
 
 
 
 

 2304-1909-SWFRUP                                                       www.smileytour.com                                                           Page 1 of 23 

 
สวิตเซอร์แลนด์ - ฝร่ังเศส 10 วัน 7 คืน   

 
 

 
 
 
 
 

เดินทาง 7 - 16 เมษายน 2566 รบัแค ่16 

ท่านเทา่นัน้ 

         โดยสายการบินไทย (สะสมไมล์ได้ 50%)  
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วนัแรกของการเดนิทาง (ศกุร์ที ่7 เม.ย. 2566)  

กรงุเทพฯ – ซรูคิ  

22.00 น. คณะผู้ร่วมเดินทางทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

ขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 4  ประตูที ่3  แถว D สายการบนิไทย  

หมายเหตุ  สนามบนิสวุรรณภมูิ และสนามบนิทกุแหง่ทัว่โลก อนญุาตใหน้ า

ของเหลว เจล และสเปรย ์ ตดิตวัขึน้เครือ่งไดใ้นปรมิาณไมเ่กนิ 

100 มลิลลิติร / ขวด / กระปุก / หลอด เท่านัน้ 

 

วนัที่สองของการเดนิทาง (เสาร์ที ่8 เม.ย. 2566)  

ซรูคิ –  ชาฟเฮาสเ์ซน่ –  น้ าตกไรน ์– อนิเทอรล์าเกน้ 

01.05 น. โดยเท่ียวบินท่ี TG 970 น าท่านเดินทางสู่ ซรูิค ประเทศ

สวิตเซอรแ์ลนด์  

07.50 น. ถึง สนามบนิซรูคิ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจ

คนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

น า ท่ าน เดิ นทางสู่ 

เมืองชาฟเฮาส์เซ่น 

SCHAFFHAUSEN 

เมืองทางตอนเหนือ

ติดชายแดนประเทศ

เยอรมัน ชมน้ าตก

ไรน์ (RHEINFALL) 

ชมน้ าตกแห่งความ

ภูมิใจของชาวยุโรป และเป็นต้นก าเนิดแม่น้ าไรน์เป็นน้ าตกท่ี

ใหญ่และมีชื่อเสียงมากท่ีสุดในยุโรป ต้ังอยู่ระหว่างชุมชน 

NEUHAUSEN AM RHEINFALL และ LAUFEN-

UHWIESEN สามารถมองเห็นได้ตลอดสองฝั่งแม่น้ าและสามารถ

ชมน้ าตกได้ อย่ า งใกล้ชิ ด  จุ ด ท่ีมีชื่ อ เสี ย งอีกจุ ดหนึ่ งคื อ 

RHEINFALLFELSEN เป็นก้อนหินขนาดใหญ่ท่ีต้ังขวางทาง

น้ าตกอยู่บริเวณหน้าปราสาทเลาเฟิน (LAUFEN) ท่ีปัจจุบันถูก
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ดัดแปลงให้เป็นร้านอาหาร และจุดชมวิวของน้ าตกแห่งนี้ เดินชม

น้ าตกพร้อมเก็บภาพสวย  
เท่ียง  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองหน้าน้ าตกไรน์ 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองอนิเทอรล์าเกน้  

 
 

เมืองตากอากาศท่ีมีชื่อเสียง ต้ังอยู่ระหว่างทะเลสาบทุนเนอร์ และ

ทะเลสาบเบรียนเซอร์ ด้วยทัศนียภาพอันงดงามราวกับเมืองในฝัน 

แถมยังต้ังอยู่ตรงจุดท่ีสามารถเดินทางขึ้นไปยัง ยอดเขายุงเฟรา 

ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปท่ีมีความสูงถึง 4,158 เมตร จึงท าให้

เมื อ งอิน เตอร์ ล า เคนแห่ งนี้ เ ป็ นจุ ดหมายปลายทางของ

นักท่องเท่ียวหลายๆ คนท่ีอยากมาพักผ่อน ดื่มด่ ากับเสน่ห์ของท่ีนี่ 

พาท่านเดินเล่นชมเมืองอินเทอร์ลาเก้น อิสระถ่ายภาพบรรยากาศ 

หรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย 
 

ค่ า  อาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

น าเข้าสู่ท่ีพัก“โรงแรม THE HEYS”  หรือเทียบเทา่ พักสองคนื 
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วนัที่สามของการเดนิทาง (อาทติย์ที ่9 เม.ย. 2566)   

ยอดเขาจงุเฟราขึน้กระเชา้ –  เลาเทอบรนุเนน่ –  น้ าตกชเตาบบาค - อิน 

เทอรล์าเกน้ 

เช้า อาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านนั่งกระเช้าและต่อรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจงุฟราว

JUNGFRAUJOCH โดยกระเช้านี้พ่ึงเปิดมาล่าสุดช่วงโควิดท่ี

ผ่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ่านชมทิวทัศน์   ท่ีงดงามด้วยพันธุ์ไม้ ดอกไม้ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

สีเขียวตัดกับหิมะสีขาว  ท้องฟ้าสีครามสดใส เพลิดเพลินใจตลอด

ทาง จนถึงยอดเขาจุงเฟรา ซึ่งได้ชื่อว่า หลังคาแห่งยุโรป ท่ีสูงถึง 

3,454 เมตร น าชมความงดงามมหัศจรรย์ของ ธารน้ าแข็ง 

ALETSCH ท่ียาวถึง 22 กิโลเมตร หนาถึง 700 เมตร ชมหุบผา

เหนือแห่งไอเกอร์ 

และทะเลน้ าแข็ง 

EISMEER น าชม

ถ้ าน้ าแข็งท่ีอยู่ใต้

ธารน้ าแข็งลึกลงไป

ถึง 30 เมตร ชม

ห้องต่าง ๆ ซึ่งล้วน

แต่เป็นน้ าแข็ง

ท้ังสิ้น ขึ้นชมวิวบนหอคอยสฟริงส์ SPHINX ท่ีสูงถึง 3,571 เมตร 

ชมทิวทัศน์สวยของยอดเขา 

เท่ียง  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา  
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บ่าย  อิสระให้ท่านไดส้นุกสนานกับการ เล่นหิมะบนลานสกี ถ้ าน้ าแข็ง  

ได้เวลาสมควรน าท่านลงจากยอดเขาโดยรถไฟ น าท่านเดินทางสู่

เมือง เลาเทอบรนุเนน่ (LAUTERBRUNNEN)  น าท่านเดินเล่น

แวะถ่ายรูปกับหมู่บ้าน เล็กๆในหุบเขาท่ีแยกเป็นสองแพร่ง เงียบ

สงบที่ไม่วุ่ยวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านคือน้ าตกท่ีมีช่ือเสียง

ท่ีสุดชื่อว่า ชเตาบบ์าค (Staubbach) น้ าตกท่ีมีความสูง 300 

เมตร และเป็นหนึ่งในน้ าตกท่ีตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงท่ีสุด

ในยุโรป  อิสระให้ท่านเดินชมตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แล้วน าท่านเดินทางกลับสู่ อินเทอรล์าเกน้ 

ค่ า อาหารค่ า ณ ร้านอาหารไทย Schuh  

น าเข้าสู่ท่ีพัก“โรงแรม THE HEYS”  หรือเทียบเทา่ 
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วนัที่สีข่องการเดนิทาง (จนัทร์ที ่10 เม.ย. 256)   

อินเทอรล์าเกน้ –  ยอดเขาชลิธอรน์ –  กอลมาร ์

เช้า อาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR)  

สู่สถานีกริมเมลวาล (GRIMMELWALD) 

และต่อไปยัง มูร์เริน (MURREN) หมู่บ้าน

เล็กๆ บนภูเขาระหว่างทางขึ้นสู่ ยอดเขา

ชิลธอร์น (SCHILTHORN) ซึ่งจะเห็น

ทิวทัศน์ท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจมาก เห็นแนวเทือกเขาแอลป์ขาวโพลน

ไปตลอดทางสลับกับวิวของหมู่บ้านชนบทเบื้องล่างท่ีชาวบ้าน

ยังคงท าฟาร์มเลี้ยงสัตว์อยู่ตามเชิงเขา ซึ่งหมู่บ้านมูร์เรินแห่งนี้

เป็นหมู่บ้านท่ีปลอดรถยนต์เพราะไม่มีถนนขึ้นมา ใครต้องการมา

เยือนท่ีนี่ต้องนั่งรถไฟหรือกระเช้ามาเท่านั้น กระเช้าไฟฟ้าสู่ยอด

เขาชิลธอร์น ถือว่าเป็นเส้นทางท่ียาวท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์ ถ้า

นับจาก GIMMMELWALD จนถึงสถานี SCHILTHORN อันเป็น

สถานีปลายทางท่ีระดับความสูง 2,970 เมตร จากระดับน้ าทะเล 

ยอดเขาชิลธอร์น เป็นท่ีรู้ จักของนักท่องเ ท่ียวท่ัวโลกเมื่อ 

ภาพยนตร์เจมส์บอนด์ 007 ตอน ON HER MAJESTY’ S 

SECRET SERVICE หรือในชื่อไทย “ ยอดพยัคฆ์ราชินี”  มา

ถ่ายท าท่ีนี่โดยก าหนดให้ภัตตาคารหมุนได้ หรือ พิตส์ กลอเรีย 

(PIZ GLORIA) เป็นรังของเหล่าผู้ร้าย หลังจากนั้นมาผู้คนก็รู้จัก

ชิลธอร์นในชื่อ พิตส์ กลอเรีย ตามชื่อในภาพยนตร์จากพิตส์ กลอ

เรีย สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์แบบพาโนราม่าได้ทุกด้าน แต่มุม

อันเป็นท่ีใฝ่ฝันของผู้มาเยือนก็คือ การได้เห็นยอดเขาสามผู้

ยิ่งใหญ่ นั่นคือ ยอดเขาไอเกอร์ (EIGER สูง 3970 เมตร) ยอด

เขาเมินซ์ (MONCH สูง 4107 เมตร) และยอดเขาจุงเฟรา 

(JUNGFRAU สูง 4158 เมตร) ต้ังเรียงกันโดยไม่มีอะไรมาบดบัง 
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เท่ียง  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอเขา 

บ่าย น า ท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศฝรั่ ง เศส ผ่ านชม

ทัศนียภาพท้องทุ่งเกษตรกรรมท่ีอุดมสมบูรณ์ มุ่งหน้าสู่  เมือง
กอลมาร์ ดินแดนแห่งความงาม ท่ีมีตึกรามบ้านช่องสวยงามมี

จุดเด่นอยู่ท่ีความงามของดอกไม้ท่ีมีอยู่ท่ัวเมือง จัดเป็นอีกเมืองท่ี

ถูกจัดให้เป็นเมืองท่ีมีความโรแมนติกจนได้รับการขนานนามว่า 

“ลิตเติ้ลเวนิซ” ปัจจุบันเมืองเก่าแก่แห่งนี้ ได้กลายเป็นเมืองที่น่ามา

เยือนเป็นอันดับต้นๆของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองท่ีมีศถาปัตยก

รรม บรรยากาศของเมืองโบราณ บ้านเรือนท่ีสวยงาม และได้รับ

การดู แลรั กษาไว้ เป็ นอย่ างดี  บ้ าน เรื อนแบบนี้  เ รี ยกว่ า 

COLOMBAGE (ฝรั่งเศส) หรือ FACHWERKHAUS (เยอรมัน) 

พร้อมเก็บภาพสวย เดินชม เลือกซื้อของที่ระลึกไว้เป็นของฝาก 

  

 

 

 

 

 

ค่ า อาหารค่ า ณ ภัตตาคารจนี 

น าเข้าสู่ท่ีพัก“โรงแรม MERCURE COLMAR CENTRE 

UNTERLINDEN”  หรอืเทียบเท่า 

 

 

 



           2304-1909-SWFRUP                                               www.smileytour.com                                                         Page 8 of 23 

วนัที่หา้ของการเดนิทาง (องัคารที ่11 เม.ย. 2566)  

ชมเมืองกอลมาร์ – หมูบ่า้นรโิบวลิล์ – สตราบวรค์ 

เช้า อาหารเช้าในโรงแรม 

 น าท่าน ชมเมืองกอลมาร์ เมืองเก่าท่ีเรียงรายไปด้วยเรือนไม้

โบราณ ร้านค้าโบราณ โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ คริสต์ศาสนสถาน และ

ร้านค้าและท่ีอยู่ อาศัยท่ีคงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลาง ท่ีมีความ

สวยงามของล าคลองและบ้านเรือนท่ีต้ังอยู่ริมสองฝั่ง  

 

 

 

 

 

เท่ียง  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พ้ืนเมือง 

บ่าย น าเดินทางสู่ หมู่บ้านริโบวิลล์ (RIBEAUVILLE) เป็นหมู่บ้าน

เล็กๆ ท่ีรายล้อมไปด้วยหมู่อาคารสมัยยุคกลาง และ ยุคเรอเนส

ซองซ์ งดงามราวกับภาพวาดท่ีน้อยคนนักจะมีโอกาสได้มาเยือน 

โดยปัจจุบันเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตไวน์และเบียร์ของ

ประเทศ ซึ่งมีชื่อเสียงจากไวน์ท้องถิ่นอย่าง VIN DU PISTOLET 

อิสระให้ท่านเดินเล่น และถ่ายภาพความงดงามไว้เป็นท่ีระลึก เดิน

ชมร้านรวง เลือกซื้อไวน์ท้องถิ่น งานฝีมือ ตามอัธยาศัย  

 พลาดไม่ได้กับการชิมไวน์ พ้ืนเมืองของแคว้นอัลซาส 
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จากนั้นน าเดินทางสู่ เมืองสตราบวร์ค (STRASBOURG) เมือง

หลวงแห่งสหภาพยุโรป เมืองเอกในแคว้นอัลซาส 

ค่ า อาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

น าเข้าสู่ท่ีพัก “โรงแรม NOVOTEL STRASBOURG CENTRE 

HALLES”  หรือเทียบเทา่ 

 

วนัที่หกของการเดนิทาง (พธุที ่12 เม.ย. 2566) 

สตราบวร์ก – รถไฟดว่น TGV – ปารสี 

เช้า อาหารเช้าในโรงแรม 

น า ชมเมืองสตราบวร์ก เมือง

เอก จังหวัดบาแร็งส์ แคว้นอัล

ซาส ประเทศฝรั่งเศส ต้ังอยู่

ริมแม่น้ าอีล ติดกับพรมแดน

ประเทศเยอรมัน ท าให้ได้รับ

อิทธิพลทางวัฒนธรรมของ

เยอรมันมา ชมบ้านเรือนท่ีปลูกสร้างแบบ TIMBER – FRAMED 

โดยเฉพาะย่านท่ีเรียกว่า PETITE FRANCE ท่ีจะได้เห็น

บ้านเรือน TIMBER-FRAMED ต้ังอยู่สองฝั่งคลอง สวยงามมากๆ 

เป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมอันดับหนึ่งในตัวเมือง น าท่าน ล่องเรือ ชม

ความงามเมืองสตราบวร์ค (ประมาณ 45 นาที) ชมสองฝากฝั่ง 

ชีวิตผู้คน ร้านรวง บ้านเรือนสวยคลาสิก ป้อมปราการ โบสถ์

ประจ าเมือง สถาปัตยกรรมเรนาซอง นับเป็นบรรยกาศท่ีแสน

ประทับใจ จากนั้นน า ชมมหาวิหาร NORTREDAME DE 

STRASBOURG มหาวิหารเก่าแก่ท่ีใช้เวลาสร้างกว่า 400 ปี 

โดยสร้างจากหินทรายสีชมพูอมแดง ในปีค.ศ.1015 มี

ความส าคัญตรงท่ีพระแม่มารีเคยใช้เป็นท่ีประกอบพิธีทางศาสนา

คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก วิหารแห่งนี้ มีความสูงถึง 142 เมตร 

หรือเทียบเท่ากับอาคารสูง 56 ชั้น ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างท่ีสูงท่ีสุด

ในยุคกลาง มีประตูทางเข้า 3 ประตูด้วยกันในรูปคือ ซ้าย กลาง 
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ขวา ด้านในมหาวิหาร แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือบริเวณโถงขนาด

ใหญ่ ท่ีถูกออกแบบมา ให้เหมือนเรือล าใหญ่ THE NAVF – LA 

NEF  ประดับประดาไปด้วยกระจกเขียนสี ROSE WINDOW อัน

สวยงาม และส่วนท่ี 2 คือห้องใต้ดิน ให้ได้เดินชมพร้อมเก็บภาพ

สวยโดยรอบ  แล้วเดินชมย่านการค้าใจกลางเมืองให้ท่านได้เดิน

เลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก เก็บภาพสวยไว้เป็นที่ระลึก 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บ่าย น าเดินทางสู่ สถานีรถไฟด่วนเมืองสตราบวร์ก เพ่ือนั่ง รถไฟด่วน 

TGV สู่ เมืองปารีส (PARIS) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นระดับโลก 

ผ่านชมทิวทัศน์ท่ีสวยงามตลอดสองข้างทาง  

 

 

 

 

 

 

 
 

TGV ถึง สถานี PARIS MONTPARNASSE จากนั้นน าท่าน

เที่ยวชมเมืองมหานครปารีส มหานครที่ผู้คนใฝ่ฝันอยากมา

เยือนมากที่สุด ชมจตุรัสคองคอร์ด  ถนนแฟชั่นชองป์เซลิเซ่ 

ประตูชัยฝรั ่งเศส ท่ีเป็นสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ของกษัตริย์นโป

เลียนที ่1    
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ค่ า อาหารค่ า ณ ภัตตาคารไทย 

น าเข้าสู่ท่ีพัก “โรงแรม LE MERIDIEN ETOILE”  หรอื

เทียบเทา่ พักสามคนื ใกลถ้นนชองเอลเิซ่ 

 

 

วนัที่เจด็ของการเดนิทาง (พฤหัสบดีที ่13 เม.ย. 2566) 

หอไอเฟล –  พิพธิภัณฑล์ุฟท ์- ลอ่งเรอืเรือบาโตมูช  

เช้า อาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดินทางกลับปารีส ขึ้นชมวิวบนหอไอเฟลชัน้ 2 สัญลักษณ์

ของกรุงปารีส (การขึ้นหอไอเฟลต้องรบกวนทุกท่านรอคอยคิวใน

การขึ้นชม) 

 

 

 

 

 

 

 
เท่ียง  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  

บ่าย น าท่านเขา้ชมพพิิธภัณฑล์ุฟท ์พิพิธภัณฑ์ท่ีใหญ่ติดอันดับโลกที่

ได้เก็บสะสมวัตถุอันทรงคุณค่า ไม่ว่าจะเป็น ภาพเขียน, รูปปั้น

แกะสลัก, เครื่องมือ, เครื่องใช้ ของล้ าค่าต่าง ๆ มากมายกว่า 3
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แสนชิ้น  น าชมรปูปัน้วนีสั ประติมากรรมที่ขึน้ชือ่ และ ภาพวาด

โมนาลซิา่ ของลโีอ นาโด ดาวนิชี ท่ีผูค้นท่ัวโลกใฝ่ฝันที่จะได้

เห็นสักครั้งหนึ่ง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่าน นั่งเรือบาโต มูช (BATEAUX MOUCHES) พาชมกรุง

ปารีส ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศสองฟากฝั่งแม่น้ าแซนท่ี

เปรี ยบ เสมือนแม่น้ าแห่ งชา ติของฝรั่ ง เศส  ท่ี เ ต็มไปด้วย

ความส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของฝรั่งเศส ซึ่งจะ

ผ่านสถานท่ีส าคัญอาทิ หอไอเฟล, พิพิธภัณฑ์ดอร์เซ, เกาะกลาง

แม่น้ าแซน อีลแซ็ง-หลุยส์, มหาวิหารนอเทรอดาม, พิพิธภัณฑ์

ลูฟร์, ประตูชัยฝรั่งเศส   
 

 

 

 

 

 

 

 

 ค่ า อาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 

น าเข้าสู่ท่ีพัก “โรงแรม LE MERIDIEN ETOILE”  หรอืเทียบเทา่ 

ใกล้ถนนชองเอลิเซ ่
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วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง (ศกุร์ที ่14 เม.ย. 2566) 

พระราชวงัแวรซ์ายส์ –  ช้อปปิง้หา้งสรรพสนิคา้ปลอดภาษี 

เช้า อาหารเช้าในโรงแรม 

 น า ท่ าน เดินทางสู่ เ มื อ งแวร์ ซายส์  ชมความงดงามของ 

พระราชวังแวร์ซายส์ สถาปัตยกรรมท่ีลือชื่อของฝรั่งเศสและ

ได้รับการยกย่องว่าเป็นวังหลวงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมความวิจิตร

งดงามของพระต าหนักเอกชั้นในชมห้องต่าง ๆ เช่น ห้องอพอลโล่ 

ห้องเมอคิวรี่ ห้องไดอาน่า ห้องฮอลออฟมิเร่อร์ และเก็บภาพของ

อุทยานท้ายวังที่สวยงาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บ่าย น าท่านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสนิคา้ปลอดภาษีชัน้น าของปารีส อาทิ 

ห้างสรรพสินค้าแพรงตองส์ แกลลอรี่ลาฟาแยต ฯลฯ อิสระให้ท่าน

ได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด แฟชั่นชั้นน า เครื่องหนังเสื้อผ้า 

เครื่องส าอาง น้ าหอม 
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ค่ า อาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง CHEZ FRANC COISE 

น าเข้าสู่ท่ีพัก “โรงแรม LE MERIDIEN ETOILE”  หรอื

เทียบเทา่ ใกลถ้นนชองเอลิเซ่ 

 

 

วนัที่เกา้ของการเดนิทาง (เสาร์ที ่15 เม.ย. 2566)  

ปารีส –  กรงุเทพฯ 

เช้า อาหารเช้าในโรงแรม 

เชิญท่านพักผ่อนหรือจัดเตรียมสัมภาระตามอัธยาศัย ได้เวลานัด

หมาย  

09.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ล เดอ โกลล์ กรุงปารีส ผ่านพิธี

การทางสนามบินแล้ว 

ให้ท่านช้อปปิ้งส่งท้าย ณ ร้านปลอดภาษีในสนามบิน เช่น เหล้า 

ไวน์ บุหรี่ น้ าหอม เครื่องส าอาง    

ช็อคโกแล็ต เครื่องหนังนานาชนิด ฯลฯ  

13.40 น. โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 931 น าท่านเหิรฟ้ากลับสู่

กรุงเทพฯ 

 

 

วนัที่สบิของการเดนิทาง (อาทติย ์16 เม.ย. 2566)  

กรงุเทพฯ 

05.55 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ..............สวัสดี 

(อาทิตยท์ี่ 16 เม.ย. 66) 
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อตัราคา่บรกิาร  
ก าหนดการ

เดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่

(พักห้องคู ่2 

ท่าน 

/ต่อห้อง) 

ราคาเดก็ 

(เสรมิเตียง) 

ราคาเดก็ต่ า

กวา่ 6ป ี

(ไมเ่สริมเตยีง) 

พักเดีย่วเพิม่

ท่านละ 

7-16 

เมษายน 

2566 

169,900.- 159,900.- 119,000.- 35,000.- 

 

 

หมายเหต ุ

  คณะทวัร์ออกเดนิทางขัน้ต่ า 15 ท่าน หากคณะทัวร์มีต่ ากว่าก าหนด 

บริษัทฯ มีความจ าเป็นท่ีต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม และขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพ่ิม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ ามันหรือ

ภาษีใดๆ จากสายการบิน คดิอัตรา ณ  วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2561 

  การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมอย่างน้อย 15 วัน ดังนั้น

จึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารส าหรับการยื่นขอวีซ่าให้

ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้เพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ

ด าเนินการขอวีซ่า 

 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี

เดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่านเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะ

สะดวกกับท่านมากกว่า  

 

อัตราคา่บริการนีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด  ตามท่ีระบุในรายการทัวร์  (รวมค่าภาษี

สนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ ามันของสายการบิน) 

2. ค่าโรงแรมท่ีพัก ตามท่ีระบุในรากการทัวร์ (พักห้องละ 2 ท่าน)   
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3. ค่าอาหารทุกมื้อตามท่ีระบุในรายการทัวร์  

4. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ , ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่งระหว่างน า

เท่ียวตามท่ีระบุในรายการทัวร์ 

5. ค่าวีซ่าเข้าประเทศตามท่ีระบุในรายการทัวร์ (ยกเว้นหนังสือเดินทางต่าง

ด้าว)    

6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น,หัวหน้าทัวร์ ตามท่ีระบุในรายการทัวร์   

7. ค่าน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก. ตามข้อก าหนดของสายการบิน   

8. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ 1,000,000-บาท ค่ารักษาพยาบาล 

1,000,000-บาท  

9. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 

10. ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรมท่านละ 1 ใบ เข้า/ออกในแต่ละ

โรงแรม 

 

 

อัตราคา่บริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพ่ิม โทรศัพท์ โทรสาร มินิ

บาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าซักรีดฯลฯ 

2. ค่าท าหนังสือเดินทาง 

3. ค่าสัมภาระท่ีหนักเกินตามท่ีสายการบินก าหนด (ปกติ 30 กก.)  

4. ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว   

5. ค่าภาษีการบริการ 3% ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  7%  

6.ค่าทิปหัวหน้าทัวรื ข้นอยู่กับการบริการ 

 

เงื่อนไขในการจอง    

กรุณาช าระค่ามัดจ า ส าหรับช่วงเทศกาลมัดจ าท่านละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วันหลังการท าจอง  และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน 

(การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการ

จ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

กรุณาจัดเตรียมเอกสารและ 

หนังสือเดินทางก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน   
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การยกเลิกการจอง (ไมน่บัรวมเสาร์-อาทิตย์) 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน หักค่ามัดจ า 20,000- บาท   

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 30 วัน  หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์  

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100%ของราคาทัวร์   

- กรณผีูเ้ดนิทาง ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง จากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเข้า

เมืองของประเทศนัน้ ๆ หรือเขา้เมืองโดยเจตนาไมสุ่จรติ บรษิัทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน 

- กรณีทีล่กูค้ายืน่วซีา่แลว้ หากถกูปฎิเสธวซีา่ หรือ ไดร้บัการอนมุัติวซีา่

แล้วยกเลิกการเดนิทาง บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ ์ในการ เกบ็คา่ใชจ้า่ย

ตามเงื่อนไขการยกเลิกการจอง ดงักลา่วขา้งตน้ 

 

หมายเหตุ  

1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 25 ท่าน โดย

จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  

ทางเรายินดีที่จะประสานงาน ในการเดินทางกรุ๊ปทัวร์อื่นตามความประสงค์ 

2) ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย จน

ไม่สามารถแก้ไขได้ 

3) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงานภัย

ธรรมชาติการก่อจลาจลการปฎิวัติ อุบัติเหตุ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางผู้จัด หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การ

ถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ  

4) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทาง

สายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตาม

ตารางบินของสายการบิน 

5) หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยว

จะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ช าระไว้ 

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบ

ยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบช าระเต็มมีเง่ือนไข  

6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 

เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัด
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จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะ

ไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้น ๆ 

7) มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้น

แทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน 

8 ) ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมา

จ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้า

เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี 

เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น   

9.) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระ

มาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือ การเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระท าที่ส่อไป

ในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 

10.) ในกรณีที่ท่านซื้อของกับร้านค้าในต่างประเทศเป็นดุลยพินิจของลูกค้าที่จะซื้อ

หรือไม่ซื้อ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับผิดชอบ ความเสียหายของสินค้า 

การคืนภาษีของสินค้า และอื่นๆ เนื่องจากการซื้อขายสินค้านั้นเป็นการตกลงระหว่างผู้

ซื้อและผู้ขายโดยบริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายนั้น 

11.) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับลูกค้า ที่มีความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรมที่

สร้างความอึดอัดใจให้คนส่วนใหญ่ในคณะทัวร์ เช่น ไม่รักษาเวลา พูดจาหยาบคาย 

ดื่มสุราบนรถ สร้างความร าคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือ ถือว่ามากลุ่มใหญ่

แล้วไม่เกรงใจผู้อื่น ชักชวนผู้อื่นให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้

เดินทางส่วนใหญ่) 

12.) คนขับในประเทศแถบยุโรป จะท างานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้ว ไม่เกิน 

12 ชั่วโมง (ใน 1 วัน) เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการ

เสียเวลาระหว่างวันในทุกกรณี รายการทัวร์อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความ

เหมาะสม โดยบริษัทฯจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

13.) กรณีที่ลูกค้า จองทัวร์ และ ช าระค่ามัดจ าแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อความ 

และเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งไว้แล้วตามข้างต้น   
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เอกสารทีต่อ้งเตรยีมยืน่วซีา่ ประเทศฝรัง่เศส 
หลักฐานทั่วไป 

o หนงัสือเดนิทางเล่มจรงิ ต้องมีอายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน ก่อนวนัหมดอายุ  

(ถา้มวีซีา่เชงเกน้ในเล่มเกา่กรณุาแนบดว้ย) 

o รปูถา่ยส ีหนา้ตรง พื้นหลงัสขีาวเทา่นัน้   ขนาด กวา้ง 3.5 ซม. สงู 4.5 

ซม. จ านวน 2 รปู ขนาดของใบหน้าประมาณ 32 - 36 ซม. เห็นศีรษะ

ท้ังหมดและหัวไหล่ ต้องถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน รูปถ่ายควรมีคุณภาพสูง 

มีความคมชัด และไม่มีรอยเลอะของหมึกพิมพ์หรือรอยยับใดๆ และใช้

กระดาษถ่ายภาพมาตรฐาน 

ห้าม!! สวมแวน่ตา สวมหมวก คอนแทคเลนส์ส ีคอนแทคเลนสบ์ิก๊อาย    

 

 

 

 

o ส าเนาทะเบยีนบ้าน  

o ส าเนาบัตรประชาชน  

o ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี 

o ส าเนาใบเปลี่ยนชือ่-นามสกลุ (ถา้ม)ี 

 

หลักฐานการท างาน  

o ส าหรับผู้ท่ีเป็น ลูกจ้าง หรือ นายจ้าง หรือ ข้าราชการ 

ใช้จดหมายรับรองการท างาน (ภาษาอังกฤษ) ท่ีระบุต าแหน่ง เงินเดือน 

อายุงาน และ วันลาหยุดงาน หรือ วันเดินทางท่องเท่ียวตลอดทริป 

o ส าหรับผู้ท่ีเป็นเจ้าของกจิการ  

ใช้หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ท่ีระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า (คัดจากกระทรวง

พาณิชย์มีอายุไม่เกิน 3 เดือน)  

เอกสารนี้.. ต้องแปล และรับรองการแปลจากกระทรวงการต่างประเทศ 

(ค่าแปลไม่รวมในค่าใช้จ่าย) 

https://www.plan-travel.com/visa/fliepdf/sample_photos_visa.pdf
https://www.plan-travel.com/visa/fliepdf/sample_photos_visa.pdf
https://www.plan-travel.com/Translation/Translation.html
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หลักฐานการเงนิ 

o บัญชีธนาคาร Bank Statement  

*ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น *ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทยอดถึง

เดือนปัจจุบันท่ีท่านได้คิวยื่นวีซ่า *ต้องออกโดยธนาคารเท่านั้น 

เจ้าหน้าที่ธนาคารประทับตราธนาคารรับรองทุกแผ่น แนะน า ให้แจ้ง

เจ้าหน้าท่ีตอนขอเอกสารว่า ระบุ *ชื่อ/นามสกุล ของเจ้าของบัญชี

ภาษาไทย (หากใส่ภาษาอังกฤษต้องตามหนังสือเดินทางเท่านั้นหากผิด

แม้แต่ตัวสะกดเดียวต้องไปขอใหม่) 

 

หลักฐานประกอบการยืน่วซีา่  

o ใบจองตัว๋เครือ่งบนิ ไป-กลบั 

o ใบประกนัสขุภาพเดนิทาง และ อบุัตเิหต มูลค่าประกันอย่าง ต่ า 30,000 

ยูโร หรือ 1,500,000 บาท  

o หลักฐานการจองทีพ่ัก/โรงแรม (ต้องมชีื่อผู้ขอวซีา่อยูใ่นเอกสารดว้ย) 

o แผนการเดนิทาง หรือ โปรแกรมทัวร ์

กรณผีูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ต้องมีเอกสารเพิม่เติม ดงันี้ 

o จดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกค่าใช้จ่าย และผู้เดินทาง 

โดยต้องระบุว่า จะออกค่าใช้จ่ายให้ ท้ังหมดด้วย  

   (ผู้ท่ีออกค่าใช้จ่ายให้จะต้องเป็นพ่อ แม่ พ่ี น้อง สามีและภรรยา

เท่านั้น) 

o ส าเนาสูติบัตร (ใบเกิด) / ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาทะเบียนสมรส / 

ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) 

o จดหมายรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคารตัวจริง และ statement 

จากทางธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน ของผู้ท่ีจะออก

ค่าใช้จ่ายให้ และจะต้องระบุด้วยว่า ออกค่าใช้จ่ายให้กับใคร 

(บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น และเอกสารท่ีออกมาจะต้องมีอายุไม่เกิน 

1 เดือน) 

 

 

https://www.plan-travel.com/mail/booking-ticket.php
https://aga24h.allianz-assistance.co.th/online/regis.php?AgeCode=BKK04P052&slang=th
https://booking.com/country/es.html?aid=362576
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ยกเวน้การเก็บขอ้มุลทางชวีภาพ (ถา่ยรปู และสแกนลายนิว้มอื) 

 ผู้เยาวอ์ายุต่ ากวา่ 12 ป ี

 ผู้สมัครที่เคยไดร้บัวซี่าทีร่ะบุ (VIS) ภายใน 59 เดือน 

หมายเหต:ุ หาก"VIS 0" ระบุลงบนหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดของท่าน 

หมายความว่าข้อมูลถูกบันทึกเฉพาะข้อมูลทางตัวเลข และรูปถ่ายเท่านั้นไม่

รวมถึงข้อมูลลายนิ้วมือ ดังนั้นท่านจะต้องมาด าเนินการยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง

เพ่ือเก็บข้อมูลทางชีวภาพ 

**สถานฑูตฯ อาจตอ้งใชเ้อกสารเพิม่เติม หรอื ท าการสัมภาษณ์ ในบางกรณี

ตามที่เหน็สมควร** 

การแสดงเอกสารดงักล่าวครบถว้น มไิดห้มายความว่า จะไดร้บั อนมุัตวิซี่า

เสมอไป เนื่องจากการจะอนมุัต ิวซีา่หรอืไมน่ัน้ ขึน้อยู่กบั ความเหน็และ ค า

วนิิจฉยัของกงสลุเปน็ส าคัญ* 

ผู้เดนิทางทุกทา่นตอ้งมาแสดงแสดงตวั

ในวนันดัหมายยืน่วซี่า  

การด าเนนิการพจิารณาวีซา่ใชเ้วลา 7-

14 วนัท าการ หรือมากกวา่ แลว้แต่กรณี  

ที่ตั้ง 12/1 ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี ้175 

ถนนสาทรใต ้สาทร กรงุเทพฯ 10120 

วนัและเวลาท าการแผนกวซี่า  

วนัจนัทรถ์งึวนัพฤหัสบดี 08:00 - 13:30 

วนัพธุ 08:00 - 12:30 and 13:30 - 16:00 

วนัเสาร ์08:00 - 12:00 

รบัหนงัสือเดนิทางคนื (ไม่ต้องนดัหมาย) วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 08:00 - 

12:30  

วันพุธ 08:00 - 12:30 และ 13:30 - 16:30  
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แบบฟอร์มรายละเอยีดเพิม่เติม ควรกรอกรายละเอยีดใหค้รบทุกข้อ เพื่อ

ความสะดวกในการขอวซี่าหากทา่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้น  ทางบรษิัทฯไม่

สามารถยืน่วซีา่ใหท้่านได้ 

 ชื่อ-

นามสกลุ………………………………........…………………….……

…………………………………………..……………………………

… 

ที่อยูป่จัจบุนัทีส่ามารถตดิตอ่ได้เลขท่ี…...…..............หมู่........……ซอย

................……………ถนน……….…….….................… 

ต าบล/แขวง…......…………………อ าเภอ/

เขต………….........…....………..… จังหวัด….....….....…....…………

รหัสไปรษณีย์………………… 

*โทรศพัท์มือถือ (ตอ้ง

กรอก)…………....…………………................................. 

*อเีมลข์องทา่น (ตอ้งกรอก)...................................................................... 

 

สถานภาพ  โสด   แต่งงาน  แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน)  

หม้าย  หย่า 

 

 อาชพีปจัจบุนั  พนักงานภาครัฐ   พนักงานเอกชน 

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

     เจ้าของกิจการ (จดทะเบียน)  ค้าขาย   อาชีพ

อิสระ 

     ฟรีแลนซ์    ศิลปิน  เกษียณ  

    นักเรียน   แม่บ้าน  ว่างงาน 

 สถานที่ท างาน/สถานศึกษา

(ภาษาองักฤษ).....................................................................................

............................ 
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ที่อยู ่ เลขท่ี……........................หมู่............................……ซอย

............................……………ถนน…………………….…….…….…… 

ต าบล/แขวง…......…………………………..…………อ าเภอ/

เขต……………..………....………..… 

จังหวัด….....……………….....………… 

รหัสไปรษณีย์…………………..…………โทรศัพท์ที่

ท างาน……………............................... 

 

 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางและการใช้ชวีิตระหวา่งการทีอ่ยูน่ัน้ไดร้บัการ

คุ้มครองจาก (เลือกตามข้อมูลด้านล่าง) 

  ด้วยตนเอง  โดยผู้อื่น  โปรดระบุความสัมพันธ์ 

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

กรุณาระบชุื่อของผูร้บัรอง

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

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

ที่อยู ่ เลขท่ี……........................หมู่............................……ซอย

............................……………ถนน…………………….…….…….…… 

ต าบล/แขวง…......…………………………..…………อ าเภอ/

เขต……………..………....………..… 

จังหวัด….....……………….....………… 

รหัสไปรษณีย์…………………..…………โทรศัพท์ที่

ท างาน……………............................... 

 

 ในชว่งเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา ท่านเคยมีวซีา่เชงเกน้หรอืไม่         เคย

 ไม่เคย 

หากตอบ   เคย กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ท่ีระบุใบหน้าวีซ่าวีซ่าออก 

ISSUE........................... UNTIL…………….………. 

 


