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 เยอรมน ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส 

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

            
  
               

 บนิสูแ่ฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณชิยท์ีส่ าคัญของเยอรมน ี

 เทีย่วเมอืงสวยแควน้อัลซาส เมอืงกอลมาร ์(Colmar) รคิเวยีร ์(Riquewihr) และ สตารส์บรูก์ 

(Strasbourg) 

 พชิติยอดเขารกิ ิ(Rigi) ทีถ่อืไดว้า่เป็นรถไฟไตเ่ขาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป 

 เทีย่วปารสี (Paris) เมอืงทีม่เีต็มไปดว้ยมนตเ์สน่หแ์ละสดุแสนโรแมนตกิ 

 เขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles Palace) อันยิง่ใหญ ่

 ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลักษณ์ทีโ่ดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่ครปารสี 

 ชอ้ปป้ิงรา้นคา้ปลอดภาษีและในหา้งใหญใ่จกลางกรงุปารสี    

เมนูพเิศษ,,  หอยเอสคาโก ้

 

ราคาเร ิม่ตน้  59,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 



GO3 FRA-TG009    หนา้ 2 จาก 14 

         ก าหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที ่ 30 พ.ย.-7 ธ.ค. 61 59,900.- 

วนัที ่ 26 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62, 29 ธ.ค. 61-5 ม.ค. 62 (ปีใหม)่ 75,900.- 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ 

โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรงุเทพฯ – แฟรงกเ์ฟิรต์ ✈ ✈ ✈  

2. แฟรงกเ์ฟิรต์ – จัตรัุสโรเมอร ์– สตราสบรูก์ ✈ O O 
HOLIDAY INN 

EXPRESS  

3. สตราสบรูก์ – รโิบวลิล ์– รคีเวยีร ์– กอลมาร ์– ลเูซริน์ O O X 
CONTINENTAL 

PARK 

4. ลเูซริน์ – ลอ่งเรอืทะเลสาบลเูซริน์ – ยอดเขารกิ ิ– ดจิอง O O O 
NOVOTEL DIJON 

SUD 

5. ดจิอง – OUTLET – ปารสี O X O 
BEST WESTERN 

PLUS SUITCASE 

6. ปารสี – พระราชวังแวรซ์ายน ์– ชอ๊ปป้ิง O O O 
BEST WESTERN 

PLUS SUITCASE 

7. ปารสี – สนามบนิ O ✈ ✈  

8. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

 

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – แฟรงกเ์ฟิรต์  

20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู2เคานเ์ตอร ์H สายการ

บนิไทย โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

23.45 น. ออกเดนิทางสูแ่ฟรงคเ์ฟิรต์ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 920 
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***คณะเดนิทางวนัที ่27 ต.ค. 61 ถงึแฟรงคเ์ฟิรต์ เวลา 05.00 น.*** 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่30 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 23.40 น. และถงึ 

แฟรงคเ์ฟิรต์ เวลา 05.50 น.*** 

วนัที ่2: แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์– สตราสบรูก์ 

06.00 น. ถงึสนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 

6 ชัว่โมงในวันที ่28 ตลุาคม 2561) น าทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร น าทา่นเดนิทางเขา้สู่

ตัวเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณชิยท์ีส่ าคัญของเยอรมนี รวมทัง้

เป็นศูนยก์ลางการธนาคารการเงนิและการคา้หุน้ทีส่ าคัญของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ 

ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวล าโพงประเทศไทย ครัง้เมือ่คราวเสด็จประพาสยุโรปของ

รัชกาลที ่5 น าเทีย่วชมจตัรุสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจัตุรัสทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเมอืง ดา้นขา้งก็

คอื THE ROMER หรอื Frankfurt City Hall หรอืศาลาว่าการเมอืง ซึง่อยูท่างดา้นตะวันตกเฉียงเหนือ

ของจัตรัุสโรเมอร ์ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงสตราสบรูก์ (Strasbourg) ประเทศฝร่ังเศส เมอืงหลวงแห่งแควน้อลั

ซาส (Alszce) ทีม่ ี2 วัฒนธรรม คอืฝร่ังเศสและเยอรมนี เนื่องจากผลัดกันอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ 

2 ประเทศนี้สลับกันไปมา สตราสบูร์ก เป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็นร่องรอย

ประวัตศิาสตรใ์หช้าวเมอืงปัจจบุนัไดช้ืน่ชม  

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HOLIDAY INN EXPRESS หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: สตราสบรูก์ – รโิบวลิล ์– รคีเวยีร ์– กอลมาร ์– ลเูซริน์ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเดนิทางโดยรถโคช้สู่เมอืง รโิบวลิล ์(Ribeauville) เมอืงเล็กๆทีถู่กลอ้มรอบดว้ยก าแพงเมอืง

โบราณภายในเมอืงยงัคงกลิน่อายของเมอืงแบบยโุรปกลางไดเ้ป็นอยา่งดแีละยังคงมโีบสถ ์สไตลกอ์ธคิ

อกีสองแหง่คอืโบสถเซนตแ์กรกรอรีแ่ละโบสถอ์อกัสตนิ เดนิทางต่อสูเ่มอืงรคิวรี ์(Riquewihr) เมอืง

ในเสน้ทางสายไวน์แห่งแควน้อัลซาคทีม่ชี ือ่เสยีงในฝร่ังเศส น่ังรถผ่านชมบรเิวณไร่องุ่นทีป่ลูกกันตาม

แนวไหล่เขาทีล่ดหลั่นไปมา ก่อนน าท่านเขา้ไปเดนิเล่นในตัวเมอืงเก่าทีม่ขีนาดเล็กกะทัดรัด แต่ไดรั้บ

การอนุรักษ์ไวอ้ยา่งสวยงาม บรรยากาศภายในหมูบ่า้นจะคลา้ยกบัเดนิเขา้ไปเหมอืนหลงอยูใ่นเมอืงแห่ง

เทพนยิาย เนือ่งจากบา้นเกอืบทกุหลงัจะตกแตง่ และประดับประดาดว้ยดอกไม ้ตุ๊กตาหรอืของชิน้เล็กชิน้

นอ้ยทีน่่ารักๆเต็มไปหมด จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู ่เมอืงกอลมาร ์(Colmar) ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นเมอืง

หลวงของไวนแ์หง่แควน้อาลซสั (Capitale des Vins d'Alsace) เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในการอนุรักษ์

เมอืงใหค้งบรรยากาศของเมอืงโบราณ โดยเฉพาะในตัวเมอืงเกา่ทีเ่รยีงรายไปดว้ยเรอืนไมเ้กา่แก ่รา้นคา้

สวยงาม โบสถ ์พพิธิภัณฑ ์ครสิตศ์าสนสถาน และรา้นคา้และทีอ่ยู ่อาศัยทีค่งสภาพเหมอืนเมอืงในยุค

กลางไดอ้ย่างดีสุดแห่งหนึ่งในประเทศ  เมืองนี้มีคลองตัดไปมา จนไดรั้บสมญานามว่า  “Little 

Venice”  น าทา่นถ่ายรูปกับ มหาวหิารเซ็นตม์ารต์นิ โบสถค์าทอลกิเกา่แกข่นาดใหญ่ทีส่รา้งขึน้จาก

หนิสชีมพูทัง้หลัง สรา้งขึน้ในราวปี ค.ศ. 1234-1365 ถอืเป็นโบสถท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงกอลมาร ์สรา้ง

ดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทีส่วยงามโออ่า่ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงท่องเทีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถู่กหอ้ม

ลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา จากนัน้พาทา่นชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที่
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แกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจาก

การปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 น าทา่นชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาว

ถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของ

เมอืงลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในยุโรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคา

คลุมสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้

สนิคา้ของสวสิ เชน่ ชอ็คโกแลต, เครือ่งหนัง,   มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag 

Heuer เป็นตน้ 

ค า่       อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก CONTINENTAL PARK หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4: ลเูซริน์ – ลอ่งเรอืทะเลสาบลเูซริน์ – ยอดเขารกิ ิ– ดจิอง 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านลอ่งเรอืทะเลสาบลูเซริน์ (lake Lucerne Cruise) ทะเลสาบสีพั่นธรัฐทีม่ขีนาดใหญ่เป็น

อันดับที่4 ของประเทศมคีวามงดงามของทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่โอบลอ้ม เรือเทียบท่าที่

หมูบ่า้นวทิซน์าว (Vitznau) จากนัน้น่ังรถไฟไต่เขารกิ ิ(Rigi) ทีถ่อืไดว้่าเป็นรถไฟไต่เขาทีเ่กา่แก่

ทีสุ่ดในยุโรป และยังเป็นอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชงิตัน ในมลรัฐนวิแฮมป์เชยีร์ ในสหรัฐอเมรกิา 

ความสงูจากระดับน ้าทะเล 1,797 เมตร ยอดเขารกิ ิ(Rigi Kulm) นี้มทีีม่าจากค าว่า Mons Regina แปล

ไดว้า่ ราชนิแิหง่ภเูขา เพราะสามารถมองเห็นทวิทัศนข์องยอดเขาอืน่ๆ ไดร้อบ 360 องศา ชมววิแบบพา

โนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาตขิองทะเลสาบ Luzern และ Zug  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย เดนิทางลงจากยอดเขาดว้ยเคเบิล้คารท์ีจ่ะใหท้่านไดเ้ห็นววิทวิทัศน์ทีแ่ตกต่าง น าท่านเดนิทางสู่กรุง

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงดจิอง (Dijon) ประเทศฝร่ังเศส อดตีเมอืงหลวงแห่งแควน้เบอรก์ันด ีผ่านทุ่ง

ราบอันกวา้งใหญ่แหล่งผลติมัสตารด์ชือ่ดัง อกีทัง้ยังมชีือ่เสยีงในการผลติไวน์ชัน้เลศิอกีดว้ย ผ่านชม

อาคารบา้นเรอืนสมัยเรเนสซองส ์โบสถแ์ละวหิารเกา่แกใ่นสมัยยคุกลาง ซึง่มจีุดเด่นคอื การมงุหลังคา

ดว้ยกระเบือ้งสแีดงสดจัดเรยีงเป็นลวดลายงดงาม  

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NOVOTEL DIJON SUD หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5: ดจิอง – OUTLET – ปารสี 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Troyes ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิง 

สนิคา้แบรนด์เนมมากมาย อาท ิเช่น GUCCI, PRADA, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, 

BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และ

อืน่ๆอกีมากมาย 

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

บา่ย เดนิทางสู ่มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ที่

นักท่องเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ กรุงปารสีเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ ้า

สมยัแหง่หนึง่ของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละ

ศลิปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหนึง่ในเมอืงที่ส าคัญทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก น ัน้น าทา่นล่องเรอืบาโตมุช 

(Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน่ ้าแซนด ์ทีไ่หลผ่านใจกลางกรุงปารสี ชมความสวยงาม

ของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้า เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่า
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ประทับใจ โดยเรอืจะลอ่งผา่นมหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-dame de Paris) อายุ

กว่า 800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทีง่ามเลศิ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหลีย่ม

และยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสูงจากระดับพืน้ดนิถงึ 96 เมตร เป็นสถานทีป่ระกอบพธิอีภเิษก

สมรสระหวา่งพระเจา้หลยุสท์ี ่16 กบัพระนางมาร ีองัตัวแนตต ์และยงัเป็นจดุกโิลเมตรทีศ่นูยข์องประเทศ

ฝร่ังเศสอกีดว้ย 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หอยเอสคาโก)้ 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE หรอืเทยีบเทา่ 
  

วนัที ่6: ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายน ์– ชอ๊ปป้ิง 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  เดินทางสู่ เมืองแวรซ์ายส  ์น าเข้าชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส  ์(Versaille 

Palace) อนัยิง่ใหญ ่(มไีกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวัง) ทีส่รา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้

หลุยสท์ี ่14 ภายในตกแต่งอยา่งวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครือ่งเรอืน 

ซึง่เป็นการใชเ้งนิอยา่งมหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง,

ทอ้งพระโรงทีต่กแตง่อยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีม่ี

ความยาวถงึ 73 เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคย

เขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ี ่14 แหง่ฝร่ังเศส อกีทัง้ยงัเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้ร า

ของพระนางมารี อังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี ่16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีทีต่กแต่งอย่าง

งดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ่ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าเทีย่วชมความงดงามของมหานครปารสี ผา่นลานประวตัศิาสตรจ์ตัรุสัคองคอรด์ (Place de la 

Concorde) ทีพ่ระเจา้หลุยสท์ี ่ 16 และพระนางมารอีองตัวแนต ถูกตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิใน

สมัยปฏวิัตฝิร่ังเศส จากน ัน้เขา้สูถ่นนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ่ (Champs Elysees) ซึง่ทอด

ยาวจากจัตรัุสคองคอรด์ตรงสูป่ระตชูยันโปเลยีน, น าชมและถา่ยรปูคูก่บัประตชูยันโปเลยีน (Arc de 

Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริม่

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 ใหเ้วลาท่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ชัน้น าบนถนน

ชองป์เอลเิซ ่ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้สุดหรูหรา สนิคา้แฟชั่นมากมาย แลว้น าถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับหอไอ

เฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารสีดว้ยความสูงถงึ 1,051 ฟตุ    ซึง่

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจัตรัุสทรอคคาเดโร ่

จากนัน้เชญิเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่อยา่งเต็มอิม่ในราคาถูกทีร่า้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free Shop) 

อาท ิเชน่ เครือ่งส าอางค ์น ้าหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า  จากนัน้พาทา่นสมัผัสกบับรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ย

นักชอ้ปป้ิงจากทั่วทุกมมุโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่สดุหรูใจกลางกรุงปารสีทีแ่กลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์

(Galleries Lafayette) หรอืท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดังของ

สวสิ ทีม่สีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรงุปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ชอ็คโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, 

นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

ทีพ่กั        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก BEST WESTERN PLUS SUITCASE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7: ปารสี – สนามบนิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะเดนิทางสู่ เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษ ี(Tax Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซือ้
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สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.40 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ โดยสารการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 931  

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่30 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 12.30 น.  

และถงึ กรงุเทพฯ เวลา 06.00 น.***     

วนัที ่8:  กรงุเทพฯ   

05.55 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั  

เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม : เยอรมน ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส  8 วนั 5 คนื  

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   30 พ.ย.-7 ธ.ค. 61  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 59,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 59,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 36,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ัง่เศส 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   26 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62, 29 ธ.ค. 61-5 ม.ค. 62 (ปีใหม)่   

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 75,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 75,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 75,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
75,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 42,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ัง่เศส 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 
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 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ัง่เศส (ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (14 ยโูร) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร) 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
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เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บคา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ ี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  



GO3 FRA-TG009    หนา้ 10 จาก 14 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 

 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
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- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน, วนัลา 

(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 ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้
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บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

  

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 
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12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................ถงึวนัที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

  

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


