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เยอรมนั-สวสิเซอรแ์ลนด-์ฝร ัง่เศส 7 วนั 4 คนื 
เดินทางโดยสายการบนิ EMIRATES AIRLINE (EK) 

FREE WIFI ONBOARD 

AIRBUS A380-800 

สายการบนิชัน้น้ําของโลก เครื่องลาํใหญ่ 2 ชั้น 

 

มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ปราสาทโฮเฮน่ชวานเกา – ลูเซิรน์  

สะพานไมค้าเปล – อนุสาวรีรยส์งิโต – เบริน์ – ดิจอง – ปารีส – ลอ่งเรือปารีส 
 

 

 

 
 

 

ขอ้ดขีองรายการทวัร ์อสิระอาหารจนีบางมื้อเพือ่ทีท่่านจะไดห้าอาหารอนัขึ้นชื่อทีท่่านตอ้งการโดยการทีแ่จง้หวัหนา้ทวัร ์



   หนา้ท่ี 2 

 

ทีป่ารีสโดยส่วนใหญ่แลว้จะผ่านชม แต่ทวัรน้ี์ หวัหนา้ทวัรจ์ะเป็นผูน้าํท่านชมทกุสถานทีอ่ย่างใกลช้ิดโดยการนัง่ METRO 1 DAY PASS 

 

กาํหนดการเดินทาง : 9-15 ก.พ. / 22-28 ก.พ. / 8-14 ม.ีค. / 29 ม.ีค. – 4 เม.ย. 
  

วนัแรกของการเดินทาง ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ        

18.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T ประตู 9 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) พบกบัเจา้หนา้ทีบ่ริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวก 

21.05 น.     ออกเดนิทางสู่ เมอืงมวินิค โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK373 / EK053  

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบนิดูไบ *.*.*. 
 

วนัที่สองของการเดินทาง มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ปราสาทโฮเฮน่ชวานเกา       

08.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมวินิค ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านพธีิการและข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจ

รบัสมัภาระต่างๆ เรียบรอ้ยแลว้ 

นาํท่านเดนิทางสู่ ตวัเมอืงมวินิค (MUNICH) ที่สวยงามดว้ยสถาปตัยกรรมในหลายรูปแบบ อย่าง

สวยงามคลาสสคิหรือทนัสมยั อาท ิจตัุรสัมาเรียน(Marien Platz) ศูนยร์วมกิจกรรมนานาชนิดของชาว

มวินิค ถา่ยรูปคู่กบัศาลากลางมวินิค ที่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1867-1908 ซึง่มหีอระฆงัอนัมชีื่อเสยีงไปท ัว่โลก 

ตัง้อยู่ตวัหอคอย มคีวามสูงถงึ 278 ฟตุ ผ่านชมย่านสาํคญัๆบนถนนแมกซมิเิลีย่น สตราเซ ่ที่ต ัง้ของโอเป

ร่าเฮา้ส ์พพิธิภณัฑเ์รสซเิดน้ท ์ 

 นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟสุเซน่ (FUSSEN)  … 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย ใหท้่านไดช้ม ปราสาทนอยชวานสไตน ์และ ปราสาทโฮเฮ่นชวานเกา 

ใหท้่านไดถ้า่ยรูปกบัความสวยงามของตวัปราสาทดา้นหนา้ซึง่เป็น

ตน้แบบปราสาทของในดสีนียแ์ลแนด ์(ราคาไมร่วมค่ารถขึ้นปราสาท 

3 ยูโร ต่อท่าน หรือรถมา้ 6 ยูโรต่อท่าน ) 

คํา่ อสิระอาหารมื้อคํา่ 

ที่พกั  INTER CITY GHOTEL FREIBURG HOTEL หรือเทยีบเท่า  
  

วนัที่สามของการเดินทาง  ลูเซิรน์ – เบิรน์ – ดีจอง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERN)  เมอืงพกัตากอากาศที่มนีกัท่องเที่ยวมากที่สุดในสวสิฯ แต่ยงั

รกัษาสภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีถงึเมอืงลูเซริน์ 

นาํท่าน ถา่ยรูปคู่กบัอนุสาวรียส์งิโต (LION MONUMENT) ซึง่แกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภเูขาในเมอืง

เป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลกึถงึทหารรบัจา้งชาวสวสิซึง่ทาํงานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี่ 16 แห่ง

ฝร ัง่เศส… 

นาํท่าน เดนิขา้มสะพานไมท้ี่มชีื่อเสยีงที่สุดของลูเซริน์ (KAPELLBRUCKE) ซึง่เป็นสะพานไมท้ี่มหีลงัคา

คลุมตลอดทอดตวัขา้มแมน่ํา้ “รุซซ”์ (REUSS) อายุเก่าแก่กวา่ 400 ปี และยงัเป็นสญัลกัษณข์องสวสิ 

อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ช ัน้นาํของสวสิตามอธัยาศยั อาท ินาฬกิาช ัน้นาํ ช็อคโกแลต มดีพบัวคิทอเรีย 

นาฬกิากุก๊กู ฯลฯ 

เที่ยง  อสิระกบัการรบัประทานอาหารเที่ยง เพือ่มเีวลาในการชอ้ปป้ิง 

บา่ย  นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงเบริน์ (BERN) (63 กม.) เมอืงที่มนีํา้พมุากที่สุดเมอืงหน่ึงของยุโรป ถงึกรุงเบริน์ 

 นาํท่านชมกรุงเบริน์ เมอืงที่ไดร้บัตาํแหน่งมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรม ที่องคก์ารยูเนสโกใหอ้นุรกัษไ์ว ้

นาํท่าน ชมมารค์กาสเซ ย่านเมอืงเก่าที่ปจัจบุนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไม ้และรา้นเสื้อผา้บูติค เป็นย่านที่

ปลอดรถยนตจ์งึเหมาะกบัการเดนิเที่ยว พรอ้มชมอาคารเก่าแก่อายุ 200 - 300 ปี ชมถนนจงุเคอรน์กาส

เซ ถนนที่มรีะดบัสูงสุดๆ ของเมอืงน้ี ถนนครมักาสเซ เต็มไปดว้ยรา้นภาพวาด และรา้นขายของเก่าใน

อาคารโบราณ ..ถา่ยภาพกบันาฬกิา ไซท้ ์กลอ็คเค่น อายุ 800 ปีที่ม ี“โชว”์ ใหดู้ทุกๆชัว่โมงทีน่าฬกิาตีบอก

เวลา มหาวหิารเซนตว์นิเซนตร์ทัเฮา้ส (ทาวนฮ์อลล)์ 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงดจิอง (DIJON) เมอืงหลวงที่มคีวามสาํคญัดา้นประวตัิศาสตรข์องแควน้

เบอรก์นัด ีและฝรัง่เศสเป็นอย่างมาก อกีท ัง้ยงัเป็นเมอืงชุมทางรถไฟ และศูนยก์ลางการคมนาคมที่สาํคญั

อกีแห่งหน่ึงของฝร ัง่เศส ซึง่เป็นเมอืงที่มลีกัษณะคลา้ยปารีส เดนิทางถงึ เมอืงดจิอง 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร ในโรงแรม อาหารพื้นเมอืง 

ที่พกั  IBIS STYLES DIJON CENTRAL HOTEL หรือเทยีบเท่า  
  

วนัที่สี่ของการเดินทาง   ปารีส  – พระราชวงัแวรซ์ายนส ์– ลอ่งเรือแม่น้ําแซนน์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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  นาํท่านออกเดนิทางต่อสู่ มหานครปารีส (PARIS) (315 กม.)  เมอืงที่แมก้ระท ัง่ชาวฝร ัง่เศสที่อาศยัอยู่

นอกเมอืงหรือต่างจงัหวดั หรือต่างแควน้แดนไกล กลา่ววา่ ตราบใดที่มลีมหายใจ ก็ขอไหไ้ดเ้หน็มหานคร

ปารีส ระหวา่งทางท่านจะไดส้มัผสักบัความงาม และความมหศัจรรยข์องกลุม่

อาราม และบา้นเรือนรา้นขายของที่ระลกึ รา้นอาหาร และธรรมชาติที่น่าตื่นตา

ตื่นใจ ตลอดสองขา้งทางจน...ถงึเมอืงปารีส   

เที่ยง อสิระอาหารมื้อเที่ยง 

บา่ย นาํท่านสู่  พระราชวงัแวรซ์ายส ์(VERSAILLES) ที่ไดช้ื่อวา่งดงามจติรบรรจง

ที่สุดในยุโรป ซึง่สรา้งขึ้นตามพระราชดาํริของพระเจา้หลุยสท์ี ่14 ชมพลบัพลาที่

ทอ้งพระโรง หอ้งพระบรรทมพระราชินีและหอ้งต่าง  ๆที่วจิติรงดงามดว้ยภาพจติรกรรมฝาผนงั ศิลปวตัถุ

ล ํา้ค่ารวมถงึเฟอรนิ์เจอรม์ากมายที่เป็นตน้แบบเฟอรนิ์เจอรห์ลุยสท์ี่โด่งดงัไปท ัว่โลก ชม

หอ้งประวตัิศาสตร ์ฮอลล ์ออฟ มเิรอร ์ที่เยอรมนียอมลงนามในสนธิสญัญาสงบศึกเมือ่ 

ครัง้สงครามโลกครัง้ที ่1 (ไมร่วมค่าเขา้ชม 

ภายในแต่ละหอ้งท่านละ 15 ยูโร) 

นาํท่าน ลอ่งเรือแมน่ํา้แซน ชมววิทวิทศัน ์

ของเกาะอลิ เดอ ฟรองซท์่ามกลางแสง  ส ีและ

สถาปตัยกรรม  สถานที่ราชการ และอาคารอนัสาํคญัของ

ปารีส ซึง่ต่างอนุรกัษค์วามงดงาม คลาสลคิ ไวไ้ดอ้ย่างงดงามน่าประทบัใจ  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั  TIMHOTEL BERTHIER PARIS17 HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วนัที่หกของการเดินทาง   ปารีส  – ชมเมือง – ชอ้ปป้ิง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระเที่ยวชมเมอืงโดยหวัหนา้ทวัรเ์ป็นผูน้าํเที่ยว โดยการนัง่รถไฟ 1 DAYS PASS 

(ราคาตั๋วรถไฟไม่รวมในรายการทัวร ์โดยประมาณไมเ่กิน 7 ยูโร ต่อ ท่าน) 

จากนัน้นาํท่าน ชมเมอืงปารีส มหาราชินีแห่งเมอืงหลวงของโลก ชมมหาวหิารนอทเทรอดาม (NOTRE 

DAME CATHEDRAL) ที่เป็นตวัอย่างผลงานดา้นสถาปตัยกรรมแบบกอธิค ที่วเิศษสุดไมว่า่จะมองจาก

มมุไหนๆ  ชมย่านนกัศึกษาศิลปิน ย่านการคา้ โอเปร่าเฮา้ส ์ถา่ยรูปคู่กบั ประตูชยั (ARC DE 

TRIOMPHE) ของพระเจา้นโปเลยีนอารค์ เดอทริออม ชมหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซึง่เป็น

สญัลกัษณข์องกรุงปารีส  เลศิหรู อลงัการ โรแมนติค มหศัจรรย ์ดว้ยความสูง 984 ฟตุ สรา้งดว้ยโครง
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เหลก็ท ัง้หมด…ถนนชองเชลเิช (CHAMPS-ELYSEES) ถนนที่มตีน้ไมเ้รียงรายท ัง้สองขา้งทางอย่างน่า

เดนิเลน่ ตน้แบบถนนราชดาํเนิน ปลา็ชเดอลา ค็องคอรด์ (PLACE DE LA CONCORDE) จตัุรสัแห่ง

ความสามคัคี โบสถแ์มดดแิลน ที่สรา้งแบบกรีกโบราณ โดมแองวาลคิ สถานที่เก็บพระศพของนโปเลยีน  

เที่ยง อสิระอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ถา่ยรูปคู่กบัปิรามดิแกว้ หนา้พพิธิภณัฑลู์ฟว ์ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที่มชีื่อเสยีง ณ หา้งแกลอรี่

ลาฟาแยส อาทเิช่น หลุยส,์ พราดา้, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดกิ, นาฬกิา, นํา้หอม, เครื่องสาํอาง ฯลฯ  

คํา่  อสิระกบัการรบัประทานอาหารคํา่ เพือ่มเีวลาในการชอ้ปป้ิง  

ที่พกั  TIMHOTEL BERTHIER PARIS17 HOTEL หรือเทยีบเท่า  
  

วนัที่หกของการเดินทาง   ปารีส – กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือชอ้ปป้ิงอกีคร ัง้ตามอสิระ  

ไดเ้วลานดัหมาย รถโคช้นาํท่านเดนิทางสู่กรุงปารีส เพือ่เดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย 

21.30 น  ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที ่EK076 / EK418 
  

วนัที่เจด็ของการเดินทาง   ประเทศไทย    

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบนิดูไบ *.*.*. 

17.55 น  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….. 

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

หมายเหตุ กาํหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะ 

ผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

 

อตัราค่าใช้จ่าย   

อตัราค่าใชจ้า่ย ผูใ้หญ่ 

เด็กตํา่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

มีเตียงเสริม 

 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

9-15 ก.พ. / 22-28 ก.พ.  39,999.- 39,999.- 8,500.- 

8-14 มี.ค. / 29 มี.ค.-4 เม.ย.  39,999.- 39,999.- 8,500.- 
** ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนีํา้มนั 
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และ/หรือภาษปีระกนัภยัการเดนิทางและ ค่ายื่นวซ่ีา ** 

อตัราน้ีรวม 
1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบัตามรายการ ชัน้ประหยดั ไป-กลบัตามกรุป๊เท่านัน้ ( ตอ้งการนัง่ช ัน้ธุรกิจเพิม่ท่านละ 90,000 บาท ) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรือเทยีบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศ

หนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชุม อนัเป็น

ผลทาํใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบริษทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นสาํคญั) 

5. ค่าอาหารทีร่ะบตุามรายการ 

6. ค่าบริการนาํทวัรโ์ดยหวัหนา้ทวัรผู์ม้ปีระสบการณ์ 

7. ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์(ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น 

จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / 

ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

 

อตัราน้ีไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง 

2. ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % (ในกรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษ)ี 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯ 

4. ค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษ 

5. ค่าวซ่ีาเชงเกน้ท่านละ 4,500.- บาท (หากกาํหนดนดัหมายควิยื่นวซ่ีาตามกรุป๊แลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางมายืน่ไดต้ามกาํหนดการ 

ทางบริษทัฯ ขอเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิท่านละ 500.-บาท) 

6. ค่าทปิคนขบัรถ 10 ยูโร / ท่าน  

7. ทปิหวัหนา้ทวัร ์20 ยูโร /  ท่าน 

 

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

• กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มชาํระเต็มจาํนวน 

• กรณียกเลกิการเดนิทาง (ทุกกรณี) เก็บค่าทวัรเ์ต็มจาํนวน  
 

หมายเหต ุ

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางทุกกรณี ไมคื่นเงนิเต็มจาํนวน  
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• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ   แกไ้ข

ไดแ้ละจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีทรพัยส์นิสูญหาย สูญเสยีหรือไดร้บับาดเจบ็ที่นอกเหนือความรบัผดิชอบของ

หวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ  

• เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธ์ิการใชบ้ริการใด  ๆ ตามรายการ หรือถกูปฏเิสธ

การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมคื่นเงนิในทุกกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ใน ดุลพนิิจ

ของสถานฑูต เรื่องวซีา่ของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติิในนามของบริษทัฯ เมือ่

ท่านไดช้าํระเงนิท ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 

จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซีา่ 

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไมคื่นค่าธรรมเนียมที่ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํรอ้งใหมก็่ตอ้ง

ชาํระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กคร ัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณบ์างท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงาน และหากสถานทูต

ขอเอกสารเพิม่เติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ

ทางสถานทูตเรื่องวซีา่ของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติิในนามของบริษทัฯเมือ่

ท่านไดช้าํระเงนิท ัง้หมด จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบริษทัฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด  

• ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอาํนวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยื่นวซีา่ แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวซีา่ จะอยู่ในดุลพนิิจ

ของทางสถานทูตฯ เท่านัน้ ซึง่อาจจะเกิดความไมส่ะดวกแก่ท่านได ้ทางบริษทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ที่น้ี 

 

**ลูกคา้โชวต์วัทกุโปรแกรม** 

เอกสารประกอบการการยื่นวซ่ีา ฝร ัง่เศส 

 หนงัสอืเดนิทาง(Passport) ตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า6 เดือนและมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทบัวซ่ีาอย่าง

นอ้ย 2 หนา้ 

รูปถ่าย (พี้นหลงัขาวเท่านั้น) 

- รูปถ่ายปจัจบุนัหนา้ตรงขนาด  2 น้ิว จาํนวน 3  ใบ (ใชรู้ปสพีื้นหลงัขาว ถ่ายมาตรฐานไม่เกนิ 

6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิลม์เท่านั้นรูปโพลาลอยด์ /สติ๊กเกอรใ์ชไ้ม่ได ้ ) และกรุณาเขยีนชื่อ -
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นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป 

  หลกัฐานการเงนิ ประเภทออมทรพัย ์ / สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชี กระแสรายวนั 

- สเตทเมน้รายการเดนิบญัชียอ้นหลงั 316เดือน หรอืย่างนอ้ย 4 เดือน  (อพัเดทยอด ไม่เกนิ 15 วนันบัจากวนัยื่นเอกสาร) 31

ยอดเงนิในบญัชีขัน้ตํา่ 100,000.- (ขอจากธนาคาร) 

  หลกัฐานการทาํงาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจุบนัเท่านั้น) 

กรณีเป็นพนกังาน 

- หนงัสอืรบัรองการทาํงานตวัจริง  ระบอุาชพี-ตาํแหน่ง, เงนิเดอืนและระยะเวลาในการทาํงาน(อายุไมเกิน 1 เดอืนก่อนยื่น และชื่อ 

นามสกุลภาษาองักฤษ ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์)  

กรณีเป็นเจา้ของกจิการ 

- ใชส้าํเนาหนงัสอืรบัรองบริษทัทีม่ชีื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มท ัง้เซน็ชื่อรบัรองสาํเนาและประทบัตรา

บริษทัฯ (อายุสาํเนาไม่เกิน 3 เดอืน)  

กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศึกษา 

หนงัสอืรบัรองการเป็นนกัเรียน นกัศึกษาตวัจริง เป็นภาษาองักฤษจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัทีก่าํลงัศึกษาอยู่ (อายุไมเกิน 1 

เดอืนก่อนยื่น)  

   สาํเนาทะเบยีนบา้น  

   สาํเนาบตัรประชาชน หรอืสาํเนาใบสูตบิตัร (กรณีอายุตํา่กว่า 20 ปี)  

   สาํเนาใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกลุ (ถา้ม)ี 

   สาํเนาใบทะเบยีนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสยีชีวติ )   

** เอกสารทกุอย่างทีเ่ป็นสาํเนา หา้มถ่ายรูปและปริ้น ตอ้งถ่ายเอกสารจากตน้ฉบบั หรือสแกนเท่านัน้ค่ะ 

 
                                     ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระสาํหรบัท่านผูม้ีเกยีรตซิึ่งรว่มเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ ไม่

สามารถรบัผดิชอบในอบุตัเิหตหุรือความเสยีหายทีเ่กิดจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ 

โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, 

การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / 

หรือ ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑตู รวมถงึผูม้อีาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตผุล เน่ืองจาก

เป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วท ัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่

ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของ

ผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิ

กฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพือ่ความ
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เหมาะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสทิธดิงักล่าว บรษิทั จะยดึถอืและคาํนึงถงึผลประโยชนต์ลอดจน

ความปลอดภยัของท่านผูม้ีเกยีรต ิซึ่งรว่มเดินทางเป็นสาํคญั 

 

- บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิม่น่ารกัหรือมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กัเกียจของคนสว่นใหญ่ 

เช่น ไม่รกัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถอืว่ามากลุ่มใหญ่แลว้ไม่ เกรงใจ

ผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ื่นใหก่้อนความวุ่นวานในทวัร ์ฯลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่)  

- บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กิน 4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรองแพทย)์  

- บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรือไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุตํา่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พือ่หา

ขอ้สรุป ร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่าน เพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น 

- บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั)  

- ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนีํา้เงนิ) เดนิทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสทิธท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบ หากท่านถูก ปฏเิสธ

การเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตเิราใชห้นงัสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เล่มสเีลอืดหม ู

- ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอคาํยนืยนัว่าทวัรน์ัน้ๆ ยนืยนั การ

เดนิทาง หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้ 

- ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00 น. 

หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้หมายถงึท่านยอมรบัใน

ขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูนํ้าพาการเดินทางในคร ัง้น้ี” 
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