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Wonderful Swiss-France

สวิตเซอร์แลนด์-ฝรัง่ เศส 8 วัน
บินตรงซรู คิ ชมน้ำตกไรน์ ชำฟฮำวเซ่น
นัง่ กรเช้ำขึ้นยอดเขำทิทลิส เดินเล่นในล ูเซิรน์
นัง่ รถไฟ TGV เข้ำสูม่ หำนครปำรีส
เที่ยวปำรีสและเมืองกอลมำร์ เข้ำชมพระรำชวังแวร์ซำยส์และ
บ้ำนศิลปินดังโมเน่ที่เมืองจิแวร์นี่ พร้อมช้อปป้ ิ งลำฟำแย็ต
โดยสายการบินไทย (TG)
ซูริค
ชาฟฮาวเซ่น

ลูเซิ รน์

เมืองศูนย์กลางทางด้านการค้าและธุรกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ทีต่ งั ้ ของน้ ำตไรนน น้ ำตไทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ ในทวีปยุโนป เไิดจำไไำนทีแ่ ม่น้ ำรนน ซึง่ เป็นแม่น้ ำนำนำชำติทใี ่ หญ่ทสี ่ ดุ
ของยุโนปรหลจำไต้นน้ ำในเทือไเขำแอลป มำบนนจบบนิเวณทีพ่ ้นื ทีโ่ ลไเปลีย่ นนะดับจึงไลำยเป็นน้ ำตไที ่
สวยงำมมำไ
ั่
เมืองสวยทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝงทะเลสาบแห่
งสีพั่ นธรัฐ หรือเวียวาลด์สตรัทซี และเป็นเมืองตากอากาศทีม่ ชี อเสี
ื ่ ยงทีส่ ดุ
แห่งหนึง่ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

แองเกิ ลเบิ รก์
กอลมาร์
ปารีส
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ทีต่ งั ้ ของสถานีกระเช้าขึน้ สูย่ อดเขาทิทลิสทีม่ หี มิ ะปกคลุมตลอดปี
เมืองเล็กๆ อันเป็นเมืองบ้านเกิดของจิตรกรและช่างแกะพิมพ์ มาร์ตนิ โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริก
โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผูอ้ อกแบบอนุ เสาวรีย์เทพีเสรีภาพ เป็นเมืองที่มคี วามโรแมนติคเมืองหนึ่งของฝรั ่งเศส
นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝรั ่งเศส ทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วมาเยือนมากมายกว่า 20 ล้านคนต่อปี ด้วยประวัตศิ าสตร์ที ่
ั
ยาวนานทัง้ ศิลปะและสถาปตยกรรมที
ส่ วยงาม รวมทัง้ เป็นศูนย์กลางของแฟชั ่นทีท่ นั สมัย ด้วย

กาหนดการเดิ นทาง

9-16 เม.ย.2562

วันแรก
22.00น.

สุวรรณภูมิ
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์ เตอร์ สายการบิ นไทย
ROW D เจ้าหน้าทีพ่ ร้อมคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
**กรณี ที่บางท่ านเดิ นทางมาจากต่ างประเทศหรือต่ างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

วันทีส่ อง
01.05 น.
06.55 น.

สุวรรณภูมิ-ซูริค-น้ าตกไรน์ -ลูเซิ รน์ (สวิ ตเซอร์แลนด์)
ออกเดิ นทางสู่นครซูริค ประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG970
เดิ นทางถึงสนามบิ นซูริค เมืองเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาท่านผ่านขันตอนการตรวจ
้
หนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ นาท่านเดินทางสู่ ชาฟฮาวเซ่น ที่ตงั ้ ของน้าตกไรน์ ให้ท่านแวะชม
ความสวยงามของน้ าตกไรน์ น้ าตกทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในทวีปยุโรป เกิดจากการทีแ่ ม่น้ าไรน์ ซึง่ เป็นแม่น้ านานาชาติ
ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของยุโรปไหลจากต้นน้ าในเทือกเขาแอลป์ มาบรรจบบริเวณทีพ่ ้นื ทีโ่ ลกเปลีย่ นระดับจึงกลายเป็น
น้ าตกทีส่ วยงามมาก ตัวน้ าตกมีความสูง 25 เมตร กว้าง 150 เมตร มีอายุราว 14,000 – 17,000 ปี อิสระให้
ท่านได้ชน่ื ชมธรรมชาติ และถ่ายรูปไว้เป็นทีร่ ะลึก จนได้เวลาอันสมควรนาท่านสูเ่ มืองซูรคิ ให้ท่าน ชม
เมืองซูริค Zurich เมืองทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ ในสวิส และมีแม่น้ าลิมมัตเป็นแม่น้ าทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ เมืองซูรคิ ไม่ใช่
เมืองหลวงของประเทศ แต่มชี อ่ื เสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของ
ประเทศอีกด้วย นาท่านผ่านชมย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัยกลาง สถานทีโ่ ดด
เด่นเห็นจะเป็นมหาวิหารคูบ่ า้ นคูเ่ มืองโบสถ์กรอสมุนเตอร์ Grossmunste Church ซึง่ ถือเป็นเอกลักษณ์ของ
ั ่ น้ าลิมมัต ปจจุ
ั บนั กลายเป็นหนึ่งในสถานทีท่ ่องเทีย่ วของซูรคิ
เมืองซูรคิ ตัง้ อยู่บริเวณริมฝงแม่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลูเซิ รน์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง) เมืองท่องเทีย่ วอันดับหนึ่งของสวิสที่
หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลูเซิรน์ ก็ยงั คงมีความสวยงามเหมือนเดิม นาท่านชม อนุสาวรีย์สงิ โต
และถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจั ่วด้วย
ภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึง่ ภาพเขียนเหล่านี้เป็นการเล่าเรือ่ งราวประวัตคิ วามเป็นมาของเมืองลูเซิรน์ โดย
มีหอคอยน้ า Wasserturm ซึง่ เดิมใช้เป็นทีค่ ุมขังนักโทษและเก็บเอกสารรวมทัง้ ของมีคา่ ของเมืองไว้ หอคอย
นี้มลี กั ษณะเป็นรูปทรงแปดเหลีย่ มทีม่ ฐี านเชือ่ มติดอยู่กบั สะพานสร้างขึน้ ราวปี ค.ศ. 1300สะพานแห่งนี้เคย
ถูกไฟไหม้ไปเมือ่ ปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มกี ารบูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม (ภาพวาดดังเดิ
้ มถูกไฟ
ไหม้ไปเยอะ) สะพานชาเพลนี้ถอื เป็นสะพานไม้ทเี่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ในยุโรป
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารจีน

กลางวัน
บ่าย

คา่

นาท่านเข้าสูท่ พี่ กั โรงแรม ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันทีส่ าม
เช้า
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ลูเซิ รน์ -แองเกิ ลเบิ รก์ -ทิ ทลิ ส (สวิ ตเซอร์แลนด์)-กอลมาร์ (ฝรั ่งเศส)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองแองเกิ ลเบิ รก์ เมืองเล็กๆ บนเขาสูง อยู่ในรัฐอ็อบวัลเดิน สวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วย
เทือกเขาแอลป์ ชืน่ ชมทัศนียภาพทีส่ วยงามของหุบเขาแอลป์จนถึงสถานีกระเช้าหรือเคเบิล้ คาร์ (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง) ให้ท่านได้มีโอกาสสัมผัสกับการนั ่งกระเช้ารุ่นใหม่ในหลากหลายแบบ
กระเช้าขนาด 6-8 ที่นัง่ ต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่และกระเช้าที่หมุนรอบตัวเองไปด้วยในขณะที่
เคลื่อนที่ เพื่อให้ท่านจะได้ชื่นชมกับวิ วสวยๆ ในแบบ 360 องศา จนถึงบน ยอดเขาทิ ตลิ ส ทีม่ คี วามสูง
ถึง 3,020 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ชมทัศนียภาพอันงดงามกับหิมะปกคลุมตลอดปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมืองบนยอดเขา
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ Colmar (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั ่วโมง) เมืองเล็กๆ อันเป็นเมืองบ้าน
เกิดของจิตรกรและช่างแกะพิมพ์ มาร์ตนิ โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดี
ผูอ้ อกแบบอนุเสาวรีย์เทพีเสรีภาพ เป็นเมืองทีม่ คี วามโรแมนติคเมืองหนึ่งของฝรั ่งเศส และเป็นสถานทีท่ คี่ รู่ กั
ั
มักจะให้คาสัญญาในความรักระหว่างกันและกัน ด้วยบรรยากาศทีส่ วยงามและสถาปตยกรรมของอาคาร
บ้านเรือนเก่าแก่ จึงทาให้เมืองกอลมาร์เป็นอีกหนึ่งในสถานทีโ่ รแมนติคในฝนั ของใครอีกหลายคน นาท่าน
ผ่านชม เมืองกอลมาร์ ดินแดนแห่งความงามทีม่ อี าคารบ้านเรือนสวยงาม มีจุดเด่นอยู่ทคี่ วามงามของ
ดอกไม้ทมี่ อี ยู่ท ั ่วเมือง (ในช่วงฤดูรอ้ นและช่วงฤดูหนาวจะมีสเน่ห์กนั ไปคนละแบบ) จัดเป็นอีกเมืองทีถ่ ูกจัด
ั บนั เมืองเก่าแก่
ให้เป็นเมืองทีม่ คี วามโรแมนติค จนได้รบั การขนานนามว่า ลิตเติ้ลเวนิซ Little Venice ปจจุ
แห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองทีน่ ่ามาเยือนเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศฝรั ่งเศส เป็นเมืองทีม่ ลี กั ษณะ
ั
สถาปตยกรรมและบรรยากาศของเมื
องโบราณ มีบา้ นเรือนทีส่ วยงาม และได้รบั การดูแลรักษาไว้เป็นอย่าง
ดี บ้านเรือนแบบนี้ เรียกว่า Colombage ในภาษาฝรั ่งเศส หรือ Fachwerkhaus ในภาษาเยอรมัน เป็นบ้าน
ครึง่ ไม้ซุงซึง่ เป็นแบบบ้านทีเ่ ป็นเอกลักษณ์และเห็นได้ท ั ่วไปในแคว้นอัลซาส ลักษณะพิเศษของบ้านจะขึน้
โครงบ้านด้วยไม้ทงั ้ หลังรวมทัง้ หลังคาก่อน จากนัน้ ก็จะโบกปูนระหว่างช่องไม้แล้วทาทับด้วยสีสนั สวยงาม
ตามใจเจ้าของบ้าน เมืองนี้ยงั มีคลองน้ าไหลผ่านมีทศั นียภาพงดงาม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พี่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
กอลมาร์-ปารีส-เวอลิ ซี ่ (ฝรั ่งเศส)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝรั ่งเศส ทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วมาเยือนมากมายกว่า
20 ล้านคนต่อปี ด้วยประวัตศิ าสตร์ทยี่ าวนานทัง้ ศิลปะและสถาปตั ยกรรมทีส่ วยงาม รวมทัง้ เป็นศูนย์กลาง
ของแฟชั ่นทีท่ นั สมัยด้วย รถไฟความเร็วสูง TGV ซึง่ เป็นรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางไกลระหว่างเมือง
ทีใ่ ห้บริการโดบการเดินรถไฟแห่งชาติฝรั ่งเศส รถไฟความเร็วสูงนี้ได้ถูกพัฒนาขึน้ ในช่วงปี ค.ศ.1970 เป็น
ต้นมา เดิมถูกออกแบบโดยให้ใช้พลังงานจากเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊ส และเนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์
ั บนั ให้บริการอย่างแพร่หลายโดยมีศนู ย์กลางการรถไฟนี้ที่
น้ ามัน ต่อมาถูกพัฒนาให้มาใช้พลังงานไฟฟ้า ปจจุ
นครปารีสและได้มกี ารขยายสูเ่ มืองต่างๆ โดยรอบด้วยความเร็วสูงสุด 320 กิโลเมตร / ชั ่วโมง ซึง่ การ
เดินทางจากกอลมร์เข้าสูน่ ครปารีสจะใช้เวลาเพียง 2.30 ชั ่วโมงเท่านัน้ เดินทางถึงสถานีรถไฟปารีส รถโค้ช
คันใหม่รอรับทีส่ ถานีรถไฟปารีส
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั ่นชันน
้ าของโลกนาท่านชมโดยรอบเริม่ จากเก็บภาพสวยของ
หอคอยไอเฟิ ลบริเวณหน้าโรงเรียนการทหารหรือจัตุรสั ทรอคาเดโร,ผ่านชมประตูชยั แห่งจักรพรรดินโปเลียน
ณ.จัตุรสั ชาร์ลสเดอโกลล์, ถนนชองเอลิเซ่ย่านหรูหราราคาแพงทีโ่ ด่งดัง จัตุรสั คองคอร์ตทีต่ งั ้ ของเสาหิน
โอเบลิสจากวิหารลักซอร์ในอียปิ ต์, โดมอินวาลิด สถานทีเ่ ก็บพระศพจักรพรรดินโปเลียน เป็นต้น ให้ท่าน
ถ่ายรูปภายนอกกับพิพธิ ภัณฑ์ลูฟวร์ พิพธิ ภัณฑ์ทางศิลปะตัง้ อยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั ่งเศส พิพธิ ภัณฑ์
ลูฟวร์เป็นพิพธิ ภัณฑ์ทมี่ ชี อ่ื เสียงทีส่ ดุ เก่าแก่ทสี่ ุดและใหญ่ทสี่ ดุ แห่งหนึ่งของโลก ได้รบั การออกแบบจาก
สถาปนิกชาวจีน-อเมริกนั ซึง่ ได้เปิ ดให้สาธารณะชนเข้าชมได้เมือ่ ปี ค.ศ.1793 มีประวัตคิ วามเป็นมายาวนาน
ั บนั เป็นสถานทีท่ จี่ ดั แสดงและ
ตัง้ แต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึง่ ปจจุ
เก็บรักษาผลงานทางศิลปะทีท่ รงคุณค่าระดับโลกเป็นจานวนมาก อย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงาน
ของเลโอนาร์โด ดาวินชี หรือภาพ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่งแอนทีออก ในปี ค.ศ.2006 ซึง่
พิพธิ ภัณฑ์ลูฟวร์มผี มู้ าเยีย่ มชมเป็นจานวน 8.3 ล้านคน ทาให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทมี่ ผี มู้ าเยีย่ มชมมากทีส่ ดุ ใน
โลกและยังเป็นสถานทีท่ มี่ นี กั ท่องเทีย่ วมาเยือนมากทีส่ ุดในกรุงปารีส จากนัน้ นาท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์
เนมจากร้านค้าปลอดภาษีพร้อมรับส่วนลดต่างๆ อาทิ น้ าหอม กระเป๋า นาฬิกา เป็นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ ขตเมืองเวอลิซี่ เข้าสูท่ พี่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
เวอลิ ซี-่ แวร์ซายส์-มองมาร์ต-ปารีส (ฝรั ่งเศส)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองแวร์ซายส์ Versailles เมืองทีต่ งั ้ ของพระราชวังหรูหราชือ่ ดังของโลก ตัง้ อยู่ทาง
ั บนั เป็นส่วนหนึ่งของมหานครปารีส นาท่านเข้าชม
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส ซึง่ ปจจุ
พระราชวังแวร์ซายส์ Versailles Palace พระราชวังทีย่ งิ่ ใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลกและนับเป็น
ั บนั ด้วย เดิมนัน้ แวร์ซายส์เป็นเพียงเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งเท่านัน้ มี
หนึ่งในเจ็ดสิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคปจจุ
ผูค้ นอาศัยอยู่เบาบาง บริเวณส่วนใหญ่เป็นป่าเขาเยีย่ งชนบทอื่นๆ ของฝรั ่งเศส เมือ่ พระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่ง
ฝรั ่งเศสยังทรงพระเยาว์ ขณะพระชนมายุได้ 23 พระชันษา ทรงนิยมล่าสัตว์ในป่า และทรงเห็นว่าตาบลแวร์
ซายส์น่าจะเหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสัตว์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตาหนักขึน้ มา ใน พ.ศ. 2167
พระราชวังแวร์ซายส์ อดีตพระราชวังในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ท1ี่ 4 ทีส่ ร้างได้อย่างวิจติ รบรรจงจน
กลายเป็นต้นแบบของพระราชวังอื่นๆ มากมาย นาท่านชมภายในพร้อมฟงั บรรยายจากมัคคุเทศก์ ทัง้ ใน
ส่วนของกษัตริย์และพระราชินีรวมทัง้ ห้องโถงกระจกทีท่ ูตจากสยามได้เคยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ท1ี่ 4 ให้
เวลาท่านเดินเล่นบริเวณอุทยานด้านหลัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่ ย่านมงต์มาร์ต Mont Mart มีความสูงประมาณ 130 เมตร แต่มคี วามสูงโดดเด่นเนื่องจาก
พื้นทีท่ รี่ ายล้อมรอบแม่น้ าเป็นทีร่ าบต่า จึงทาให้มงต์มาร์ตตระหง่านโดดเด่นเหมือนเป็นภูเขา ย่านนี้เคยเป็น
ทีต่ งั ้ ของทหารเก่าตัง้ แต่สมัยสงคราม เมือ่ สงครามผ่านไปมีแหล่งบันเทิงเข้ามาแทนที่ ย่านนี้จงึ เป็น ย่านศิลปะ
ั บนั เป็นย่านยอดฮิตของศิลปินทีร่ บั จ้าง
เก่าแก่ทเี่ ป็นแหล่งรวมตัวของศิลปินมาตัง้ แต่สมัยอดีตจนกระทั ่งปจจุ
วาดภาพ กลางแจ้ง ร้านหนังสือ และโปสเตอร์ศลิ ปิน ร้านกาแฟเก๋ๆ ทีม่ ชี วี ติ ชีวา และประทับใจกับสไตล์การ
จัดทีน่ ่ารักๆ อันเป็นเสน่ห์ อีกอย่างหนึ่งของย่านนี้ นาท่านเดินชม วิ หารพระหฤทัยอันศักดิ์ สิทธิ์ หรือโบสถ์
ซาแครเคอร์ Sacre Coeur โบสถ์แบบศิลปะโรมาโนไบแซนไทน์ทสี่ วยทีส่ ดุ ในกรุงปารีส ทาด้วยหินอ่อนสี
ขาวทัง้ หลังตัดกับฟ้าสีคราม มีความสวยงามและโดดเด่นอย่างที่สดุ ด้านหน้ามีอนุสาวรีย์อศั วินขีม่ า้ ยืนขนาบ
ซ้ายขวา ด้านซ้ายคือเซนต์หลุยส์ ส่วนด้านขวาคือ Joan of Arc วีรสตรีผโู้ ด่งดังทีส่ ุดของฝรั ่งเศส ภายใน
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วิหารมีภาพโมเสกขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ของโลกทีท่ ุกคนต้องไปดูคอื
ร่วม 10 ปีจงึ สาเร็จ และ ณ บริเวณนี้ ท่านจะได้ชมกรุงปารีสในมุมทีน่ ่าประทับใจแบบพาโนราม่าวิว พร้อม
รืน่ เริงกับนักดนตรีพเนจรทีม่ าขับกล่อมดนตรีให้กบั ผูม้ าเยือน จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูป่ ารีสอีกครัง้
ั่
ั
นาท่าน ล่องเรือแม่น้าแซนต์ แม่น้ าสายหลักของนครปารีส ชมทัศนียภาพสองฟากฝงและสถาป
ตยกรรม
อันงดงามของอาคารสวยงามต่างๆ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ ขตเมืองเวอลิซี่ เข้าสูท่ พี่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เวอลิ ซี-่ จิ แวร์นี-่ ปารีส-ช้อปปิ้ งลาฟาแย็ต-เวอลิ ซี ่ (ฝรั ่งเศส)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองจิ แวร์นี Giverny (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง) เป็นเมืองอันเป็นทีต่ งั ้ ของ
หมูบ่ า้ นเล็กๆ และหนึ่งในเจ้าของบ้านเล็กๆ นัน้ คือ บ้านโมเน่ ต์ Claude Monet ศิลปินอิมเพรสชั ่นนิสม์ทโี่ ด่ง
ั ่ น้ าแซงค์ในเขตนอร์มงั ดี นาท่านเข้าชมบ้านสองชันที
ดัง ตัง้ อยู่รมิ ฝงแม่
้ ป่ กคลุมไปด้วยพืชพรรณไม้นานาชนิด
ทีถ่ อื ว่ามีบรรยากาศและทิวทัศน์ทงี่ ดงาม ประกอบไปด้วยห้องและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ภายในบ้านยังคงสภาพ
เดิม ห้องนั ่งเล่น, ห้องนอนและห้องครัวขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ ทาครัวครบครัน เสมือนเมือ่ ครังโมเน่
้
ต์ยงั มี
ชีวติ อยู่ ไฮไลท์ของบ้านคือ สวนสวย 2 แห่งทีอ่ ยู่ในทีเ่ ดียวกัน สวนไม้ดอกคลาสสิคสไตล์ฝรั ่งเศส “คลอส นอร์
แมนด์” Clos Normand และสวนไม้น้ า ขึน้ มาคูก่ บั สวนไม้ดอก เหมือนกับโมเน่ต์ได้ตวัดปลายพู่กนั ลงบนผ้าใบ
กลางสวนไม้น้ ามีสระบัวทีเ่ ป็นต้นกาเนิดของภาพเขียนชุดอันเลื่องชือ่ “Water Lilies” เงาสะท้อนบนพื้นน้ าใน
สระบัวเป็นสิง่ ทีโ่ มเน่ต์ชน่ื ชอบ ให้ท่านเดินเล่นบริเวณสวนสวยแห่งนี้ (ไม่รวมค่าเข้าพิพธิ ภัณฑ์)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางกลับสู่ ปารีส และมีเวลาให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งสินค้า แบรนด์เนมสุดหรู ณ ห้างดังใจกลางกรุง
ปารีส อิสระช้อปปิ้ง ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าทีใ่ หญ่และมีชอ่ื เสียงทีส่ ดุ ในประเทศ
ฝรั ่งเศส ตัง้ อยู่ใกล้กบั โรงโอเปร่าการ์นิเยร์ มีสาขาอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ มากมายในหลายๆ ประเทศ แต่ทโี่ ด่ง
ดังขึน้ ชือ่ ทีส่ ดุ คงเป็นสาขาปารีส ทีต่ งั ้ อยู่บนถนนโฮสมานน์ เปิดกิจการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าที่คนปารีส
ชอบเดินช้อปปิ้งกันมากทีส่ ดุ มีแฟชั ่นโชว์ให้ชม ฟรีทุกๆ สัปดาห์ แถมมีรา้ นอาหารแบบบริการตนเองกับ
ทิวทัศน์ทสี่ วยงามบนชัน้ 6 ซึง่ สามารถมองเห็นตึกโอเปร่าได้อย่างชัดเจน ห้างสรรพสินค้านี้มสี นิ ค้า
หลายหลากแบรนด์ดงั ไว้สาหรับนักช้อปปิ้ง ให้เลือกสรรได้อย่างครบครัน อาทิ Prada, Gucci, Louis
Vuitton, Versace, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Burberry เป็นต้น (เพื่อความสะดวกในการ
เลือกซื้อสิ นค้าของท่าน อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ ขตเมืองเวอลิซี่ เข้าสูท่ พี่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
เวอลิ ซี-่ สนามบิ นชาร์ลเดอโกลล์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
สมควรแก่เวลาให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากทีพ่ กั พร้อมนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบิ นชาร์ลเดอโกลล์
ออกเดิ นทางจากนครปารีส โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG931
กรุงเทพฯ
เดิ นทางกลับถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ..โดยสวัสดิ ภาพ...
**กรณี ที่บางท่ านเดิ นทางมาจากต่ างประเทศหรือต่ างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
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การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ
ที่ ไม่คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ และหากที่พกั ตามรายการไม่ได้รบั การยืนยัน
บริ ษทั ฯ ขอทาการเปลี่ยนโรงแรมที่ พกั ในระดับเดียวกันหรือเมืองใกล้เคียงให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง
Mono Swiss
โมโน สวิ ส 7 วัน 4 คืน
ผูใ้ หญ่ ท่านละ

9-16 เม.ย.2562
(TG)

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋ว

47,900
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
78,300
47,900
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง
75,300
44,900
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ
9,900
9,900
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

82,300

หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา หลังจาก
ยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ
ดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ วมือ
 กรณี ท่านที่ต้องการอยู่ต่อ ชาระค่าธรรมเนี ยมในการทาตั ๋วอยู่ต่อที่สนามบิ นเดิ มได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจากวันที่
เดิ นทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนี ยม 4,500 บาทต่อท่ าน แต่ทงั ้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั ในวันนัน้ ๆ จะสามารถยืนยันการ
เดิ นทางได้ และการยื่นวีซ่าจะต้องแยกยื่นวีซ่าเดี่ยว ประกันต่างๆ ผูเ้ ดิ นทางจะต้องซื้อเพิ่ มเติ มเพื่อให้ครอบคลุม
กับวันที่ เดิ นทาง ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ไม่รวมในราคาทัวร์
 กรณี ท่านที่มีต ั ๋วโดยสารแล้ว แล้วเดิ นทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดิ นทางของท่านว่ามีการพานักอยู่
ในประเทศอื่นมากกว่าในประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์หรือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพานักนานกว่าในเขตประเทศ
ฝรั ่งเศส ท่านจะต้องดาเนิ นการยื่นวีซ่าที่ ประเทศนัน้ ๆ แทน โดยท่านจะต้องดาเนิ นการด้วยตนเอง โดย
ค่าธรรมเนี ยมและค่าบริ การในการยื่นวีซ่าประเทศนัน้ ๆ ไม่ได้รวมในราคาทัวร์เช่นเดียวกัน
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อัตรานี้ รวมบริ การ
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินไทยเส้นทาง กรุงเทพฯ-ซูรคิ // ปารีส-กรุงเทพฯ ชันประหยั
้
ด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ, ค่าอาหารและเครือ่ งดืม่ ตามรายการ
 ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าธรรมเนียมการทาวีซ่าเชงเก้น
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไป-กลัยพร้อมคณะ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สาหรับซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี
วงเงินคุม้ ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตั ๋ว
โดยสาร, ค่าทีพ่ กั , ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันฯ)
 ค่าภาษีน้ ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 30
พ.ย.2561 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฏและเงือ่ นไข
ของสายการบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเี่ กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านเอกสาร ชาระเพิม่ ท่านละ 3,500 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์กอ่ นเดินทาง)
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ทเี่ ดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละประมาณ 1,500 บาท
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดืม่ และค่าอาหารทีส่ ั ่งเพิม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยมิได้คาดหมายหรือค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าน้ าดืม่ ระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ าดืม่ ระหว่างทัวร์)
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง
 ค่าประกันภัยการเดินทางทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์

การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์สว่ นที่
เหลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
์
นเงินค่ามัด
จาทัง้ หมด
การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทาการแต่ไม่เกิน 90 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
์
นเงินมัดจาค่าตั ๋วโดยสาร
ของท่านนัน้ ๆ (เงือ่ นไขค่ามัดจาตามทีท่ างสายการบินเรียกเก็บ)
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
์
นเงินมัดจาทัง้ หมด
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
์
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่
สถานทูตเรียกเก็บ
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซา่ ผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครื่องบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
์
นค่ามัดจา
 หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
์
นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
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เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ

หมายเหตุ
 รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็นสาคัญ
 กรณีทมี่ กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่ เี หตุทาให้
ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกาหนดการเดินทางของรายการทัวร์
 บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทสี่ ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย , สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
 ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่
เกิน
 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดที่ชดั เจน
ในเรือ่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
 กรณีทที่ ่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั ่วโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ ณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
 หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึง่ เป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทมี่ งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

4.
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โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็นห้องเดีย่ วอาจเป็นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้ า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตฝรังเศส)
่
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ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
ผูย้ ื่นคาร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้ วมือ ณ วันนัดหมายยื่นคาร้องที่ศนู ย์ยื่น
วัน / เวลานัดหมายเป็ นไปตามกฏของสถานทูตและศูนย์ยื่น
รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องทาการถ่ายใหม่ที่ศนู ย์ยื่น โดยผูย้ ื่นคาร้องต้ องชาระเงิ นค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง
การถ่ายสาเนาเอกสารเพิ่ มเติ มใดๆ ผูย้ ื่นคาร้องชาระเงิ นด้วยตนเองกรณี ผย้ ู ื่นต้ องถ่ายเอกสารเพิ่ มเติ ม
ผูย้ ื่นคาร้อง กรุณาส่งสาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทางที่เป็ นปัจจุบนั ที่สุด พร้อมกรอกข้อมูลเบื้องต้นสาหรับเพื่อใช้ในการ
ทานัดหมาย กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริ ง พร้อมเบอร์โทร.ที่สามารถติ ดต่ อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผูแ้ ทน
ยกเว้น ผูย้ ื่นคาร้องสูงอายุมากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ
- เอกสารต้นฉบับที่เป็ นภาษาไทย อาทิ สาเนาหนังสือรับรองบริ ษทั /กิ จการร้านค้า, สาเนาทะเบียนบ้าน (กรณี เด็ก),
สาเนาสูติบตั ร (กรณี ผท้ ู ี่อายุตา่ กว่า 20 ปี ), สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาทะเบียนหย่า, สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สาเนา
ใบเปลี่ยนนามสกุล จะต้องถูกแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้ ทางบริ ษทั ฯ จะบริ การท่าน ยกเว้น สาเนาหนังสือสัญญา
ซื้อขาย/สัญญากู้ / สัญญาอาชีพพิ เศษที่มีเนื้ อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริ การศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพื่อ
หลีกเลี่ยงความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ ื่นคาร้องจะต้องชาระด้วยตนเอง
-

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน

ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทกี่ องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัว ร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นหน้ า
(ขนาดรูปหน้ าเท่ากับใน
หนังสือเดิ นทาง)
-

ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้อง
สแกนรูปลงบนวีซ่า
รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและ
ห้ามใส่หมวกหรือเครือ่ งประดับ
บดบังหน้าตา **

o สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 15 ปี
-

o
o
o
o
o

ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั ร
ด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ
สาเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว

o
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- กรณี ลกู จ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ

เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เป็นต้น (หนังสือรับรองการทางานต้องออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่น)

** สาเนาสลิ ปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลังไม่ตา่ กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ **
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
ั บนั , วันเดือนปีทเี่ ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สาเนาบัตรประจาตัว
อัตราเงินเดือนในปจจุ
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทางานต้องออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่น)

** สาเนาสลิ ปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลังไม่ตา่ กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ *
** กรณี ที่ไม่มีสาเนาสลิ ปเงิ นเดือน หรือทางานแบบไม่มีสลิ ป ให้ทาจดหมายชี้แจงมาเป็ นภาษาอังกฤษ
ชี้แจงโดยละเอียด เช่น รับเงิ นเดือน โดยเป็ นเงิ นสด หรือวิ ธิอื่นแล้วแต่กรณี **
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หากไม่มอี าชีพหรือเป็นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม

-

แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
กรณี ท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณี น้ีหาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
-

ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)

o หลักฐานการเงิ น
- สาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัว ถ่ายสาเนาทุกหน้าย้อนหลัง 6 เดือน และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือน

ั บนั ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทาได้หรือไม่ต่ ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสาเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี อ่ื เจ้าของ
ปจจุ
บัญชี

- หากสมุดบัญชีธนาคารใดที่ ไม่มีเลขที่ เล่มกากับทุกหน้ ารายการต้ องขอสเตทเม้นท์จากธนาคารย้อนหลัง
6 เดือนพร้อมประทับตราจากธนาคารเท่ านัน้ และปรับยอดให้เป็ นปัจจุบนั ไม่ตา่ กว่า 15 วัน นับจากวันนัด
หมายยื่นวีซ่า

-

หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ากว่า 6
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี าร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็นภาษาอังกฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ ไม่
มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายสาเนาหน้าแรกที่มชี อ่ื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ั บนั
ฝากเป็นปจจุ
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีเล่มอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็นต้น
- กรณีทเี่ ดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บญั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลใน
ครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคูส่ ามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจด
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ทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าจะต้องทาจดหมายรัโทร
บรองการเงิ
นพร้อมระบุ
ชอ่ื
Line
add
: @rubytravel
และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
-

-

-

-

จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองทัง้ บิดาและมารดา
หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิ ดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจาก
อาเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้วา่

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์ บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทที่ ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือ่ ท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจี่ ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็นหลัก

Ruby travel #สำนั กงำนใหญ่
104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140
โทร 053-115-912 / 089-644-7444
Line add : @rubytravel

กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตอาจให้ผสู้ มัครทาการนัดหมายใหม่
และเสียค่าวีซ่าใหม่อีกครัง้
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษี ยณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมกี ารเปลี่ยนชื่อหรื อชื่อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................................... วันเดือนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
3. กรณีทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็นแบบจดทะเบียนหรื อไม่กต็ าม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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รหัสไปรษณีย ์

ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ์

โทรศัพท์บา้ น

...........................................
โทรศัพท์มือถือ

............................................ อีเมลล์

..............................................................................
5. ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ที างานให้ชดั เจนเช่นกัน) ...................................
................................................................................................................................................................
(กรณีคา้ ขายโปรดแจ้งด้วยว่าค้าขายอะไร) ....................................................................................................
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
..................................................................................................... รหัสไปรษณีย ์

ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.................................

กรณีศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
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7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครัง้ นี้ (ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 5 ปีท่ ผี า่ นมาหรื อไม่
ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

ไม่เคย

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

เคย (กรณีท่ เี คยให้ระบุวนั ที่)

ถึงวันที่

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

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมือหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

กรณีท่ที า่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ......................................................................................

9. ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซา่ หรื อไม่

ไม่เคย

เคย (กรณีท่ เี คยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ)

....................................................................................................................................................
..............
10. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่

ตัวเอง

มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย

(กรณีท่ มี ผี ูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คือ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

