHILL OUT AT SCHILTHORN 

อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร่ังเศส 

8 วัน 5 คนื 

เดนิทาง พฤษภาคม 63 

ราคาแนะน าเพียง 55,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – มลิาน – มหาวหิารมิลาน – ลเูซิรน์ 
วนัท่ี 3. ลเูซิรน์ – ยอดเขาชิลธอรน์ - อินเทอรล์าเกน - เบริน์ 

วนัท่ี 4. เบริน์ – ดีจอง 

วนัท่ี 5. ดีจอง – พระราชวงัแวรซ์ายน ์– ปารีส - ลอ่งเรือบาโตมชุ 

วนัท่ี 6. ปารีส – ประตชูยันโปเลียน - หอไอเฟล – ชอ้ปปิง้ 
วนัท่ี 7. ปารีส – สนามบนิ 

วนัท่ี 8. กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
21.30 น 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู3 เคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย พบเจา้หนา้ท่ี
คอยอ านวยความสะดวก 

วันที ่2 กรุงเทพฯ – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – ลูเซิรน์ 
00.40 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองมลิาน โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 940  
07.35 น. ถึงสนามบนิมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั๋วโมง และจะเปล่ียนเป็น 

6 ชั๋วโมงในวนัท่ี 27 ตลุาคม 2562) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร น าท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน (Milan) 
เมืองท่ีเรียกไดว้่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di 

Milano) ท่ีสรา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสานกนั เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก สมยัฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการ ชมแกล
เลอรี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ท่ีนบัวา่เป็นชอปปิง้มอลลท่ี์สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสดุ
ในเมืองมลิาน อนสุาวรีย ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานเูอลท่ี 2 ผูร้เิริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์อง
ศลิปินช่ือดงัในยคุเรเนซองสอี์ก 1 ท่าน คือ ลโิอนารโ์ด ดารว์ินซ่ี ท่ีอยู่ในบริเวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า มีเวลาใหท้่าน
เลือกซือ้สนิคา้แฟชั่นชัน้น าจากทั่วทกุมมุโลก 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
         บ่าย เดนิทางสูเ่มืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอันดบัหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ีถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบ

และขนุเขา จากนัน้พาท่านชมสิงโตหนิแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาต ิเพ่ือเป็นอนุสรณ์
ร  าลึกถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล 
(Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ารอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือน
สญัลักษณ์ของเมืองลเูซิรน์ เป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป สรา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลุม
สะพานมีภาพวาดประวตัศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน จากนัน้ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซือ้สินคา้ของสวิส เช่น ช็อคโก
แลต, เครื่องหนงั, มีดพบั, นาฬกิาย่ีหอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 ลูเซิรน์ – ยอดเขาชิลธอรน์ - อนิเทอรล์าเกน - เบิรน์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน Stechelberg เพ่ือข  าท่านขึน้กระเช้าท่ียาวท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์สู่ยอดเขาชิลธอร์น 
(Schilthorn) โดยยอดเขาแห่งนีต้ัง้อยู่ในแถบบรเิวณเทือกเขาแอลป์ เป็นยอดเขาท่ีมีความสงูกว่า 2 ,970 เมตร และเป็นหนึ่ง
ในแลนดม์ารก์ท่ีมีช่ือเสียงของสวิตเซอรแ์ลนด ์ยอดเขาแห่งนีน้ัน้มีช่ือเสียงไปทั่วโลกจากการท่ีเคยถูกใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท า
เจมส ์บอนด ์007 ภาค “On her majesty’s secret service” หรือในช่ือไทย "ยอดพยัคฆร์าชินี" ดา้นบนของยอดเขานัน้เป็น
ท่ีตัง้ของภัตตาคารหมุนได้ 360 องศา พิตซ ์กลอเรีย (Piz Gloria) ภัตตาคารแห่งนีส้ามารถหมนุไดเ้ป็นวงกลม เพ่ือให้
ลูกคา้สามารถชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ไดร้อบทิศทาง นอกจากนั้นแล้วชั้นล่างของภัตตาคารยังจัดเป็นท่ีแสดง
นิทรรศการของเจมสบ์อนด ์หรือ เรียกวา่ Bond World 007 อีกดว้ย โดยในวนัท่ีอากาศดีนัน้จากยอดเขาชิลธอรน์ สามารถ
มองเห็นยอดเขาตา่งๆของสวติเซอรแ์ลนดไ์ดห้ลายยอดเขาเลยทีเดียว เช่น ยอดเขาไอเกอร ์ , ยอดเขาทิตลิส , ยอดเขาเมินซ ์
รวมถึง ยอดเขาจงุฟราวดด์ว้ย 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพติซ ์กลอเรีย อาหารพืน้เมือง 
บ่าย หลงัอาหารกลางวนัน าคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยแวะท่ีสถานี Birg ท่ีมีทางเดินเรียบหนา้ผา มีทัง้ส่วนท่ีเป็นพืน้กระจก 

ส่วนท่ีเป็นทางเดินเสน้ลวดสลิงเสน้เดียว ส่วนท่ีเป็นอุโมงคต์าข่ายลวดพาดริมผา รวมทัง้ตื่นเตน้กับระเบียงวดัใจ Skyline 
walk เป็นระเบียงชมววิท่ีมีพืน้เป็นกระจกใสมองทะลลุงไปยังเบือ้งล่าง *** ในกรณีทีไม่สามารถขึน้เขาชิลธอรน์ได้ จะ
เปล่ียนไปขึน้ยอดเขาทติลิสแทนโดยน าท่านขึน้กระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศา รอบตัว
เอง ชมทัศนียภาพอันตระการตาได้รอบทิศทางตามเส้นทางขึน้สู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis) เข้าชมถ ้าน ้าแข็ง (Ice 
Grotto) ที่ไม่เคยละลาย  เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะบนลานสกี สุดแสนประทับใจเป็นอย่างยิ่ง 
ชมทวิทัศนข์องยอดเขาต่างๆ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาวโพลนสร้างความงดงามให้กับขุนเขาเป็นอันมาก *** 
น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเกน (Interlaken) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบทูน (Lake Thun) และ
ทะเลสาบเบรียนซ ์(Lake Brienz) อนัเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีส  าคญั และ มีความส าคญัประหนึ่งเมืองหลวงของแบรน์เนอร์
โอเบอลนัด ์มีภาพของยอดเขาจูงเฟราเป็นฉากหลงั มีเวลาใหท้่านเดินเล่นชมเมืองท่ีน่ารกัแห่งนี ้จากนัน้น าท่านเดินทางสู่
กรุงเบริน์ (Bern) ซึ่งไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีเ้บิรน์ยังถูกจัด
อนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคณุภาพชีวติท่ีดีท่ีสดุของโลกในปี ค.ศ.2010 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN BERN หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 เบิรน์ – ดจีอง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมบ่อหมีสีน ้าตาล (Bear Park) สตัวท่ี์เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบิรน์ น าท่าน ชมมารก์าสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบนั
เตม็ไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบตูคิ เป็นย่านท่ีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกับการเดินเท่ียวชมอาคารเก่า อายุ 200 -300 ปี น าท่าน
ลดัเลาะชม ถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสงูสดุของเมืองนี ้ถนนกรมักาสเซ ซึ่งเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขาย
ของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท ์คล็อคเค่นทรัม Clock Tower (Zytglogge)  อายุ 800 ปี ท่ีมี “โชว”์ ใหด้ทูุกๆ
ชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง้ น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ ์Munster Cathedral Square (Münsterplatz) สิ่งก่อสรา้ง
ทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตจูะมีภาพท่ีบรรยายถึงการตดัสินครัง้
สดุทา้ยของพระเจา้ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย จากนัน้เดนิทางสูเ่มืองดจิอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอรก์ันดี ผ่านทุ่งราบอันกวา้งใหญ่แหล่ง

ผลิตมสัตารด์ช่ือดงั อีกทัง้ยังมีช่ือเสียงในการผลิตไวนช์ัน้เลิศอีกดว้ย ผ่านชมอาคารบา้นเรือนสมยัเรเนสซองส ์โบสถแ์ละ
วหิารเก่าแก่ในสมยัยคุกลาง ซึ่งมีจดุเดน่คือ การมงุหลงัคาดว้ยกระเบือ้งสีแดงสดจดัเรียงเป็นลวดลายงดงาม 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INNN DIJON  หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 ดจีอง – พระราชวังแวรซ์ายน ์– ปารีส - ล่องเรือบาโตมุช 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้เดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์ันเหลือลน้ ท่ีนักท่องเท่ียว
อยากมาเยือนมากท่ีสดุ กรุงปารีสเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล  า้สมยัแห่งหนึ่งของโลก ท่ีทรงดว้ย
อิทธิพลของการเมือง การศกึษา บนัเทิง สื่อ แฟชั่น วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองท่ีส  าคญัท่ีสดุแห่ง
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หนึ่งของโลก เดินทางสู่เมืองแวรซ์ายส์ (Versailles) เมืองท่ีเป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัแวรซ์ายน์อันยิ่งใหญ่ของประเทศ
ฝรั่งเศส 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวังแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ (มีไกดท์อ้งถิ่นบรรยายในพระราชวงั) ท่ี

สรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท่ี์ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทัง้จิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูป
แกะสลกัและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใชเ้งินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวงั เช่น โบสถ์หลวงประจ า
พระราชวงั,ทอ้งพระโรงท่ีตกแตง่อย่างวจิิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี่, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมีความยาวถึง 
73 เมตร ซึ่งเป็นหอ้งท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทตูไทยสมยัพระนารายณม์หาราชเคยเข้าถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลยุสท่ี์ 
14 แห่งฝรั่งเศส อีกทัง้ยงัเป็นหอ้งท่ีใชส้  าหรบัจดังานเลีย้งและเตน้ร  าของพระนางมารี อังตวัแนตต ์มเหสีของพระเจา้หลยุสท่ี์ 
16, ชมหอ้งบรรทมพระราชินีท่ีตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนท่ียิ่งใหญ่ จากนัน้น า
ท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน่ า้แซนท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน่ า้ เป็นอีกหนึ่งประสบการณท่ี์น่าประทบัใจ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (หอยเอสคาโก้) 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN CDG AIRPORT หรือเทียบเท่า 

วันที ่6 ปารีส – ประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล – ช้อปป้ิง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเท่ียวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวตัิศาสตร์จัตุรัสคองคอรด์ (Place de la Concorde) ท่ีพระเจา้
หลยุสท่ี์ 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวตัิฝรั่งเศส ถนนสายโรแมนติกช
องป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรด์ตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน , น าชมและถ่ายรูปคู่กับ
ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาสเ์ตอรล์ิทซใ์นปี1805 
โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 ใหเ้วลาท่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ชัน้น าบนถนนชองป์เอลิเซ่ ท่ี
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เตม็ไปดว้ยรา้นคา้สดุหรูหรา สนิคา้แฟชั่นมากมาย น าถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณ์ท่ีโดดเด่น
สงูตระหง่านคูน่ครปารีสดว้ยความสงูถึง 1,051 ฟตุ ซึ่งสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1889 ท่ีบรเิวณจตัรุสัทรอคคาเดโร่ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บ่าย จากนัน้เชิญเลือกซือ้สินคา้แฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี Paris Look (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องส  าอาง 

น ้าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนั้นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยนักช้อปปิ้งจากทั่ วทุกมุมโลกใน
หา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารีสท่ีแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้
ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดงัของสวสิ ท่ีมีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต , 
เครื่องหนงั, มีดพบั, นาฬกิาย่ีหอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN CDG AIRPORT หรือเทียบเท่า 

วันที ่7 ปารีส – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางสู่ สนามบินชารล์ เดอ โกล เพ่ือใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้
สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.40 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี TG931 

วันที ่8 กรุงเทพฯ 
05.55 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 
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อัตราค่าบริการ  
CHILL OUT AT SCHILTHORN 
อิตาลี สวิตเซอรแ์ลนด ์ฝร่ังเศส 

8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบนิไทย 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 
ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทำ่น  

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  

ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตั๋ว 
ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

7-14 เม.ย. 63 66,900 66,900 66,900 66,900 33,790 9,900 

8-15 เม.ย. 63 66,900 66,900 66,900 66,900 33,790 9,900 

1-8 พ.ค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 32,360 9,900 

3-10 ม.ิย. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 32,360 9,900 

10-17 ม.ิย. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 32,360 9,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

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

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่ านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

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

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 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. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (ผูเ้ดนิทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (14 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ยโูร) 
 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
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ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต  ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งส  าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมี ปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ 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 
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4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

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

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 
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เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับประทับ

วซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลบั  และหนังสอื

เดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 3.5x4.5 CM. จ ำนวน 2 ใบ 

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

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นหู เห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 

 

 

3. หลกัฐานการท างาน   
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- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้สว่น 

อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รปูถำ่ยรำ้น สญัญำเชำ่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท ำงำน, วันลำ 

(ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู ่ 

(ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลงั 3 เดอืน ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเทำ่นัน้ (รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบญัช ีโดยกำรฝำก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีำ่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ ำเนำ Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคำ่ใชจ้ำ่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นำมสกลุใหต้รงกับพำสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนำ้ 

- ***Bank Statement ของธนำคำรกรงุเทพ ถำ้ธนำคำรออกมำเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดำษ A4 

ไมส่ำมำรถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนำคำรใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- บัตรประชำชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยบดิำจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ)พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้
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พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยบดิำจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้

พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำย

ใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิำและมำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีำ่ 

  

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 
 
 
 
 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 

 
    (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควินดั
หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้งตรง

กบัขอ้มลูทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

 
ชือ่ – นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง [ภำษำไทย]………………………………………………………………………..… 
 

1. นำมสกลุ [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นำมสกลุตอนเกดิ [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

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

7. สญัชำตปัิจจบุัน ................................สญัชำตโิดยก ำเนดิ หำกตำ่งจำกปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชำย         หญงิ 

9. สถำนภำพ           โสด                     แตง่งำน (จดทะเบยีน)        แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยำ่                แยกกันอยู ่                      หมำ้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีำ่เป็นเด็ก อำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

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

   หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อำชพีปัจจบุัน (หำกคำ้ขำย ใหร้ะบดุว้ยวำ่คำ้ขำยอะไร เชน่ ขำยเสือ้ผำ้ ขำยอำหำร เป็นตน้) 

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

 

 

 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรำ้นคำ้ และทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศัพท ์ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ กรณุำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถำบันศกึษำ  

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

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

14. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่ำ่นมำ 

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

15. เคยถกูพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุำระบวุันที ่หำกทรำบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 
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16.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ)................................................ 

17. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

        ตัวผูข้อวซีำ่เอง     มผีูอ้ืน่ออกให(้ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

         กรณุำระบชุือ่ ......................................................  

 

สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี   

   เช็คเดนิทำง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหำให ้

   ช ำระคำ่ทีพั่กลว่งหนำ้แลว้    คำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดระหวำ่งพ ำนักมผีูอ้อกให ้

   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้    ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


