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HILIGHT 

 เยอืนแควน้นอรม์งัด ี(Normandy) 

เทีย่วเมอืงรูอ็อง (Rouen) อดตีเมอืง

หลวงแหง่นอรม์งัด ี

 เขา้ชมมหาวหิารมงตแ์ซงตม์เิชล 

(Mont Saint-Michel) ศาสนสถานที่

ย ิง่ใหญ ่ 

 เขา้ชมความงามของปราสาท

ปราสาทเชอนงโซ (Château de 

Chenonceau)  

 เขา้ชมความงดงามของ

พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille 

Palace) อนัย ิง่ใหญ ่

 น ัง่รถไฟความเร็วสูง TGV ว ิง่ดว้ย

ความเร็ว 300 กโิลเมตร ตอ่ช ัว่โมง 

 ขึน้กระเชา้ลอยฟ้าหมุน 360 องศา สู่

ยอดเขาทติลสิ (Titlis) เขา้ชมถ า้

น า้แข็ง (Ice Grotto) 

 

 

Mont Saint-Michel , Tours 

and Mt.Titlis 

ฝร ัง่เศส สวติเซอรแ์ลนด ์

8 วนั 5 คนื 

  

โดยสายการบนิไทย[TG] 

เดนิทาง: กนัยายน 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 64,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 5-12 ก.ย. 62  64,900 

วนัที ่ 19-26 ก.ย. 62 64,900 

 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ 
    

2 
กรุงเทพฯ – ปารสี – รูอ็อง – โดวลิล ์– แซ็ง 
มาโล 

 O O 
MERCURE ST MALO 

FRONT DE MER 
 หรอืเทยีบเทา่  

3 
แซ็ง มาโล – เขา้มหาวหิารมงตแ์ซงตม์เิชล – 
ตูร ์ O O O 

 

NOVOTEL TOUR 
CENTRE GARE 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ตูร ์– เขา้ปราสาทเชอนงโซ - ปราสาทชอม

บอรด์ – เขา้พระราชวงัแวรซ์ายน ์–  ปารสี O O  O 
MERCURE PARIS 

VELIZY 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ปารสี – หอไอเฟล – รถไฟด่วน TGV - สต
ราสบรูก์ O X O 

MERCURE 
STRASBOURG 

AEROPORT 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 
สตราสบูรก์ – ลูเซริน์ – ยอดเขาทติลสิ – แอง
เกิล้เบริก์ O X O 

HOTEL TERRACE 
 หรอืเทยีบเทา่ 

7 แองเกิล้เบริก์ – ซูรคิ – สนามบนิ O   
 

8.  กรงุเทพ    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรุงเทพ 

21.00 น. คณะพรอ้มกนัณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประตู 2 เคาน์เตอร ์

D สายการบนิไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2 กรุงเทพฯ – ปารสี – รูอ็อง – โดวลิล ์– แซ็ง มาโล 

00.05 น. ออกเดนิทางสูป่ารสี โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 930 

07.10 น.  

 

 

ถงึ สนามบนิถงึทา่อากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝร ัง่เศส น าทา่นผ่านพธิ ี

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะ

เปลีย่นเป็น 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) น าท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงรูอ็อง (Rouen) อดตีเมืองหลวงแห่งแควน้นอร์

มังด ีเมืองที่ผูน้ ากองทัพฝรั่งเศส โจนออฟอารค์ ถูกตัดสนิใหถู้กเผาทัง้เป็นในปี ค.ศ. 

1431 ขอ้หาเป็นพวกนอกรีต น าท่านชม มหาวหิารรูอ็อง (Rouen Cathedral) หรือ 

มหาวหิารนอเทรอดามแห่งรูอ็อง (Cathedrale Notre-Dame de Rouen) เป็นมหาวหิาร

ในนกิายโรมันคาทอลกิทีส่รา้งขึน้อย่างสวยงามในสไตลโ์กธคิ โดยในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 

1876 ถงึ ปี ค.ศ. 1880 มหาวหิารรูอ็องเป็นสิง่กอ่สรา้งทีส่งูทีส่ดุในโลก เมือ่ปี ค.ศ. 1944 

ระหวา่งสงครามโลกครัง้ที ่2มหาวหิารถูกระเบดิซึง่เกอืบท าลายหอกลางของมหาวหิารไป 

แต่ภายหลังไดม้ีการบูรณะใหม่จนสวยงามเช่นเดมิ หลังจากนั้นน าท่านเดินชม หอ

นาฬกิาดาราศาสตร ์(Gros Horloge) ที่มีความเก่าแก่ยอ้นกลับไปในศตวรรษที่ 16 

ปัจจุบันนัน้ถอืวา่เป็นหนึง่ในอนุสรณส์ถานทางประวตัศิาสตรท์ีด่ทีีส่ดุของเมอืงรูอ็อง ตัง้อยู่

บนถนน Rue du Gros Hologe  อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงโดวลิล ์(Deauville) เป็นเมอืงพักผ่อนไฮโซรมิทะเล ที่มีท่าเรือ 

รีสอรท์ระดับ 5 ดาว คาสโิน และรา้นคา้ และเมืองน้ีมีตกึสวยงามทัง้เมือง ถูกยกใหเ้ป็น 

"Queen of the Norman beaches" เมืองที่เต็มไปดว้ยบา้นไฮโซรมิทะเล โดยถูก

ขนานนามว่า Parisian Riviera ตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 19 เมืองโดวลิลแ์ห่งน้ีได ้

กลายเป็นเมอืงพักผ่อนของชนชัน้สูง คนรวย และคนมีชือ่เสยีง อกีทัง้ยังเป็นเมืองแรกที ่

Coco Chanel มาเปิดรา้นคา้ของตนเอง ทัง้ยังเป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตช์ื่อดัง The 

Devil Wears Prada จากนัน้อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมตามอัธยาศัยบน

ถนน Deauville mail street อย่างจุใจ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงแซ็ง มาโล 

(St. Malo) เป็นเมอืงท่าในก าแพง บนเกาะทีป่ากแม่น ้ารองซใ์นมหาสมุทรแอตแลนตกิ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
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ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ที่พัก MERCURE ST. MALO FRONT DE MER หรือ

เทยีบเท่า 

วนัที ่3 แซ็ง มาโล – เขา้มหาวหิารมงตแ์ซงตม์เิชล – ตรู ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านสูม่งตแ์ซงตม์เิชล (Mont Saint-Michel) เดนิทางขึน้สู่ศาสนสถานที่ยิง่ใหญ่

ทีส่ดุแห่งหนึง่ในยุโรป ตัง้อยู่บนฐานหนิแกรนติขนาดใหญ่ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิม

อนัดบั 3 ของฝรั่งเศส รองลงมาจากหอไอเฟล และพระราชวงัแวรซ์ายน ์และยังไดร้ับการ

ประกาศจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นหนึ่งในมรดกโลกอีกดว้ย น าท่านเขา้ชมมหา

วหิารมงตแ์ซงตม์เิชล (Mont Saint Michel Abbey) เป็นวหิารที่ตัง้อยู่บนเกาะโดด

เด่นเป็นสง่า กลางทะเลชายฝ่ังตะวันตก บรเิวณแควน้นอร์มองด ีสูงจากระดับน ้าทะเล 

ความสงูรวมฐานและตวัวหิารสงูถงึ 155 เมตร ใหท้่านไดเ้ดนิขึน้ไปสู่บนยอดวหิารเพื่อชม

รูปป้ันทองของนักบุญมเิชล (ไมเคลิ) สรา้งโดย เอมานูแอล เฟรมเีย (Emmanuel 

Frémiet) ระหว่างทางเดนิบนเนินเขา ในอดีตเป็นหมู่บา้นชุมชน บา้นเรือนไดร้ับการ

อนุรักษ์ยังคงสภาพเหมอืนยุโรปยุคกลางใหบ้รรยากาศคลาสสกิ ปัจจุบันสว่นดดัแปลงเป็น

รา้นรวงขายของทีร่ะลกึเปิดรับนักท่องเทีย่วใหเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดอ้ย่างเพลดิเพลนิ   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงตูร ์(Tours) เมืองประวัตศิาสตร์แห่งลุ่มแม่น า้ลวัร ์(Loire) 

ตัง้อยู่ระหว่างแม่น ้าลัวรท์างตอนเหนือ และแม่น ้าแชรท์างตอนใต ้ลุ่มแม่น ้าลัวรเ์ป็นเสน้

เลอืดหลอ่เลีย้งแควน้ลวัร ์และเป็นแม่น ้าสายยาวที่สุดของฝรั่งเศส คอื 1,013 กโิลเมตร

หลอ่เลีย้งตน้องุ่นหลายรอ้ยต าบลในหลายแควน้ สองฟากฝ่ังมีปราสาทหรือชาโตส าคัญ

ของกษัตรยฝ์รั่งเศส และเชือ้พระวงศท์ีส่วยงามนับพันแห่ง 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NOVOTEL TOURS CENTRE GARE หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่4 ตูร ์– เขา้ปราสาทเชอนงโซ - ปราสาทชอมบอรด์ – เขา้พระราชวงัแวร์

ซายน ์–  ปารสี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดนิทางสูป่ราสาทเชอนงโซ (Château de Chenonceau) เขา้ชมความงาม

ของปราสาททีส่รา้งบนฝ่ังแม่น ้าแชร ์ออกแบบโดยฟิลแบรตเ์ดอลอรม์ สถาปนกิเรอเน

ซองสต์ระกลูเมเนยีร ์(Menier) ลกัษณะของสถาปัตยกรรมของเชอนงโซ เป็นแบบ

ผสมระหวา่งสถาปัตยกรรมโกธคิและสถาปัตยกรรมเรอเนซองสต์อนตน้ ลานดา้นหนา้วาง

แบบลานปราสาทยุคกลางลอ้มรอบดว้ยคนู ้า ประตทูางเขา้ขนาดใหญ่ท าจากไมแ้กะสลกั 

ดา้นในเป็นชาเปล (Chapel) โดดเดน่ดว้ยหนา้ตา่งประดบั กระจกส,ี หอ้งบรรทม, หอ้ง

กรนี (Green) เป็นลกัษณะศลิปะแบบโกธคิและเรอเนซองส ์หอ้งรับรอง, หอ้งบรรทมพระ
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เจา้ฟรองซวัสท์ี ่1, หอ้งพระเจา้หลยุสท์ี ่14 และหอ้งโถงตกแตง่ดว้ยเพดานโคง้สนัทีม่หีนิ

หลกัแยกจากกนัเป็นเสน้ขาด ถือวา่เป็นหอ้งทีแ่กะสลกัที่สวยทีส่ดุหอ้งหนึง่ในการตกแตง่

แบบเรอเนซองสแ์บบฝรั่งเศส  แลว้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสูป่ราสาทชอมบอรด์ 

(Château de Chambord) มหาปราสาทแห่งลุม่น ้าลวัร ์ใหเ้วลาท่านถ่ายรูปคูก่บัความ

งามของสถาปัตยกรรมแหง่ฝรัง่เศส ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในบรรดาปราสาทแถบลุม่แม่น ้า

ลวัรแ์ละกษัตรยิฝ์รั่งเศสหลายพระองคเ์คยเสด็จมาประทบัแรมทีน่ี่ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูม่หานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมอืง

ทีม่มีนตเ์สน่หอ์นัเหลอืลน้ ตดิอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมาก

ทีส่ดุ ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมที่ล ้าสมัยแห่ง

หนึง่ของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตร์

และศลิปะ ท าใหก้รุงปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แวะเขา้เมอืง

แวรซ์ายส  ์เพื่อน าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส์ (Versailles 

Palace) อันยิ่งใหญ่ (มีไกด์ทอ้งถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สรา้งขึ้นตามพระราช

ประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง 

รูปปั้น รูปแกะสลกัและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งนิอย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆ

ของพระราชวงั เชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั,ทอ้งพระโรงทีต่กแตง่อย่างวจิติรบรรจง

, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึง่

เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวาย

สาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ี ่14 แห่งฝรั่งเศส อกีทัง้ยังเป็นหอ้งที่ใชส้ าหรับจัดงานเลีย้งและ

เตน้ร าของพระนางมารี อังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี่ 16, ชมหอ้งบรรทมพระ

ราชนีิทีต่กแตง่อย่างงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ่ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MERCURE PARIS VELIZY หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่5 ปารสี – หอไอเฟล – รถไฟดว่น TGV - สตราสบูรก์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านผ่านชมลานประวตั ิศาสตร์จตัุรสัคองคอร์ด  (Place de la 

Concorde) ลานประหารพระเจา้หลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเน็ตต ์อันเป็น

จุดเริม่ตน้แห่งการเปลีย่นแปลงการปกครองประเทศของฝรั่งเศส  น าท่านเดนิทางผ่ายชม

ถนนสายโรแมนตกิ ชองป์เอลเิซ่ (Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีชือ่เสยีงที่สุด

ของปารสีและเป็นตน้แบบถนนราชด าเนนิ พรอ้มชมความยิง่ใหญ่ของประตูชยั (Arc de 

Triumphe) อนุสรณส์ถานทีส่ าคญัของปารสี ไดร้ับการยอมรับใหเ้ป็นประตูชัยที่ยิง่ใหญ่

เป็นอันดับสองของโลก รวมทัง้ยังมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรม

สไตลศ์ลิปะนีโอคลาสสกิ โดยเฉพาะรูปแกะสลักลอยที่นับเป็นผลงานชัน้ยอดจากศลิปิน
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ชัน้เยีย่ม ที่มีเล่าเหตุการณ์การปฏวิัตแิละจักรวรรดฝิรั่งเศสผ่านผลงานศลิปะรอบๆประตู

รอบ 4 ทศิ จากนัน้น าท่านถา่ยภาพเป็นสุดประทบัใจกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) 

หอคอยโครงสรา้งเหล็กประตมิากรรมเหล็กขนาดใหญ่ทีส่รา้งขึน้เพื่อเฉลมิฉลองครบรอบ 

100 ปี หลังการปฏวิัตอิุตสาหกรรมของฝรั่งเศสและเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งงาน World 

Fair ปี ค.ศ 1889 สญัลกัษณท์ีโ่ดดเดน่สงูตระหง่านคูน่ครปารีส ที่บรเิวณจัตุรัสทรอคาเด

โร่ หอไอเฟลเป็นสญัลกัษณข์องประเทศฝรั่งเศสทีเ่ป็นทีรู่จ้ักกนัทั่วโลก ทัง้ยังเป็นหนึ่งใน

สิง่กอ่สรา้งทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโลกอกีดว้ย จากนัน้น าท่านสูศ่นูยก์ลางการชอ้ปป้ิง 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 อสิระเลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นราคาถูกในรา้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free Shop) อาท ิ

เชน่ เครือ่งส าอาง น ้าหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนัน้พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็ม

ไปดว้ยนัก ชอ้ปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอ

รี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) 

17.00 น. น าคณะน ัง่รถไฟความเร็วสูง TGV วิง่ดว้ยความเร็ว 300 กโิลเมตร ต่อช ัว่โมง 

จนถงึเดนิทางมาถึงสถานรีถไฟเมอืงสตราสบูรก์ (Strasbourg) ประเทศฝรั่งเศส 

เมืองหลวงแห่งแควน้อัลซาส (Alszce) ที่มี 2 วัฒนธรรม คือฝรั่งเศสและเยอรมนี 

เน่ืองจากผลดักนัอยู่ภายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศน้ีสลับกันไปมา สตราสบูรก์ เป็น

เมอืงใหญ่มสีถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็นร่องรอยประวตัศิาสตรใ์หช้าวเมอืงปัจจบุันไดช้ืน่

ชม 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MERCURE STRASBOURG AEROPORT  หรอื

เทยีบเท่า 

วนัที ่6 สตราสบูรก์ – ลูเซริน์ – ยอดเขาทติลสิ – แองเกิล้เบริก์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู่เมืองลู เซิร ์น  (Lucerne) เมืองท่องเที่ย วยอดนิยมอันดับหนึ่งของ

สวติเซอรแ์ลนด ์ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา จากนัน้พาท่านชมสงิโตหนิ

แกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์

ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิที่เกดิจากการปฏวิัตใินฝรั่งเศสเมื่อปี 

ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge)    ซึง่มีความยาวถงึ 204 เมตร 

ทอดขา้มผ่านแม่น า้รอยส ์(Reuss River)  อันงดงามซึง่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของ

เมืองลูเซริ์น เป็นสะพานไมท้ี่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 

โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  

จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, 

นาฬกิายีห่อ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 
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กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 จากนั้นเดินทางเขา้สู่หมู่บา้นแองเกิล้เบริก์ (Engelberg) ซึ่งตัง้อยู่เช ิงขุนเขาที่

สวยงามมรีะดบัอกีแห่งหนึง่ของเทอืกเขาแอลป์  ผ่านเสน้ทางไฮไลทข์องสวติเซอรแ์ลนด ์

และววิทวิทัศนส์วยงามของทุ่งหญา้ตดักบัหมิะอนัขาวโพลนปกคลุมยอดเขา น าทา่นขึน้

กระเชา้ลอยฟ้าทนัสมยัระบบใหมล่า่สุดหมุน 360 องศา รอบตวัเอง ชมทัศนียภาพ

อันตระการตาไดร้อบทิศทางตามเสน้ทางขึน้สู่ยอดเขาทติลสิ (Titlis) เขา้ชมถ า้

น า้แข็ง (Ice Grotto) ทีไ่ม่เคยละลาย  เชญิเพลดิเพลนิสนุกสนานกับการเล่นหมิะบน

ลานสก ีสุดแสนประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ชมทวิทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ที่ปกคลุมไปดว้ย

หมิะอนัขาวโพลนสรา้งความงดงามใหก้บัขนุเขาเป็นอนัมาก 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOTEL TERRACE หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่7 แองเกิล้เบริก์ – ซูรคิ – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.00 น. น าคณะเดนิทางสู่ เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคนืภาษ ี(Tax Refund) และ มีเวลาใน

การเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.30 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพ โดยสารการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 971 

วนัที ่8 กรุงเทพ 

05.30 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ 
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โปรแกรม :  Mont Saint-Michel , Tours and Mt.Titlis 

ฝร ัง่เศส สวติเซอรแ์ลนด ์

8 วนั 5 คนื 

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 

5-12 กนัยายน 62 64,900 64,900 64,900 64,900 42,900 9,900 

19-26 กนัยายน 62 64,900 64,900 64,900 64,900 42,900 9,900 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

 

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 ัง้หม 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้ง

ไม่เกนิจ 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)์  

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 3,000 

บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (16 ยโูร) 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (24 ยูโร) 
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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 

 

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 
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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 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบาง

โรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบั

เสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่ง 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

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 
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3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 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 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการฝาก

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

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่าย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบบัเด็ม 

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 
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 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 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

  

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 

 
    (กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มูลนีใ้นการจองควินดั
หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้งตรง

กบัขอ้มูลทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ั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. 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) 

     ....................................................................................................... 
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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** 

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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