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HILIGHT 

 น าทา่นบนิลดัฟ้าสูม่หานครมลิาน (Milan) 

เมอืงหลวงแหง่แฟช ัน่โลก  

 เทีย่วลูเซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเทีย่วยอด

นยิมอนัดบัหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์

 ขึน้กระเชา้พชิติยอดเขาทติลสิ (Titlis) 

กระเชา้ลอยฟ้าทนัสมยัระบบใหมล่า่สุดหมุน 

360 องศา 

 เทีย่วปารสี (Paris) เมอืงทีม่เีต็มไปดว้ยมนต์

เสนห่แ์ละสุดแสนโรแมนตกิ  

 ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกบัหอไอเฟล (Tour 

Eiffel) สญัลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่สูงตระหงา่นคู่

นครปารสี 

  เมนูพเิศษ...หอยเอสคาโก ้

 

 

Follow  

Your Dreams  

อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์

ฝร ัง่เศส 7 วนั 4 คนื  

โดยสายการบนิเอมเิรตซ ์(EK) 

เดนิทาง: มถินุายน-ตลุาคม 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 49,900.- 
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 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 13-19 ม.ิย. 62 49,900.- 

วนัที ่ 09-15 ก.ค. 62 55,900.- 

วนัที ่ 07-13 ส.ค. 62 55,900.- 

วนัที ่ 03-09 ต.ค. 62                                                                                                49,900.- 

 

    เสน้ทางการเดนิทาง 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – ดไูบ 

17.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู โ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

21.25 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์EK 373   

วนัที ่2 ดไูบ – มลิาน – แองเกิล้เบริก์ 

00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดูไบ แวะรอเปลีย่นเคร ือ่ง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – ดไูบ ✈ ✈ ✈  

2 ดไูบ – มลิาน – หมูบ่า้นแองเกิล้เบริก์ ✈ O O TERRACE 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
หมูบ่า้นแองเกิล้เบริก์ – ยอดเขาทติลสิ – ลเูซริน์ –   
เมอืงซกุ - เมอืงเบอซองซง O x O 

IBIS STYLES 
BESANCON 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เมอืงเบอซองซง – Outlet - พระราชวงัแวรซ์ายส ์–  
มหานครปารสี O x O 

BEST WESTERN 
PLUS PARIS 

VELIZY 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ปารสี – หอไอเฟล - ถนนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ ่–  
ประตชูยันโปเลยีน – ชอ้ปป้ิง O O x 

BEST WESTERN 
PLUS PARIS 

VELIZY 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 
ปารสี - ยา่นมงมารต์ – ลอ่งเรอืบาโตมชุ - มหาวหิารนอเตรอ
ดาม – สนามบนิ O O ✈ 

 

7 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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03.35 น.  ออกเดนิทาง โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 101 

08.15 น. ถึง สนามบนิมลิาโนมลัเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่า

ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) น าท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านผ่านพธิี

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร จากนัน้เดนิทางสูต่วัเมอืงมลิาน (Milan) เมืองที่เรียกได ้

วา่เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับมหาวหิารแห่งเมอืงมิ

ลาน (Duomo di Milano) ที่สรา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิ ที่ผสมผสานกัน เป็น

สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ ชมแกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานู

เอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ทีนั่บวา่เป็นชอปป้ิงมอลลท์ี่สวยงาม หรูหรา

และเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูร้เิร ิม่การ

รวมชาตหิัวเมอืงตา่งๆในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดงัในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ท่าน 

คอื ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่ทีอ่ยู่ในบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าท่านเดินทางเขา้สู่หมู่บา้นแองเกิล้เบริก์ (Engelberg) ซึ่งตัง้อยู่เช ิงขุนเขาที่

สวยงามมรีะดบัอกีแห่งหนึง่ของเทอืกเขาแอลป์  ผ่านเสน้ทางไฮไลทข์องสวติเซอรแ์ลนด ์

และววิทวิทัศนส์วยงามของทุ่งหญา้ตดักบัหมิะอนัขาวโพลนปกคลมุยอดเขา 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก TERRACE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 หมูบ่า้นแองเกิล้เบริก์ – ยอดเขาทติลสิ – ลูเซริน์ –  เมอืงซุก –  

เมอืงเบอซองซง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นขึน้กระเชา้ลอยฟ้าทนัสมยัระบบใหมล่า่สุดหมุน 360 องศา รอบตวัเอง ชม

ทัศนียภาพอันตระการตาไดร้อบทศิทางตามเสน้ทางขึน้สู่ยอดเขาทติลสิ (Titlis) เขา้

ชมถ า้น า้แข็ง (Ice Grotto)ที่ไม่เคยละลาย  เชญิเพลดิเพลนิสนุกสนานกับการเล่น

หมิะบนลานสก ีสดุแสนประทับใจเป็นอย่างยิง่ ชมทวิทัศนข์องยอดเขาตา่งๆ ทีป่กคลุมไป

ดว้ยหมิะอนัขาวโพลนสรา้งความงดงามใหก้ับขุนเขาเป็นอันมาก ใหเ้วลาท่านเดนิขา้ม" 

The TITLIS Cliff Walk "  สะพานแขวนที่ตัง้อยู่สูงที่สุดของทวปียุโรป ที่ความสูง 

3,041 เมตรจากระดบัน ้าทะเล สะพานมีความยาว 100 เมตร ท่านจะไดช้มทัศนียภาพที่

สวยงามของเทอืกเขาแอลป์ อนัสวยงามแบบกวา้งไกลสดุสายตา (สะพานแขวนอาจจะ

ปิด ในกรณีถ้าสภาพอากาศไม่เอ ื้ออ านวย) จากนั้นเดินทางสู่เมืองลูเซิร ์น 

(Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวติเซอรแ์ลนด ์ที่ถูกหอ้มลอ้มไป

ดว้ยทะเลสาบและขุนเขา ใหท้่านไดอ้สิระเลือกซื้อสนิคา้ของสวสิ เช่น ช็อคโกแลต, 

เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
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บา่ย จากนัน้พาท่านชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผา

หนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณร์ าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิที่เกดิจาก

การปฏวิัตใินฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มี

ความยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ารอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็น

เหมอืนสญัลกัษณข์องเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพานไมท้ี่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สรา้ง

ขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ   

ตลอดแนวสะพาน  เดนิทางตอ่สูเ่มอืงซุก (Zug) เมืองเล็กๆ รมิทะเลสาบที่สวยงามราว

กับเทพนิยายตัง้อยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของ

ทัศนียภาพแลว้ เมอืงน้ียังมอีตัราการเก็บภาษีทีค่อ่นขา้งต ่าจงึถือเป็นที่ตากอากาศที่นิยม

ของเหลา่เศรษฐ ีคนดงัส าคญัระดบัโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอรค์ารจ์อด

เรยีงรายอยู่ 2 ขา้งทาง จนเป็นเรือ่งธรรมดาไปเลย น าท่านชมเมืองชมหอนาฬกิาเมอืง

ซุก (Clock Tower) แลนดม์ารก์ทีส่ าคญัแห่งหนึง่ของเมอืง ดว้ยความสงูของหอถงึ 52 

เมตรและความโดดเดน่ ของหลังคาซึง่เป็นสนี ้าเงนิขาวโดนเด่นตัดกับสหีลังคาสนี ้าตาล

ของบา้นเมืองสวยงามอย่างยิ่ง น าท่านเขา้ชมรา้นท าทองทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในยุโรป 

(The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดท า

การตัง้แตส่มัยศตัวรรตที ่16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัย

จักวรรดนิโปเลยีน มซีุม้ประตแูละเสาโรมัน มรีูปปั้นและจติรกรรมฝาผนัง ดว้ยการวาดลาย

หนิออ่นดว้ยมอื ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นน้ีเป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะล ้าค่าและเครื่องประดับหา

ยาก และบางชิน้มเีพยีงชิน้เดยีวในโลก มีเวลาใหท้่านเดนิชืน่ชมอาคาร งานศลิปะล ้าค่า

และเครือ่งประดบัหายากแลว้ ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬกิาชัน้น าระดับโลกให ้

ท่านเลอืกซือ้เลอืกชมอาท ิเช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, 

Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag 

Heuer ฯลฯ และไม่ควรพลาดเคก้เชอรร์ ี ่Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) 

จากรา้น Speck เคก้ที่มีรสชาตทิี่เป็นเอกลักษณ์และมีขายมากว่ารอ้ยปี มีบุคคลที่มี

ชื่อเสียงมากมายต่างเคยลิ้มลองเคก้จากรา้นน้ี เช่น Charlie Chaplin, Winston 

Churchill หรือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซสิ โดยเมืองซุกน้ีมีการท าฟารม์ผลไม ้ทัง้

สตอเบอรร์ี,่ บูลเบอรร์ี,่ ราสเบอรร์ี่,ลูกแพร ์ฯลฯ รวมทัง้ เชอรร์ี่ ที่มีปลูกมากกว่า 40,000 

ตน้ น าท่านเดนิทางขา้มพรหมแดนสวติเซอรแ์ลนดแ์ละฝรั่งเศสตสู่เมอืงเบอซองซง 

(Besancon) เมอืงหลวงและเมอืงส าคญัของจังหวดัดแูละของแควน้ฟร็องช-์กงเต ทาง

ตะวนัออกของประเทศฝรั่งเศส 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก IBIS STYLE BESANCON หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 เมอืงเบอซองซง – Outlet - พระราชวงัแวรซ์ายส ์- มหานครปารสี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ McArthurGlen Troyes ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้
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แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเช่น HUGO BOSS, LACOSTE, CONVERSE, ARMANI , 

NIKE , PUMA , BODY SHOP และอืน่ๆอกีมากมาย 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย เดินทางสู่ เมืองแวรซ์ายส์ น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์

(Versaille Palace) อนัยิง่ใหญ่ (มีไกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวัง) ที่สรา้งขึน้ตาม

พระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี ่14 ภายในตกแต่งอย่างวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรม

ฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึง่เป็นการใชเ้งนิอย่างมหาศาล พาท่านชม

หอ้งตา่งๆของพระราชวงั เชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง,ทอ้งพระโรงที่ตกแต่งอย่าง

วจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี่, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถงึ 

73 เมตร ซึง่เป็นหอ้งที่พระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราช

เคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ี ่14 แห่งฝรั่งเศส อกีทัง้ยังเป็นหอ้งที่ใชส้ าหรับจัด

งานเลีย้งและเตน้ร าของพระนางมาร ีองัตวัแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี่ 16, ชมหอ้ง

บรรทมพระราชนีิทีต่กแตง่อย่างงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีน

ทีย่ ิง่ใหญ่ เดนิทางสูม่หานครปารสี (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มี

มนตเ์สน่ห์อันเหลือลน้ ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด กรุงปารีสเป็นหนึ่งใน

ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวฒันธรรมทีล่ ้าสมัยแห่งหนึง่ของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิลของ

การเมอืง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชั่น วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหนึ่ง

ในเมอืงทีส่ าคญัทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หอยเอสคาโก)้ 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก BEST WESTERN PLUS VELIZY หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5 ปารสี – หอไอเฟล - ถนนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ่ - ประตชูยันโปเลยีน 

– ชอ้ปป้ิง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส น าถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกับหอไอเฟล (Tour 

Eiffel) สญัลกัษณท์ีโ่ดดเดน่สงูตระหง่านคูน่ครปารสีดว้ยความสูงถงึ 1,051 ฟุต ซึง่สรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ.1889 ที่บรเิวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ ผ่านลานประวัตศิาสตรจ์ัตุรัสคองคอรด์ 

(Place de la Concorde) ที่พระเจา้หลุยสท์ี่ 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสนิ

ประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวิตัฝิรั่งเศส จากนัน้เขา้สู่ถนนสายโรแมนตกิชองป์เอลิ

เซ ่(Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตรุัสคองคอรด์ตรงสู่ประตูชัยนโปเลยีน, น าชม

และถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลยีน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของ

จักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี 1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่

มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 ใหเ้วลาท่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ชัน้น าบนถนนชองป์เอลเิซ่ ที่

เต็มไปดว้ยรา้นคา้สดุหรูหรา สนิคา้แฟชัน่มากมาย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
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 จากนัน้น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑน์ า้หอม Fragonard พพิธิภัณฑท์ี่จัดแสดงประวัติ

ความเป็นมาและจัดแสดงวธิีการผลติน ้าหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลติน ้าหอมยี่หอ้ 

Fragonard ยีห่อ้น ้าหอมอนัโดง่ดงั ทีม่แีหลง่ผลติตน้ก าเนิดมาจากเมือง Grasse เมือง

ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นเมืองหลวงของโลกน ้าหอม โดยพพิธิภัณฑแ์ห่งน้ีก่อตัง้ขึน้มาในปี 1983 

ตัวอาคารเป็นที่อยู่เดมิของนโปเลยีน โบนาปารต์ที่ 3 Louis-Napoléon Bonaparte III 

ซึง่แต่ละหอ้งจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑบ์รรจุน ้าหอมตัง้แต่สมัยอดีตจนถึง

ปัจจุบัน และบอกเล่าเรื่องราวการผสมผสานกลิน่น ้าหอมใหม้ีเอกลักษณ์อันรัญจวนใจ 

และหากท่านมองหาของฝากจากปารสีทีไ่ม่เหมอืนใคร ท่านสามารถเลอืกซือ้น ้าหอมจาก

โรงงานของ Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอธัยาศยั จากนัน้เชญิเลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นราคา

ถูกในรา้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เครือ่งส าอาง น ้าหอม นาฬกิา

หรือกระเป๋า จากนัน้พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากทั่วทุกมุม

โลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสที่แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries 

Lafayette) หรอืท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดังของ

สวสิ ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสนิคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, 

เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก BEST WESTERN PLUS VELIZY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 ปารสี - ยา่นมงมารต์ – ลอ่งเรอืบาโตมุช - มหาวหิารนอเตรอดาม – 

สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิเที่ยวชมย่านมงมารต์ (Montmartre) ซึง่เป็นย่านศลิปินมากว่า 

200 ปีแลว้ สมัผัสกบัมนตเ์สน่หแ์ละกลิน่อายของวันวานที่ศลิปะในฝรั่งเศสรุ่งเรืองถงึขดี

สุด ชมววิสวยของนครปารีสจากดา้นหนา้บันไดของวหิารสเกรเกอร ์ (Basilica of 

Sacre Coeur) วหิารสขีาวที่เป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเด่นของปารีส แลว้เชญิส ารวจ

รา้นกาแฟ หรือชมเหล่าศลิปินที่วาดรูปอยู่ใกล ้ๆ  น าท่านแวะถ่ายรูปหนา้พิพธิภณัฑ์

ลูฟวร ์(Musée du Louvre) พิพธิภัณฑล์ูฟวร ์หรือในชื่อทางการว่า the Grand 

Louvre เป็นพพิธิภัณฑท์างศลิปะตัง้อยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พพิธิภัณฑล์ูฟวร์

เป็นพพิธิภัณฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ เกา่แกท่ีส่ดุ และใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจนี 

 จากน ัน้น าทา่นลอ่งเรอืบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนที่ไหล

ผ่านใจกลางกรุงปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆ

ตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้า เป็นอกีหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ น าท่านเขา้ชมมหา

วหิารนอเตรอดามแห่งปารสี (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวหิาร

สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิทีง่ามเลศิ โดดเดน่ดว้ยหอคอยคูห่นา้ทรงเหลีย่มและยอดปลาย
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แหลมบนหลังคาวหิารสูงจากระดับพื้นดนิถงึ 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษก

สมรสระหวา่งพระเจา้หลยุสท์ี่ 16 กับพระนางมารี อังตัวเนตต ์และยังเป็นจุดกโิลเมตรที่

ศนูยข์องประเทศฝรั่งเศสอกีดว้ย     

17.00 น.  น าคณะเดนิทางสู ่เพือ่ใหท้่านมีเวลาในการท าคนืภาษ ี(Tax Refund) และ มีเวลา

ในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

21.55 น. ออกเดนิทางกลบัสูด่ไูบ โดยสารการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 76 

วนัที ่7 ดไูบ - กรุงเทพฯ 

06.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดูไบ น าท่านเปลีย่นเครือ่ง เพือ่เดนิทางตอ่ 

09.40 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372 

19.15 น. คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ 

 

 

โปรแกรม :  Follow Your Dreams  

อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส  

7 วนั 4 คนื 

 
ก าหนดการเดนิทาง :  

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 

2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

13-19 ม.ิย. 62 49,900 49,900 49,900 49,900 29,900.- 6,900.- 

09-15 ก.ค. 62 55,900 55,900 55,900 55,900 31,900.- 6,900.- 

07-13 ส.ค. 62 55,900 55,900 55,900 55,900 31,900.- 6,900.- 

03-09 ต.ค. 62 49,900 49,900 49,900 49,900 29,900.- 6,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
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เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลูกคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ย ืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        ค่าประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

        ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  
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9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศฝรั่งเศส (ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 

บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (12 ยโูร) 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (21 ยูโร) 
 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่วซี่า 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที่ค่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านัก

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที่สายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้ น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซี่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบ

หอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple 

Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 

3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซี่าเขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื
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นกัเรียน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

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

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นหู เห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูป

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารุด*** 

ตวัอยา่งรูป 

 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน, วันลา 

(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 
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CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารท ัว่ไป 

ยอ้นหลงั 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการฝากหรอื

ถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 เดอืน

(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่าย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 ไม่

สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ 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 (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
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-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

  

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

 

(กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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………………………….. 
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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 ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

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

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 
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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 ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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