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Paris Colmar Hallstatt Munich 
ฝร่ังเศส ออสเตรีย เยอรมนี  

9 วัน 6 คืน 

เดนิทาง กันยายน – ธันวาคม 62  

 

 

 

เร่ิมต้นเพียง 64,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ปารีส – พระราชวงัแวร์ซายน์ – ประตชูยั – หอไอเฟล  

วนัท่ี 3. ปารีส – ลอ่งเรือบาโตมชุ – พิพิธภณัฑ์น า้หอม – ช้อปปิง้ 

วนัท่ี 4. ปารีส – แร็งส์ – กอลมาร์ 

วนัท่ี 5. กอลมาร์ – ทิทิตเซ่ – อินส์บรูก  

วนัท่ี 6. อินส์บรูก– เบิร์ชเตท็กาเด้น – ทะเลสาบโคนิก – ซาลส์บวร์ก  

วนัท่ี 7. ซาลส์บวร์ก – ฮลัสตทั – มิวนิค 

วนัท่ี 8. มิวนิค – สนามบิน  

วนัท่ี 9. กรุงเทพฯ 
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ประตู 2 พบเจ้าหน้าที่คอยอ านวย

ความสะดวก 

วันท่ี 2 กรุงเทพฯ – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ประตูชัย – หอไอเฟล 
00.05 น. ออกเดินทางสูเ่มืองมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930 

*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่ 8 พ.ย. 62 จะออกเดินทางเวลา 00.05 น. และไปถึงกรุงปารีสเวลา 06.50 
น.*** 

07.10 น. ถึงสนามบินถึงท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝร่ังเศส น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ศุลกากร  
(เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั่ วโมงในวันที่ 28 ตุลาคม 2562)  น าท่านเดินทางสู ่    
มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่
นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สดุ ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล า้สมัยแห่ง
หนึง่ของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศกึษา บนัเทิง สือ่ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหนึ่ง
ในเมืองที่ส าคัญที่สดุแห่งหนึ่งของโลก น าเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันย่ิงใหญ่ 
(มีไกด์ท้องถ่ินบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างขึน้ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลยุส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตร
อลงัการ ทัง้จิตรกรรมฝาผนงั รูปปัน้ รูปแกะสลกัและเคร่ืองเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของ
พระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจ าพระราชวัง,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวร่ี, ห้อง
กระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นห้องที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์
มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลยุส์ที่ 14 แห่งฝร่ังเศส อีกทัง้ยังเป็นห้องที่ใช้ส าหรับจัดงานเลีย้งและเต้นร าของ
พระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 , ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียน
ปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลยีนที่ย่ิงใหญ่ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
         บ่าย น าเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de laConcorde) ที่พระเจ้า

หลยุส์ที่ 16 และพระนางมารีองัตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝร่ังเศส แล้วผ่านเข้าสู่ถนนสายโร
แมนติกชองป์เอลเิซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน น าชมและถ่ายรูปคู่กับ
ประตชูยันโปเลยีน (Arc deTriomphe) สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลยีนในศึก เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 โดย
เร่ิมสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 แล้วจากนัน้น าถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับหอไอเฟล (Tour 

Eiffel) สญัลกัษณ์ที่โดดเด่นสงูตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสงูถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึน้ในปีค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัส
ทรอคคาเดโร่ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง (หอยเอสคาโก้) 
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั MERCURE PARIS ROISSY หรือเทียบเท่า   

วันท่ี 3 ปารีส – ล่องเรือบาโตมุช – พพิธิภัณฑ์น้าหอม – ช้อปป้ิง  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านลอ่งเรือบาโตมชุ (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น า้แซนด์ ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงาม
ของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น า้ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ น าท่าน
เข้าชม พิพิธภัณฑ์น า้หอม Fragonard พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาและจัดแสดงวิธีการผลิตน า้หอมใน
ปัจจุบัน ของโรงงานผลิตน า้หอมย่ีห้อ Fragonard ย่ีห้อน า้หอมอันโด่งดัง ที่มีแหล่งผลิตต้นก าเนิดมาจากเมือง Grasse 
เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของโลกน า้หอม โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนีก่้อตัง้ขึน้มาในปี 1983 ตัวอาคารเป็นที่อยู่เดิมของ นโป
เลียน โบนาปาร์ตที่ 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึ่งแต่ละห้องจัดแสดงเร่ืองราวเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์บรรจุน า้หอม
ตัง้แต่สมยัอดีตจนถงึปัจจบุนั และบอกเลา่เร่ืองราวการผสมผสานกลิ่นน า้หอมให้มีเอกลกัษณ์อันรัญจวนใจ และหากท่าน
มองหาของฝากจากปารีสที่ไม่เหมือนใคร ท่านสามารถเลือกซือ้น า้หอมจากโรงงานของ  Fragonard ได้โดยตรงตาม
อธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
บ่าย จากนัน้เชิญเลอืกซือ้สนิค้าแฟชัน่ราคาถกูในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เคร่ืองส าอาง น า้หอม นาฬิกา

หรือกระเป๋า จากนัน้พาท่านสมัผสักบับรรยากาศที่เต็มไปด้วยนกัช้อปปิง้จากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลาง
กรุงปารีสที่แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลอืกซือ้สินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer  ร้าน
ดงัของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสนิค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกาย่ีห้อ
ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 
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ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั  
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั MERCURE PARIS ROISSY หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 ปารีส – แร็งส์ – กอลมาร์  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองแร็งส์ (Reims) ตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส เป็นเมืองในจังหวัดมาร์นในแคว้นช็อง
ปาญาร์ เมืองแร็งส์ก่อตัง้ขึน้โดยกอลและกลายมาเป็นเมืองส าคัญระหว่างสมัยจักรวรรดิโรมัน ต่อมาแร็งส์ก็มามีบทบาท
ส าคญัต่อราชบลัลงัก์ฝร่ังเศสในการเป็นสถานที่ส าหรับการท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์ฝร่ังเศส น าท่าน
ถ่ายรูปภายนอกกับ มหาวิหารนอเทรอดามแห่งแรงส์ (Cathedral Notre-Dame de Reims) ที่เคยใช้ในพิธีสวมมงกุฎ
กษัตริย์ของประเทศฝร่ังเศส มหาวิหารที่เห็นในปัจจบุนัสร้างบนมหาวิหารเดิมที่ถกูไหม้ไปเมื่อค.ศ. 1211 ที่พระเจ้าโคลวิสที่ 
1ผู้ ถือกนัว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกของฝร่ังเศสได้ท าพิธีรับศีลจุ่มจากนักบุญเรมี (St. Remi) บาทหลวงของเมืองแรงส์
เมื่อค.ศ. 496ที่มหาวิหารนอเทรอดามแห่งแร็งส์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู ่เมืองกอลมาร์ (Colmar) ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของไวน์แห่งแคว้นอาลซัส (Capitale des 

Vins d’Alsace) เป็นเมืองที่มีช่ือเสยีงในการอนรัุกษ์เมืองให้คงบรรยากาศของเมืองโบราณ โดยเฉพาะในตัวเมืองเก่าที่เรียง
รายไปด้วยเรือนไม้เก่าแก่ ร้านค้าสวยงาม โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ คริสต์ศาสนสถาน และร้านค้าและที่อยู่ อาศัยที่คงสภาพ
เหมือนเมืองในยุคกลางได้อย่างดีสดุแห่งหนึ่งในประเทศ เมืองนีม้ีคลองตัดไปมา จนได้รับสมญานามว่า “Little Venice”  
น าท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารเซ็นต์มาร์ติน โบสถ์คาทอลกิเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่สร้างขึน้จากหินสชีมพทูัง้หลงั สร้างขึน้ในราวปี 
ค.ศ. 1234-1365 ถือเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สดุของเมืองกอลมาร์ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่สวยงามโอ่อ่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง  
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั MERCURE UNTERLINDEN หรือเทียบเท่า  

วันท่ี 5 กอลมาร์ – ททิติเซ่ – อนิส์บรูก  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองทิทิตเซ่ เมืองริมทะเลสาปที่ตัง้อยู่ในเขตป่าด า (Black Forest) นอกจากเป็นเมืองต้นก าเนิดของเค้ก
แบลก็ฟอเรสต์รสเลศิแล้ว ทิติเซ่ ยงัเป็นแหลง่ผลติ นาฬิกากุ๊กก ูที่ดีที่สดุในโลก อิสระให้ท่านชมทศันียภาพของทะเลสาบที่มี
ฉากหลงัเป็นป่าสนอยู่บนภูเขา ที่เรียกว่า แบล็กฟอเรสต์ อันมีเหตุมาจากพืน้ที่ป่ามีต้นสนปกคลมุอยู่มากจนแสงแดดไม่
สามารถสอ่งทะลเุข้าไปข้างในป่าได้อย่างทัว่ถงึ ท าให้เมื่อมองจากที่ไกลๆ จะเห็นป่าเป็นแนวทะมึนทึบ อันเป็นที่มาของชื่อ
เรียก Black Forest หรือ ป่าด า นัน้เอง ให้ท่านได้มีโอกาสเข้าชมโรงงานผลตินาฬิกากุ๊กกู โดยลกัษณะเด่นของนาฬิกากุ๊กกู
จะต้องท าจากไม้สนแกะสลกัถ่วงด้วยตุ้มน า้หนกั มีฟังก์ชันการท างานทัง้ตีบอกเวลาบางเรือนมีนกร้อง กล่องดนตรี ตุ๊กตา
เต้นร า และคนเลือ่ยไม้ อันเป็นอาชีพหลกัของคนในหมู่บ้านทิทิตเซ่อีกด้วย ท่านสามารถเลือกซือ้ของที่ระลึกจากโรงงาน
นาฬิกาได้ตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัเมืองอินส์บรูค (Innsbruck) น าท่านชมหลงัคาทองค า(Golden Roof) เป็นสญัลกัษณ์ส าคัญ

ของเมืองอินส์บรูค ซึ่งตัง้อยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึน้โดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 ส าหรับเป็นที่
ประทบัของผู้ปกครองแคว้นทิโรล ต่อมาจกัรพรรดิ Maximilian และให้อิสระเดินเลน่ภายในเมืองเก่า 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
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ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั ALP HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 6 อนิส์บรูก – เบิร์ชเตท็กาเด้น – ทะเลสาบโคนิก – ซาลส์บวร์ก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเบิร์ชเต็ทกาเด้น (Berchtesgaden) เมืองสวยในเขตบาวาเรียที่ห้อมล้อมไปด้วยเทือกเขาและ
งดงามด้วยทะเลสาบต่างๆให้เวลาท่านได้เดินเลน่ชมเมืองที่เดิมเป็นศนูย์กลางทางการค้าและการส ารวจหาเกลือและสินแร่ 
บริเวณเมืองเก่าเต็มไปด้วยศิลปะและการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบนที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตัวตกแต่งด้วยลาย
ปนูสไตล์สตดัโก้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านลอ่งเรือชมความสวยงามของ ทะเลสาบโคนิก (Konig See) ที่แปลว่าทะเลสาบพระราชา เพราะเป็นทะเลสาบที่มี

ความลกึที่สดุและเป็นทะเลสาบที่ได้ชื่อว่าน าใสที่สดุในเยอรมนี เป็นฟยอร์ดงดงามที่สดุในเยอรมนี แหล่งก าเนิดมาจากการ
ละลายของหิมะบนยอดเขา อิสระให้ท่านเดินเลน่ที่ทะเลสาบตามอธัยาศยั ถ่ายรูปกับกับทะเลสาบสีเขียวมรกตตัดกับสีฟ้า
ของท้องฟ้าโดยมีเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลงัก็ได้ จากนัน้เดินทางสูเ่มืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมือง
อนัเป็นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ที่มีชื่อเสียงก้องโลก น าเที่ยวชมความงามของเมืองซาลส์
บวร์กที่มีความหมายว่า “ปราสาทเกลอื” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที่ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้ซัลซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็นที่
ประทับถาวรของอาร์คบิชอป และ เป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่ส าคัญย่ิงของบรรดาประเทศที่ใช้
ภาษาเยอรมนั ชมสวนดอกไม้มิราเบล(Mirabell Garden) ซึ่งเป็นฉากหนึ่งในการถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง “มนต์รักเพลง
สวรรค์” (The Sound of Music) ที่โด่งดงัไปทัว่โลก  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั AUSTRIA TREND MITTE หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 7 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มวินิค  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสูฮ่ัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วย
ขนุเขาและป่าสเีขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สดุใน Salzkammergut เขตที่อยู่บน
อพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ที่มรดก
โลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึง่ท่านอยู่ในภวงัค์แห่งความฝัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย และยังเป็น

เมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลนิและฮมับูร์ก) เป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สดุของยุโรป ซึ่งมีพรมแดน
ติดเทือกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนที่จะผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
ประเทศเยอรมนี จงึมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมเป็นของตัวเอง ทัง้ด้านศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งได้แก่ ไส้
กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์ น าชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของ
ประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนีเ้ป็นที่ตัง้ของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่
งดงามซึ่งสร้างขึน้ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆังสงู 85 เมตร ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวรอ
คอยเฝา้ชมตุ๊กตาไขลานที่จะออกมาเต้นร า เม่ือนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง (ขาหมเูยอรมนั) 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั MERCURE MUNCHEN OST MESSE หรือเทียบเท่า  

วันท่ี 8 มวินิค – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าในร้านค้า
ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

14.25 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG925 
*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่ 25 ตุลาคมจะออกเดินทางเวลา 13.35 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 06.10 
น.*** 

วันท่ี 9 กรุงเทพฯ 
06.05 น. ถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวสัดิภาพ   

 

อัตราค่าบริการ Paris Colmar Hallstatt Munich 

ฝร่ังเศส ออสเตรีย เยอรมนี 9 วัน 6 คืน  
โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 13 -21 ก.ย. 62 65,900 65,900 65,900 41,900 8,900 

วันที่ 4-12 ต.ค. 62 65,900 65,900 65,900 41,900 8,900 

วันที่ 25 ต.ค. – 2 พ.ย. 62 65,900 65,900 65,900 41,900 8,900 

วันที่ 8 – 16 พ.ย. 62 64,900 64,900 64,900 40,900 8,900 

วันที่ 22 – 30 พ.ย. 62 64,900 64,900 64,900 40,900 8,900 

วันท่ี 29 ธ.ค. 62 – 6 ม.ค. 63 79,900 79,900 79,900 49,900 12,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอตัโนมติั 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝร่ังเศส (ประมาณ 3,000 บาท ช าระพร้อมเงินมดัจ า) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (16 EURO) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (27 EURO) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 
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ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือ
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า 
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3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

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

ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อน

แทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารุด*** 

ตวัอยา่งรูป 
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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 เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท 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 ยอ้นหลงั 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิ

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

หรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่าย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว 

และจะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ 

A4 ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 
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**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 
    (กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มูลนีใ้นการจองควิ
นดัหมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงั

จะตอ้งตรงกบัขอ้มูลทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 
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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. สญัชาตปัิจจุบัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซี่า 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจุบัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบันศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่......................ถงึวันที.่........................... 
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15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ).............................................. 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

  

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 
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