
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ชมความสวยงามของนํา้ตกไรน์ ซ่ึงเกดิจากแม่นํา้ไรน์สายนํา้นานาชาตทิี่สําคญัที่สุดในยุโรป 
เที่ยวเมืองลูเซิร์น เมืองเลก็ๆอนัแสนน่ารัก ชมสัญลกัษณ์ประจาํเมือง สะพานไม้ชาเปล และ สิงโตหนิแกะสลกั 

นั่งรถไฟชมววิท่องเทีย่วธรรมชาตบินภูเขาสูงแห่งแอลป์ พชิิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE 
เมืองกอล์มาร์  เมืองที่สวยที่สุดในแคว้นอลัซาส ได้รับฉายาว่าเป็นเมืองลติเตลิเวนิซ  

เมืองสตราซบูร์ก เมืองที่รายล้อมไปด้วยบ้านเรือนยุคกลางที่มสีีสันสวยงามและโรแมนตคิที่สุด  
พระราชวงัแวร์ซายส์ (มไีกด์ท้องถิน่บรรยาย ในแต่ละห้อง ที่สําคญัเที่ยวแบบ VIP ไม่มต่ีอควิ) 

 

 
 

 
  
 
 



 

วนัที่แรก          กรุงเทพฯ – ซูริค 

16.30 น.   คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระบตัรท่ีนัง่ข้ึนเคร่ือง 

20.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค  ประเทศสวติเซอร์แลนด์ โดยเทีย่วบินที่ QR 839 / QR 093 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโด
ฮา  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดเท่ียวบิน 

วนัที่สอง       ซูริค – นํา้ตกไรน์ – เซนต์ – มหาวหิารเซนต์กอลเลน – ลูเซิร์น – สะพานไม้คาแปล – อนุสาวรีย์ สิงโตหนิ – ซูริค 
06.30 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค หลงัผา่นพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแลว้ จากนั้นนาํคณะออกเดินทางเขา้สู่ ซาฟเฮาส์เซ่น 

เมืองชายแดนเยอรมนี-สวิตเซอร์แลนด ์นาํคณะชมความสวยงามของนํา้ตกไรน์ ซ่ึงเกิดจากแม่นํ้ าไรน์สายนํ้ านานาชาติ
ท่ีสาํคญัท่ีสุดในยโุรป แม่นํ้ าแห่งน้ีเกิดข้ึนจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ เร่ิมจากเป็นลาํธารเลก็ๆผา่นลิค
เท่นสไตน์เขา้สู่ทะเลสาบคอนสะแตน้ท่ีกั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนดก์บัเยอรมนี สมัผสัความตระการตา
ของสายนํ้ าตก พร้อมบนัทึกภาพอนัน่าประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก นาํคณะออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์กอลเลน 
(ST.GALLEN) นาํท่านชม มหาวหิารแห่งเมืองเซนต์กอลเลน (ST.GALLEN CATHEDRAL) จากดา้นนอก มหา
วิหารสไตลบ์ารอคแห่งน้ี สร้างข้ึนในช่วงราชวงศค์าโรลิงเจียน หรือราวๆ ศตวรรษ ท่ี 8 และมหาวิหารแห่งน้ียงัเป็นมี
หอ้งสมุดท่ีเก็บหนงัสือเก่าแก่ในยคุทองของราชวงศค์าโรลิงเจียนกว่า 160,000 เล่ม จากนั้นนาํท่านไปยงั จตุัรัส 
กอลลสั (GALLUS SQUARE) และยา่นเมืองเก่า อิสระใหท่้านเดินชมเมือง ถ่ายรูป เลือกซ้ือของท่ีระลึกไดต้าม
อธัยาศยั 

 
 
 
 
 
เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 1) 
บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองลเูซิร์น LUCERNE เมืองท่ีไดช่ื้อว่านกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้ากท่ีสุด นาํท่านชม ทะเล

สาบลูเซิร์น ซ่ึงเป็นทะเลสาบสวยงามตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบลอ้ม ทศันียภาพบริเวณ
รอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็นอาคารบา้นเรือนแบบสมยัใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบ
จดัเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไมน้านาพรรณออกดอกบานสะพร่ัง เช่นกุหลาบและทิวลิป อากาศริมทะเลสาบเยน็
สบาย เหมาะแก่การพกัผอ่นหยอ่นใจของชาวเมืองและนกัท่องเท่ียว นาํคณะเขา้ชม อนุสาวรีย์สิงโต ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็น
เกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสตัยแ์ละจงรักภกัดี ท่ีเสียชีวติในการอารักขาพระเจา้หลุยส์ท่ี16 แห่ง
ประเทศฝร่ังเศส ระหว่างการต่อสูป้้องกนัพระราชวงั ในคราวปฏิวติัใหญ่ เมื่อวนัท่ี 10 สิงหาคม ค.ศ.1792 ใหค้ณะได้
เดินช่ืนชมในความเก่าแก่ของเมือง อาคารโบราณ นาํท่านชม สะพานไม้คาเปล อนัเก่าแก่ ท่ีมีอายมุากกวา่ 600 ปี ท่ี
สร้างทอดตวั ขา้มแม่นํ้ ารอยส์ ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 โดยสะพานแห่งน้ีถือว่าเป็นสะพานไมท่ี้มีความเก่าแก่ท่ีสุดของ
ยโุรป จากนั้นมีเวลาใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ข้ึนช่ือของประเทศสวิสเซอร์แลนดน์านาชนิด อาทิ มีดพบัสวิสฯ ช็อคโก



 

แลต็ ,ของซูวีเนียร์ต่างๆ และท่ีท่านไมค่วรพลาดคือ นาฬิกายีห่อ้ต่างๆท่ีมีช่ือเสียงของสวิสเซอร์แลนด ์จากร้านตวัแทน
จาํหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน จากนั้นนาํท่านเดินทางไปยงั เมืองซูริค เมืองท่ีเป็นศูนยก์ลาง
ทางดา้น การเงิน ธนาคาร และธุรกิจของประเทศ สวติเซอร์แลนด์  

 
 
 
 
 
 
คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 2) 
   พกัค้างคืน ณ Holiday Inn Messe หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 1) 

วนัที่สาม   ซูริค – เลาเทอร์บรุนเน่น – ยอดเขาจุงเฟรา – ซุก – ซูริค 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 
 
 
 
 
 

นาํคณะออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศมุ่งหนา้ข้ึนสู่ เมืองเลาเทอร์บรุนเน่น เพ่ือนําท่านขึน้รถไฟ สายจุงเฟราบาห์
เนน ระหว่างการเดินทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท ้ท่ีมีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้า
บานสะพร่ังในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไมล่้วง บา้นหลงัน้อยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิส
ชาเลต ์ฝงูววัพ้ืนเมืองท่ีกระจดักระจายแทะเลม็หญา้อยูท่ัว่บริเวณ ลาํธารนํ้ าธรรมชาติเล็กๆท่ีใสสะอาดและฉากหลงัท่ี
มีภูเขาหิมะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซ่ึงจะทาํให้คณะไดรั้บความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยว
ธรรมชาตบินภูเขาสูงแห่งแอลป์  แล้วเปลีย่นเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็ก รถไฟท่ีจะนาํท่านเดินทางลอด
อุโมงค์ท่ีชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไวท่ี้ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทั่งถึง สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top of 
Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซ่ึงมีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานนํ้ าแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx  
นกัท่องเท่ียวหลายๆคนบอกว่าท่ีน่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งน้ีปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลน
ตลอดทั้งปี อิสระใหท่้านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยักบัแบบจุใจ ไม่มีเร่งรีบ จากนั้นนาํท่าน ชม ถํ้านํ้าแข็ง 
1,000 ปี  ท่ีสร้างโดยการเจาะธารนํ้ าแข็งเขา้ไปถึง 30 เมตร พร้อมชมนํ้ าแข็งแกะสลกัรูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทศัน์
และสมัผสัหิมะท่ีลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทําการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกพร้อม
ซ้ือของท่ีระลึกต่างๆตามอธัยาศยั นาํท่านข้ึน สวิสสฟิงซ์ หรืออาคารสังเกตการณ์ ท่ีความสูง 3,571 เมตร/11,716 ฟิต 
ท่านสามารถชมวิวไดร้อบ 360 องศาจากระเบียงไดป้ระสบการณ์แสนประทบัใจ เดินทางสู่ ยุงค์ฟราวยอร์ค -หลงัคา



 

ยโุรป ไปแลว้ไม่ไดม้าจุดชมวิว จุดน้ีเหมือนมาไม่ถึง 
 เที่ยง    รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  บนยอดเขาจุงเฟรา (ม้ือท่ี 4) 
 
 
 
 
บ่าย  ไดเ้วลาอนัสมควรนาํคณะเดินทางลง จากยอดเขาจุงเฟราไปยงัสถานีรถไฟ ไอเกอร์เกลทเชอร์ เพ่ือนําท่านขึน้กระเช้า The V-Cableways (กระเช้าใหม่ล่าสุด)ลงมายงัเมืองกลินเดอร์วาวล ์จากนั้นออกเดินทางโดยรถโคช้สู่เมืองซุกเคยเป็นเขตปกครองท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียนอ้ยท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนดแ์ต่ปัจจุบนัซุกคือเมืองท่ีรวยท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด ์โดยเรียกเก็บค่าภาษีใน

อตัราตํ่าท่ีสุดในโลก ทาํให้เป็นขอ้ไดเ้ปรียบในเชิงการต่อรองราคาทางธุรกิจ และยงัติดอนัดบัเมืองท่ีสะอาดท่ีสุด
หน่ึงในสิบของโลกอีกดว้ย ใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่กบั CLOCK TOWER ท่ีมีความสูง 52 เมตร มองเห็นไดม้าแต่ไกล 
สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 13 หลงัคาเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาท่ีตั้งอยู่เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ท่ีสามารถบอกขา้งข้ึน 
ขา้งแรมของพระจนัทร์ได ้ใหท่้านอิสระเดินเล่นชมบา้นเรือน และทะเลสาบของเมืองซุก  

คํา่    รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 5) 
  พกัค้างคืน ณ Holiday Inn Messe Hotel  หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 2)  

วนัที่ส่ี      ซูริค – สตราซบูร์ก – แคว้นอลัซาส – กอล์มาร์ – ดิจอง 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 

 จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองสตราซบูร์ก เมืองใหญ่ท่ีสุดของ แควน้กรอง อีส Grand Est หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ 
แควน้อลัซาส สตราสบูร์กเปรียบเสมือนเมืองหลวงหลกัของสหภาพยโุรปโดยพฤตินยัเหมือนบรัสเซลส์ ลกัเซมเบิร์ก
และแฟรงกเ์ฟิร์ต เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของสถาบนัต่างๆ ในยโุรปหลายแห่ง เช่น รัฐสภายโุรป และผูต้รวจการแผน่ดิน
ของสหภาพยโุรป องคก์รท่ีแยกจากสหภาพยโุรปทางดา้นเศรษฐกิจ สตราสบูร์กเป็นศูนยก์ลางการผลิตและวิศวกรรม
ท่ีสาํคญั ตลอดจนศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่งทางถนน ทางรถไฟ และทางนํ้ าโดยมีท่าเรือท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 2 ใน
แม่นํ้ าไรน์ รองจากเมืองท่า ดุยส์บูร์ก ในประเทศเยอรมนี ถึง สตราซบูร์ก นาํท่านไปยงัเขต เมืองเก่ากรองอลิล์ 
GRAND ILL ซ่ึงเป็นเป็นเกาะกลางแม่นํ้ าอิลล ์ เดินชมย่าน PETITE FRANCE ซ่ึงเป็นเขตเมืองเก่าของเมือง ท่ีมี
ความสวยงามและโรแมนติคท่ีสุด รายลอ้มไปดว้ยบา้นเรือนยคุกลางท่ีมีสีสนัสวยงามท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์วใ้ห้
เหมือนเดิม มีแม่นํ้ าอิลล ์ Ill River ลอ้มรอบ อิสระใหท่้านสมัผสัความโรแมนติกของหน่ึงในเมืองสวยงามของแควน้ 
อลัซาสไดอ้ยา่งเต็มท่ี 
 
 
 

 
เที่ยง    รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 7) 
บ่าย   จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอล์มาร์ COLMAR เมืองท่ีสวยท่ีสุดในแควน้อลัซาส ไดรั้บฉายาว่าเป็นเมืองลิต

เติลเวนิซ ท่านจะไดช้มความสวยงามและโรแมนติก เอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นและเป็นเสน่ห์ของท่ีน่ีคือบา้นเรือนท่ี



 

สวยงามแบบดั้งเดิมท่ีตั้งอยูต่าม 2 ฝ่ังริมคลองเลก็ๆ เมืองน้ีมีกล่ินอายความเป็นเยอรมนีและฝร่ังเศส บา้นเรือนมีสีสนั
สดใสเหมือนประหน่ึงเป็นเมืองในเทพนิยาย ตามระเบียงบา้นถูกประดบัตกแต่งดว้ยดอกไม ้ จากนั้นอิสระใหท่้าน
ถ่ายรูปภายในเมืองกอลม์าร์ เลือกหาซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลานาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองดิจอง เป็นเมือง
หลวงของแควน้เบอร์กนัดีท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของไวน์และมสัตาร์ด 

 
 
 
 
 
คํา่    รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 8) 
  พกัค้างคืน ณ Novotel Dijon Route des Grands Crus หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 3) 

วนัที่ห้า     ดิจอง – ปารีส – ล่องเรือแม่นํา้แซนน์ – ประตูชัย – ถนนชองเอลเิซ่ – ร้านค้าปลอดภาษ ี
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 9) 
 จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่กรุงปารีสโดยรถโคช้ นครปารีส นครหลวงของฝร่ังเศส ศูนยก์ลางแห่งแฟชัน่ชั้นนาํของ

โลก ตั้งอยูริ่มสองฝ่ังของแม่นํ้ าแซน ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดในโลก ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึง
ในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล ํ้าสมยัแห่งหน่ึงของโลก และดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง 
ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทาํใหก้รุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสาํคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกและมีเสน่ห์ดึงดูด
นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกใหม้ายงักรุงปารีส 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง    รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 10) 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพ่ือล่องเรือแม่นํ้ าแซน (ใชร้ะยะเวลาล่องเรือประมาณ 1 ชม.)   ชมวิวทิวทศันก์นับน

ดาดฟ้าเรือ ช่ืนชมความงามของทศันียภาพของนครปารีส ชมสถานท่ีสาํคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่นํ้ าแซน 
โบราณสถาน และอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษต์ลอดทางท่านจะไดค้วาม
ประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพท่ีร่วมกนัสรรสร้างใหน้ครปารีสไดช่ื้อว่าเป็นนครท่ีมคีวามงดงามท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของโลก อาทิเช่น สะพานอเลก็ซานเดอร์, ศาลาว่าการ, จตุัรัสคองคอร์ด, โรงกษาปณ์, เกาะอิลเดอลาซิเต ้
ศูนยก์ลางเมืองแห่งแรก สถานท่ีตั้งมหาวิหารนอเตรอดามหรือโบสถน์อเตรอดาม สร้างดว้ยศิลปะแบบโกธิคท่ีประดบั
ตกแต่งดว้ยกระจกสีอยา่งงดงาม ซ่ึงในอดีตเคยใชเ้ป็นสถานท่ีสาํหรับพิธีราชาภิเษกนโปเลียนข้ึนครองราชย ์ มีอายุ



 

เก่าแก่กว่า 800 ปี และทาํใหป้ารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก (ในกรณีท่ีนํ้ าในแม่นํ้ าแซนข้ึนสูง
กว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสยั เช่น การนดัหยดุงาน เป็นตน้ รายการล่องแม่นํ้ าแซนอาจจะไม่สามารถดาํเนินการ
ได)้  นาํท่านชม ประตูชัย สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะของนโปเลียนนัง่รถผา่นชมสองฟากฝ่ัง ถนนชองป์เซลเิซ่ ตน้แบบ
ถนนราชดาํเนินของไทย ซ่ึงเต็มไปดว้ยคาเฟ่และร้านคา้ขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ช่ือกอ้งโลก ใหท่้านถ่ายรูป 
พรีะมติแก้ว พพิธิภัณฑ์ลูฟวร์ จากนั้นนาํท่านสู่ ร้านสินค้าปลอดภาษี  เพ่ือใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีคืนภาษีใหก้บั
นกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะ อาทิเช่น เคร่ืองสาํอาง, นํ้าหอม, เคร่ืองประดบั, กระเป๋าหนงั และเคร่ืองหนงัอ่ืนๆ รวมทั้ง
เส้ือผา้ BRAND NAME จากฝร่ังเศส 

 
 
 
 
คํา่    รับประทานอาหารแบบพ้ืนเมืองฝร่ังเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่านสามารถ เลือก สเต๊กสไตล์ฝร่ังเศส 1 

อย่าง อาทิ เป็ดอบซอส/ ปลา / เน้ือววั / แกะ  พร้อมจบิไวน์ฝร่ังเศส ตบท้ายด้วยของหวาน ) (ม้ือท่ี 11) 
 
  พกัค้างคืน ณ MERCURE PARIS LA VILLETTE  หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 4) 
 
 
  พกัค้างคืน ณ MERCURE PARIS LA VILLETTE หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 4) 

วนัที่หก       เซอร์เกอเคอ – หอไอเฟล – ช้อปป้ิง แกลอร่ี ลาฟาแยต 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 12) 
 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ยา่นมองมาร์ต เป็นยา่นท่ีเป็นแหล่งรวม ศิลปินและศิลปะท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงปารีส และใกล้

กนันั้นก็จะมี มหาวหิารเซอร์เกอเคอ เป็นแลนดม์าร์กยอดนิยมและเป็นอนุสาวรียท่ี์มีผูเ้ยี่ยมชมมากเป็นอนัดบัสองใน
ปารีส มหาวิหาร SACRÉ-CŒUR ยงัคงรักษาการเคารพบูชาศีลมหาสนิทตลอดไปตั้งแต่ปี 1885 มหาวิหารไดรั้บการ
ออกแบบโดย PAUL ABADIE การก่อสร้างเร่ิมข้ึนในปี 1875 และแลว้เสร็จในปี 1914 มหาวิหารแห่งน้ีไดรั้บการ
ถวายหลงัจากส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ในปี 1919 มหาวิหารแห่งน้ีถือเป็นอนุสรณ์สถานทั้งทางการเมืองและ
วฒันธรรม ซ่ึงเป็นตวัแทนของการปลงอาบติัให้กบัฝร่ังเศสในสงครามฝร่ังเศส-ปรัสเซีย 1870 และการกระทาํของ
ประชาคมปารีสในปี 1871 จากนั้นนาํท่านไปยงัยา่น ชองม ์เดอ มาร์ เพื่อนาํท่านไปถ่ายรูปกบัหอไอเฟล ซ่ึงเป็นหอสูง
สร้างดว้ยโครงเหลก็ทั้งหมด โดยชาวฝร่ังเศสช่ือ กุสตาฟ เอฟเฟล มีความสูง 984 ฟุต ใชเ้หล็กทั้งหมด 7 พนัตนั สร้าง
ข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2413 เพื่อเป็นประติมากรรมฉลองครบรอบ 100 ปีหลงัการปฏิวติัฝร่ังเศส ท่ามกลางเสียงคดัคา้นของ
ประชาชนในสมยันั้นว่า รูปทรงน่าเกลียดอปัลกัษณ์เป็นท่ีสุด หารู้ไม่ว่าอีกไม่ก่ีสิบปีต่อมา หอเหล็กสูง 324 เมตร 
นํ้ าหนกั 10,000 ตนัน้ี จะกลายเป็นสญัลกัษณ์ประจาํเมืองท่ีคนทัว่โลกอยากมาเห็น 



 

 
 
 
 
 
เที่ยง    รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 13) 
บ่าย จากนั้นอิสระใหท่้านช็อปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของฝร่ังเศสภายในหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั แกลลาร่ี ลาฟาแยตต์ ซ่ึงมี

สินคา้แบรนดเ์นมทุกยีห่อ้รวมถึง LOUISE VUITTON ท่านท่ีไม่มีความประสงคช็์อปป้ิงสามารถเดินชมความงามของ
บา้นเมืองและโรงละครโอเปร่า ท่ีเก่าแก่สวยงาม เพราะยา่นช็อปป้ิงอยูก่ลางเมืองมีอาคารบา้นเรือนสวยงามมาก   

                       *****อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกและมีเวลากับการช้อปป้ิงสินค้าต่างๆ ของ
ท่าน ได้อย่างเตม็ที่*** 

  พกัค้างคืน ณ MERCURE PARIS LA VILLETTE หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 5) 
วนัที่เจด็        พระราชวงัแวร์ซายส์ – ชอปป้ิง Outlet – กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 14) 
นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัแวร์ซาย (มไีกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้องข้อมูลแน่นป๊ึก ที่สําคญัเที่ยวแบบ VIP ไม่มต่ีอ
ควิ) พระราชวงัท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือใหใ้หญ่ท่ีสุดในปฐพี ชมความอลงัการของพระราชวงัซ่ึงไดรั้บการตกแต่งไวอ้ยา่ง
หรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของหอ้งต่างๆ อาทิเช่น หอ้งอพอลโล, หอ้งนโปเลียน หอ้งบรรทมของราชินี, 
หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, หอ้งสงครามและสนัติภาพ รวมถึงเร่ืองราวและความเป็นมาของอดีตอนัยิง่ใหญ่ของ
พระราชวงัแห่งน้ี จากนั้นอิสระใหท่้านไดช้มและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบริเวณอุทยานอนัร่มร่ืนและหลากหลายดว้ยพนัธุ์
ไมด้อกไมป้ระดบัสีสนัสวยงาม จากนั้นนาํท่านออกเดินทางยงั ลาวลัเล่ย วลิเลจ ซ่ึงเป็น Outlet ท่ีใหญ่มากท่ีสุดใน
ประเทศฝร่ังเศส 
 
 
 

 
 
เที่ยง           *****อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกและมเีวลากบัการช้อปป้ิงสินค้าต่างๆ ของท่าน 

ได้อย่างเตม็ที่*** 
บ่าย อสิระให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ ได้อย่างเตม็ที่กบัสินค้าแบรนด์เนมรถราคา หลากหลายีห้่อ อาทิ ARMANI  

COACH  BOSS BALENCIACA CLAVIN KLEIN  DIESEL  DKNK  LIVI’S LONGCHAMP ฯถึงเวลานดั
หมายนาํท่านเดินทางสู่ สนามบิน ชาล ์เดอ โกล เพื่อเตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 



 

21.40 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ บินตรง โดยสายการ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เท่ียวบินท่ี QR 038 / QR 
838 โดยจะแวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีกรุงโดฮา เมืองลวงของประเทศกาตาร์ 

วนัที่แปด กรุงเทพมหานคร 

19.10 น.        เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิดว้ยความสวสัดี...พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

ขอบคุณท่านทีใ่ช้บริการ 

 สวิตเซอร์แลนด์ –  ฝร่ังเศส(แคว้นอัลซาส) 8  วัน  
โดย QATAR AIRWAYS  

อตัราค่าบริการ พกัหอ้งคู่ / พกัหอ้งสามคน 
พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

วนัที่ 17 – 24 ม.ิย.  89,555 22,000 
วนัที่ 8 – 15 ก.ค. (วนัอาสาฬหบูชา + วนัเข้าพรรษา) 89,555 22,000 
วนัที่ 22 – 29 ก.ค. (วนัเฉลมิฯพระเจ้าอยู่หัว) 89,555 22,000 
วนัที่ 12 – 19 ส.ค. (วนัแม่แห่งชาต)ิ 89,555 22,000 
วนัที่ 23 – 30 ก.ย.  87,555 22,000 
วนัที่ 30 ก.ย. – 7 ต.ค. 87,555 22,000 
วนัที่ 7 – 14 ต.ค.  87,555 22,000 
วนัที่ 21 – 28 ต.ค. (วนัปิยมหาราช) 87,555 22,000 
วนัที่ 11 – 18 พ.ย.  85,555 22,000 
วนัที่ 25 พ.ย. – 2 ธ.ค.  85,555 22,000 
 

** ราคาดังกล่าวอาจมกีารปรับเปลีย่นหากสายการบินมกีารเรียกเกบ็ภาษีนํา้มนัและภาษีสนามบินเพิม่เตมิ ** 
 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพกัแบบไม่มเีตยีงเสริม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพ่ือการโฆษณาเท่านั้น ** 
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธิ์ในการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงราคากรณผีู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** 
ทุกท่านที่ร่วมเดนิทางต้องม ี 
1. วคัซีน-พาสปอร์ต / พาสปอร์ตตวัจริงตอ้งมีอายกุารใชง้านเกิน 6 เดือน  
2. ท่านตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีน โควิด-19 ทั้ง 2 โดสเรียบร้อย ก่อนการเดินทาง 14 วนั และตอ้งเป็นวคัซีนท่ีไดรั้บการยอมรับจาก
องคก์ารสหภาพยโุรป  



 

สําหรับท่านที่เป็นมุสลมิ ,  ทานมงัสวรัิติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเน้ือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
* ในกรณเีล่ือนการเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยืน่วีซ่า ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพ่ิมเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมที่อยู่ต่อ  
***หมายเหตุข้อสําคญัที่ท่านควรทราบ*** 
1.)ในการยืน่วีซ่า ทางบริษทั จะทาํการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้าํหนดวนัและเวลาให้เขา้ไปยื่นวีซ่า เป็นการ
ยืน่วีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยืน่วีซ่า 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์แลว้ 
***กรุณาพจิารณารายละเอยีดของโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่างๆของบริษัท เม่ือท่านได้ชําระเงินมดัจาํงวดแรกแล้ว ทางบริษัท
ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว *** 
 
อตัรานีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณมีคีวามประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกนิ

จาํนวนวนั จาํนวนคนและมค่ีาใช้จ่ายที่ทางสายการบินกาํหนด (นํ้ าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม/กระเป๋าถือข้ึน
เคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกนิ 12 

ช่ัวโมง/วนั) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มเีคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภูมปิระเทศที่มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับขึน้หลายเท่าตวั หากวนัเข้าพกัตรงกบัช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทําให้ต้องมกีารเปลีย่นย้ายเมือง โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสําคญั) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบยืน่ปกติ (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมย่ืนวซ่ีาให้ ไม่ว่าวซ่ีาจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 



 

3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่านํ้ าหนกัส่วนท่ีเกิน 25 กิโลกรัม  และมีจาํนวนมากกว่า 1 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 16 ยูโร ต่อท่าน 
6)  ค่าทิปพนกังานขับรถในยุโรป 12 ยโูร ต่อท่าน 
7) ค่าตรวจ RT-PCR TEST โควิด-19 ก่อนข้ึนเคร่ืองบินจากเมอืงไทยและขาออกจากยโุรป 
8) ค่าตรวจ RT-PCR TEST โควิด-19 และโรงแรม1คืนเพื่อรอผลตรวจเมื่อมาถึงเมืองไทยตามนโยบายรัฐ 
9 )   ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัใบรับรองโควดิ-19 ของแต่ละประเทศ (ในบางประเทศถา้ไม่มีจะไม่สามารถเขา้ร้านอาหารหรือโรงแรมได)้ 
 
***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทําการจองทัวร์*** 
เง่ือนไขการสํารองที่นั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก 45,000 บาท  
 ส่วนที่เหลือชําระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่า

ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ45,000
บาท)  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 60 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการท่ีไดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 
 ทางบริษทัจะทาํการยืน่วีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้าํรองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ในการย่ืนวซ่ีา ท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวซ่ีาด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพ่ือมาสแกรนลายนิว้มือ 
โดยมเีจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดังต่อไปนี ้
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ค่าดําเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท 



 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบิน
ถ้าออกตัว๋มาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 
- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพจิารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที  
หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 

 ในกรณทีี่ทางบริษัทขอเอกสารเพิม่เตมิแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเช่ือถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตกําหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้คําพูดไม่
สุภาพกบัสถานทูต และส่งผลทําให้วซ่ีาไม่ผ่านการพจิารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่าน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
สาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 
ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ทาํใหไ้ม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสยัท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเต็มความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย
ไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนทาํใหโ้ปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

 

 

 



 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาฝร่ังเศส 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทัวร์ (ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีา 15 วนัทําการ และต้องมาแสดงตนที่สถานฑูต) 

1.  หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ตอ้งมีหน้าว่างเหลือ
สาํหรับประทบัวีซ่าอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
2. รูปถ่ายปัจจุบนัหนา้ตรง จาํนวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พ้ืนฉากหลงัสีขาวเท่านั้น อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป) 

รูปถ่ายวซ่ีา 
รูปถ่ายวีซ่าสาํหรับการยืน่ขอวีซ่ามีเง่ือนไขดงัน้ี 
1.สีพ้ืนหลงัสีขาว 
2.ขนาด 3.5 x 4 ซม. ( ขนาดรูปหนา้จากผมถึงปลายคางยาวประมาณ 3 ซม. ขนาดรูปหนา้เท่ากบัรูปหนา้ในพาสปอร์ต) 
3.ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 
4.ภาพถ่ายล่าสุดท่ีเหมือนตวัจริง 
โปรดทราบว่า รูปถ่ายย่ืนวซ่ีา จะต้องมลีกัษณะถูกต้องตามมาตรฐานของ ICAO (องค์การการบนิพลเรือนระหว่างประเทศ) ตู้
ถ่ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิดให้บริการแก่ท่านอยู่ที่ภายในศูนย์ย่ืนวซ่ีา 
ตารางดา้นล่างแสดงถึงตวัอยา่งภาพถ่ายท่ีไม่ไดม้าตรฐาน โดยมีเคร่ืองหมาย "✗" และเคร่ืองหมาย "✓", สาํหรับภาพถ่ายท่ีได้
มาตรฐาน ซ่ึงเป็นขอ้กาํหนดของการยืน่ขอวีซ่าเชงเกน้ 

คุณภาพของภาพถ่าย 
 

 
 
 
 

                                                      ใกล้เกนิไป                       ไกลเกนิไป                                ด ี
ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศรีษะ และดา้นบนของหวัไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหนา้ ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความชดัเจน 
ภาพถ่ายจะตอ้งชดัเจน และคุณภาพคมชดั โดยไม่มีรอยเป้ือนของหมึกหรือนํ้ ามนั 
ภาพถ่ายจะตอ้งหนัหนา้ตรง และมีสีผวิท่ีเป็นธรรมชาติ 
หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บ๊ิกอายในการถ่ายรูป 
3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร/ สาํเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพ่ิมเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. สาํเนาบตัรประชาชน  
5. สาํเนาทะเบียนบา้น 
6. สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเด็กตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ ํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  



 

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้น และให้
ระบุว่า ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 
มารดายนิยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 
บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พ่อตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.4 กรณีพ่อและแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวิต ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบสาํเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบสาํเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 

เช่น สําเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซ่ึงแสดงว่าเป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยู่ในความปกครองของผูอ่ื้น จะต้องมี
หลกัฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น ใบปกครองบุตร (ปค.14) จากทางอาํเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น)  , 
หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

8. หลกัฐานการทาํงาน  
8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ ( สาํเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน ) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( สาํเนา) 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกุล , ตาํแหน่ง , วนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิมทาํงาน 

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทั เบอร์โทร และตราประทบับริษทัดว้ย จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไมต่อ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง พมิพ์เป็นภาษาองักฤษ
เท่านั้น ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY 
CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. 
เท่านนั้น หา้มใส่ปีเป็น พ.ศ.) ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน )  
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นว่ากาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พมิพ์เป็น

ภาษาองักฤษเท่านั้น ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) / พร้อมสาํเนาบตัรนกัเรียน นกัศกึษา   
8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกิจส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย

สถานท่ีทาํงานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ    
9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) สเตทเมนท์ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซ่ึงออกโดยธนาคาร ขอสเตทเมน้ช่ือ-
นามสกุลเป็นภาษาไทย พร้อมตราประทบัจากธนาคาร นําเล่มจริงมาแสดงวนัที่ย่ืนวซ่ีา 
 เงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ํ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้
ออกของเงินสมํ่าเสมอ หา้มทาํการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วีซ่าเด็ดขาด!!) 

****** สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีฝากประจาํ และ บัญชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 



 

กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 

1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 

2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอื่นใดในหนงัสือเดินทาง ถือว่า “ หนงัสือเดินทางชาํรุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ หรือถูก Blacklist 

หา้มเขา้ประเทศนั้นอีก 

10.  ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสมัพนัธข์องผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง

ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 
ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่, ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 
 เขียนจดหมายช้ีแจงเป็นภาษาองักฤษ มาว่าอยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
 กรณีมีลูกดว้ยกนัใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  

10.2 กรุณาแนบสาํเนาสเตทเมนท ์(Statement) ตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วีซ่า 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย  
11. ผูสู้งอายท่ีุมีอายเุกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์่าสามารถเดินทางไดเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยืน่วีซ่า 
12. กรณีผูท่ี้กาํลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่าฝร่ังเศส ณ ประเทศท่ีท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ 
 
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าท่ีได้กล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํข้ึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 
 

วนัที่มาย่ืนวซ่ีากรุณานาํสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณมีเีล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนนําเล่มเก่ามาด้วย) 

เอกสารทุกอย่างทีเ่ป็นสําเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบยีนสมรส , ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกุล , สูตบิัตร , นําตวัจริงมาวนัทีย่ื่นวซ่ีาด้วย 
 

***** สําหรับคนท่ีจะใช้เล่มไปท่ีอ่ืนก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ ***** 

 

กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือว่า “ หนงัสือเดินทางชาํรุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ 
หรือถูก Blacklist หา้มเขา้ประเทศนั้นอีก 
 

 


