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 “พอร์โตฟิโน”  เมืองท่าตากอากาศติดทะเล ชายฝ่ังตะวันตกของอิตาลี “ซงิเกว ่แตรเ์ร่” อุทยานแห่งชาติอันเป็นที่ตั้งของ

หมู่บ้านมรดกโลก 5 แห่ง  “โมนาโค” รัฐอิสระเล็กๆ ที่ซุกซอ่นความงดงามที่ย่ิงใหญ่เอาไว้  “นซี” เมืองสวรรค์ริมชายฝ่ังทะเล

เมดิเตอร์เรเนียน “แซงปอลเดอวองซ”์ เมืองยุคกลางที่เก่าแก่ที่สุดในฝร่ังเศสตั้งอยู่บนยอดเขาเหนือชายหาดริเวียร่า 

 “คานส”์ เมืองตากอากาศ สถานท่ีจัดเทศกาลหนังอันโด่งดัง 

“วาเลนโซล” ทุ่งลาเวนเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป “เอก็ซซ์องโพรวองซ”์ เมืองที่เต็มไปด้วยน้ำพุ เป็นเมืองที่วางผังเมืองไว้อย่างดีเยี่ยม  

“อาวิญง” เมืองแห่งพระสันตะปาปาและมีพระราชวังโกธิคท่ีใหญ่ที่สุดในยุโรป  

“การค์าซอง” เมืองโบราณที่มีกำแพงเมืองและหอคอยขนาดใหญ่ท่ีอนุรักษ์ไว้อย่างดี 

 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 
โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

                           

 ใบอนญุาตฯ เลขท่ี 11/461 

เดินทาง พธุที่ 1 – ศุกรท์ี่ 10 กรกฎาคม 2563 (10 วัน) 

โพรวองซ์ ลาเวนเดอร์ ซิงเกว่แตร์เร่ 
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1.  พุธที่ 1 กรกฎาคม 25623    กรุงเทพฯ  
 

21.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย (ROW D) เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์ คอยต้อนรับพร้อมอ านวยความ
สะดวกให้กบัท่าน 

2. พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563                 มิลาน - พอร์โตฟิโน – เซสตริ เลเวนเต้   

00.40 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  TG940  (11.55 ชม./ Dinner) 
07.35 น. ถึงเมืองมิลาน (Milan) ศนูย์กลางธุรกิจ ของอิตาลีตอนเหนือ 
อาหารเช้าที่โรงแรม  
น าท่านเดินทางเลียบชายฝ่ังผ่านย่านตากอากาศที่มีชื่อเสียงสู่ เมืองซานต้ามากริต้า (Santa Margherita) จากนัน้เปล่ียนพาหนะ
เป็นรถท้องถิ่นเดินทางมุ่งสู่ อ่าวพอร์โตฟิโน (Portofino) ซึ่งคึกคกัด้วยท่าเรือที่บรรดาเศรษฐีต่างน าเรือยอร์ชมาอวดโฉมกันเต็ม
บริเวณอ่าว  
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
อิสระให้ท่านเก็บภาพบ้านเรือนเรียงรายรอบอ่าว ที่มีสีสันสดใสราวลูกกวาดของเมืองพอร์โตฟิโน (Portofino) เดินทางสู่เมือง 
เซสตริ เลเวนเต้ (Sesstri Levate) เมืองเล็กๆริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเมืองที่โรแมนติกและเงียบสงบเหมาะแก่การพกัผ่อน 
อาหารค ่าที่โรงแรม  
ที่พกั HOTEL MIRAMARE หรือเทียบเท่า (พกั 2 คืน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ศุกรท์ี่ 3 กรกฎาคม 2563     เที่ยวซงิเกว่ แตร์เร  
อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ Levente ซึง่เป็นจดุเร่ิมต้นของการท่องเที่ยว Cinque Terre  ชม หมู่บ้าน Monterosso al Mare หรือ
เรียกสัน้ๆ ว่ามอนเตรอสโซ (Monterosso) หมู่บ้านท่ีใหญ่และขึน้ชื่อที่สดุ เป็นหมู่บ้านเดียวที่มีชายหาดให้นกัท่องเที่ยวลงไปนัง่เล่น
พกัผ่อนและจะคกึคกัมากในช่วงฤดูร้อน มอนเตรอสโซแบ่งออกเป็น 2 ด้าน หากนบัจากสถานีรถไฟทางด้านทิศเหนือเป็นส่วนของ
บ้านพกัตากอากาศและร้านค้า  ส่วนทางด้านทิศใต้เป็นที่ตัง้ของหมู่บ้าน ซึ่งจะต้องเดินลอดอุโมงค์ที่เจาะผ่านช่องเขาเข้าไป เป็น
ชุมชนแรกที่ก่อตัง้ขึน้ในบรรดา 5 หมู่บ้าน และเป็นที่ตัง้ของวิหารนกับุญจอห์นเดอะแบ็พทิสต์ (Chiesa di San Giovanni Battista) 
สร้างขึน้ช่วงศตวรรษที่ 13-14 เป็นโบสถ์เล็กๆ สถาปัตยกรรมบารอคท าจากหินอ่อนสลบัสีขาวด าเป็นลายขวางพาดตวัวิหารทัง้ด้าน
นอกและด้านใน  ชม หมู่บ้านเวอร์นาสซา (Vernazza) ที่คงเหลือความเป็นหมู่บ้านชาวประมงมากที่สดุ ในบรรดาทัง้  5 หมู่บ้าน  
มีป้อมโดเรีย สร้างขึน้ไว้เพื่อสังเกตการณ์เหล่าโจรสลัดที่จะเข้ามาโจมตี และโบสถ์ซานต้ามากริต้า  (La Chiesa di Santa 
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Margherita d’Antiochia)  ซึ่งมีหอคอยสีเหลืองกับวิวภูเขา ด้านหลังเป็นไร่องุ่นส าหรับท าไวน์ ที่นี่ยังมีของขึน้ชื่อไอศกรีมที่ท ามา
จากน า้ผึง้ธรรมชาติ Miele di Corniglia   
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร   
ชม หมู่บ้านคอร์นิเกลีย (Corniglia) ตัง้อยู่บนเขาสงู 100 เมตร วิธีเข้าถึงหมู่บ้านต้องเดนิขึน้บนัได จ านวน365 ขัน้  ระหว่างทางจะ
พบกับไร่องุ่น ที่ปลกูไว้ตามเนินเขา  ชมหมู่บ้านมานาโรลา (Manarola) เป็นหมู่บ้านที่เหมาะในการถ่ายรูป เนื่องจากมีสีสนัจัด
จ้านที่สุด บ้านเรือนจะปลูกกันหนาแน่น  ทัง้ร้านอาหาร และโรงแรมเล็กหมู่บ้านนีม้ีไวน์ท้องถิ่น เช่น ไวน์ซิอัคเชตราต้า 
(Sciacchetrà) ที่รสชาติกลมกล่อม  ชมหมู่บ้านริโอแมกิโอเร่ (Riomaggiore) หมู่บ้านที่ค่อนข้างเงียบสงบเหมาะส าหรับผู้ที่
ต้องการมาพกัผ่อนอย่างแท้จริง น าท่านกลบัสู่ สถานีรถไฟ Levente ให้ท่านเปล่ียนบรรยากาศการเดินทางโดยรถไฟเปล่ียนเป็นเรือ 
จะเห็น Cinque Terre จากมมุไกล 
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563       โมนาโค -  มอนติคาร์โล – นีซ  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม   
น าท่านเลาะเส้นทางเลียบชายฝ่ังอนัสวยงาม มุ่งสู่ โมนาโค (Monaco) รัฐอิสระเล็กๆ แต่มีชื่อเสียงโด่งดงัทัว่โลก  
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
น าท่านชมนครโมนาโค และถ่ายรูปกับมอนติคาร์โล (Monte Carlo) คาสิโนสุดหรูของนครที่ไม่เคยหลับใหล สร้างขึน้เมื่อ 
ปี ค.ศ.1856 และโรงแรมหรูหราระดับ 5 ดาว ชมทศันียภาพท่าเรือยอร์ชของมหาเศรษฐีจากทุกมมุโลก  น าชมบริเวณพระราชวัง
หลวงและโบสถ์ ที่ฝังพระศพของกษัตริย์และพระราชินีองค์ต่างๆ รวมทัง้เจ้าหญิงเกรซ ผู้ เลอโฉม ชายหาด Promenade Des 
Anglais ที่เป็นแหล่งหย่อนใจขึน้ชื่อของนีซ สถาปัตยกรรมบ้านเรือนแบบรอคโคโคที่สวยงาม ท าให้นีซเป็นเมืองที่มีเสน่ห์จน
นกัท่องเที่ยวจากทัว่โลกปรารถนาที่จะมาเยือน 
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
ที่พกั    HOTEL RADISSON BLU NICE  หรือเทียบเท่า   
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5. อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563        แซงปอลเดอวองซ์ – คานส ์- วาเลนโซล – เอ็กซ์ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู่แซงปอลเดอวองซ์ (Saint Paul De Vence) ที่ตัง้อยู่บนยอดเขา ลัดเลาะส ารวจเมืองแห่งนีผ่้านถนนสายเล็กๆที่พาด
ผ่านเมืองอายนุบัพนัปี ล้อมรอบด้วยก าแพงที่มีมาตัง้แต่สมยัยคุกลาง  
เดินทางต่อสู่เมืองคานส์ (Cannes) เมืองตากอากาศชื่อดงัของฝร่ังเศสทัง้ยงัเป็นที่จดังาน เทศกาลหนงัเมืองคานส์  Palme D’or  
ซึ่งจดัขึน้เป็นประจ าในเดือนพฤษภาคมของทุกปี สมัผสัประสบการณ์ท่องเที่ยวจากเมืองชายฝ่ังทะเลและถนนเลียบชายหาดที่เต็ม
ไปด้วยร้านค้าห้างหรูหราและแบรนด์เนมชื่อดงัแห่งนี ้ 
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองวาเลนโซล (Valensole) ซึ่งเป็นแหล่งปลกูลาเวนเดอร์ที่ใหญ่ที่สดุในฝร่ังเศสกว่า 800 ตารางกิโลเมตร ท่ี
แห่งนี ้เป็นท้องทุ่งอนักว้างใหญ่ที่ละลานตาไปด้วยดอกลาเวนเดอร์ที่ชชู่อออกมาเป็นแนวทิวแถว  
จากนัน้เดินทางสู่เมืองเอ็กซ์ซองโพรวองซ์ (Aix – En – Provence)  
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร     
ที่พกั   หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

6. จันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563               เอ็กซ์ – กอร์ด - อาวิญง  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม   
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเอ็กซ์ (Aix En Provence) เมืองที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดเมืองหนึ่งในแคว้นโพรวองซ์ ตัง้แต่ศตวรรษที่15  
ถนนสายหลกัคือถนนมิราโบ (Le Cour Mirabeau) ที่มีความสวยงาม ชื่อของเมืองเอ็กซ์ (Aix) สมยัโบราณเป็นค าแผลงมาจากค า
ว่า อาควา (Aqua) ซึ่งแปลว่า น า้ เพราะเมืองนีเ้ต็มไปด้วยน า้พุกว่าร้อยแห่ง  นอกจากนีเ้ป็นถิ่นก าเนิดของศิลปินแนว อิมเพรสชัน่
นิส (Impressionism) ชื่อก้องโลกนามว่า ปอล เซซาน  (Paul Cezanne) กับภาพวาด ภูเขาแซงต์ วิกตัวร์ (Saint Victoire) ที่มี
ชื่อเสียง 
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
เดินทางสู่ กอร์ด (Gordes) หมู่บ้านเล็กบนยอดเขาในเขตโวคลสู (Vaucluse) เกร็ดน่ารู้เก่ียวกบัอาคารท่ีจะสร้างใหม่ในเขตนีส้ร้าง
ด้วยหิน เพื่อให้เข้ากบัอาคารส่ิงปลกูสร้างเดิม ยามฤดรู้อนหมู่บ้านนีจ้ะคกึคกัไปด้วยนกัท่องเที่ยวจากทัว่ทกุมมุโลก ที่เดินทางมาชม 
ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ แห่งแคว้นโพรวองซ์ ที่จะผลิดอกตัง้แต่ต้นเดือนกรกฎาคมไปจนถึงต้นเดือนสิงหาคมของทุกปี  Lavander 
ดอกไม้สารพดัประโยชน์ เดิมถูกเข้าใจว่ามาจากค าภาษาฝร่ังเศสเก่าที่ว่า ” Lavander ” แต่ท้ายที่สดุค าว่าลาเวนเดอร์นัน้กลบัมา
จากภาษาละติน “lavare” (ช าระล้าง) ซึง่อาจหมายถึงประโยชน์ของมนัในการช าระล้างและลาเวนเดอร์ถกูน ามาใช้อย่างกว้างขวาง
กบัสมนุไพรและน า้มนัหอมระเหย สามารถบรรเทาแมลงกดั, แผลไหม้ และอาการปวดหวัได้ น าท่านเดินทางสู่เมืองอาวิญง 
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
ที่พกั    HOTEL NOVOTEL AVIGNON CENTRE หรือเทียบเท่า 
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7. อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563     อาวิญง–การ์คาซอง      
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่านชม เมืองอาวิญง (Avignon) เมืองริมชายฝ่ังแม่น า้โรน บ่อยครัง้ที่ถกูเรียกขานว่า “เมืองแห่งสนัตะปาปา” เนื่องจากเคยเป็น
เมืองที่ประทบัของสมเด็จพระสนัตะปาปาในอดีตถึง 7 พระองค์ระหว่างช่วงปี คศ. 1309-1378 และเป็นศูนย์กลางของศาสนจกัร
โรมันคาทอลิกแทนกรุงวาติกันในยุคนัน้ เพื่อหลีกหนีความกดดันทางการเมืองของอิตาลี  น าท่านเข้าชม Palais Des Papes 
สถานที่ส าคญัแห่งนีก้่อสร้างในสมยัยุคกลางด้วยศิลปะแบบโกธิค เคยเป็นป้อมปราการ พระราชวงั และที่ประทบัของสมเด็จพระ
สนัตะปาปา เนือ้ที่ถึง 15,000 ตารางเมตร  จดัเป็นพระราชวงัแบบโกธิคที่ใหญ่ที่สดุในยโุรป 
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
มุ่งหน้าสู่เมืองการ์คาซอง (Carcassone) หรือ เมืองป้อมปราการ (The Fortified Town) เมืองประวัติศาสตร์ตัง้แต่สมัยโรมัน               
มีความเจริญรุ่งเรืองทัง้ทางด้านศิลปะและการค้า  เนื่องจากเป็นเส้นทางการค้าขายระหว่างฝร่ังเศสกับสเปน ปัจจุบันองค์การ
ยเูนสโกขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม  ชม ตัวเมืองเก่า โดดเด่นด้วยโครงสร้างเมืองที่มีก าแพงเมือง ขนาดใหญ่ และ
หอคอยที่สวยงามโอบล้อมตวัอาคารบ้านเรือนท่ีได้รับการอนรัุกษ์ไว้ จนเสมือนได้เดินทางย้อนเวลากลบัไปสู่ยคุกลาง 
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
ที่พกั    HOTEL DE LA CITE CARCASSONNE หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563             การ์คาซอง – บาร์เซโลนา – มอนต์เซอร์รัต 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางข้ามพรมแดนประเทศฝร่ังเศส-สเปน  เข้าสู่ กรุงบาร์เซโลนา (Barcelona) เมืองที่มีชีวิตชีวาที่สดุเมืองหนึ่งของสเปน เคย
เป็นทัง้สถานท่ีจดังานเอ็กซ์โป และการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกในปี ค.ศ.1992 และเป็นเมืองหลวงของ แคว้น คาตาลเูนีย (Catalunia)  
น าท่านสู่ ลา โรกา วิลเลจ เอ้าท์เล็ต (La Roca Village Outlet)  ให้ท่านช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมชัน้น ามากมายตามอธัยาศยั 
อาทิ  Armani, Burberry, Calvin Klein, Coach, Escada, FC Barcelona official store, Gucci, Guess, Hugo Boss, Kipling, 
L’OCCITANE, Levi’s, Lacoste, LOEWE, Michael Kors, Nike, POLO, PUMA, Ray-Ban, Samsonite, Superdry, Swarovski, 
Swatch, TAGHEUER, TOMMY HILFIGER, The North Face, Timberland, TUMI, Versace, Zwiliing ตุ๊กตาคู่, Zegna เป็นต้น 
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อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
น าท่านสู่ หุบเขามอนต์เซอร์รัต (Montserrat Mountain) เป็นภูเขาศกัดิ์สิทธ์ิท่ีอยู่ไม่ไกลจากเมืองบาร์เซโลนา บนภูเขาเป็นท่ีตัง้
ของ “ซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต” (Santa Maria De Montserrat) มหาวิหารศักดิ์สิทธ์ิท่ีตัง้อยู่บนระดับความสูง 1,236 
เมตร (4,055 ฟุต) ปัจจุบนัมหาวิหารแห่งนีเ้ป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยม เนื่องจากภายในมหาวิหารเป็นที่ประดิษฐาน
ของรูปปัน้พระแม่มารีด า (Black Madonna หรือ Black Virgin ) และมีความเชื่อว่าบริเวณมหาวิหารหรือในหุบเขา อาจเป็นที่ซ่อน
ของจอกศกัดิ์สิทธ์ิตามต านานความเชื่อในศาสนาคริสต์ 
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร  
ที่พกั    HOTEL VINCCI GALA หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563           บาร์เซโลนา – แฟรงค์เฟิร์ต 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าชมโบสถ์ซากราด้าแฟมิเลีย (Sagrada Familia) ออกแบบโดย แอนโทนีโอ เกาดิ (Antonio Gaudi) สถาปนิกชื่อดงั โบสถ์ขนาด
ใหญ่แห่งนีม้ียอดหอคอยสงูถึง 100 เมตร จ านวน 12 ยอด และโดมกลางที่สงูถึง 160 เมตร พร้อมถ่ายรูปกบั อนสุาวรีย์คริสโตเฟอร์
โคลมับสั นกัเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่ 
น าท่านชมสวน Parque Guell สวนแห่งนีม้ีจดุเด่นคือการตกแต่งและจดัวางผลงานของแอนโทนีโอ เกาดิ ศิลปินผู้มีอิทธิพลต่องาน
ศิลปะรุ่นต่อๆ มางานสถาปัตยกรรมที่ขึน้ชื่อของเมืองล้วนมาจากฝีมือของศิลปินผู้นีท้ัง้สิน้  
สมควรแก่เวลา น าท่านสู่สนามบิน 
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
15.55  น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ LH1129 (2.10 ชม./ Snack) 
18.05 น. เดินทางถึงกรุงแฟรงค์เฟิร์ต พกัเปล่ียนอิริยาบถและเปล่ียนเคร่ือง 
20.40 น.    ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบินที่ TG923 (10.50 ชม./ Dinner,Breakfast) 
 

10. พุธที่ 10 กรกฎาคม 2562                                       กรุงเทพฯ 
 

12.30 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ   
หมายเหต ุ ก าหนดการนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 
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รายละเอียดค่าบริการ  

  

อัตราคา่บรกิาร  (ไมร่วมตั๋วเครื่องบนิ) 

ท่านละ (ผู้ เดินทางไม่ต า่กว่า 15 ท่าน) 143,500 . -บาท 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ 49,000 . -บาท 
 

 หมายเหต ุ          อตัรานีไ้ม่รวมตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ  
  2JUL  TG940  BKK – MXP 00.40 – 07.35  
  9JUL LH1129 BCN – FRA 16.00-18.10 
  9JUL TG923 FRA – BKK 20.40-12.30 +1    
  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน TG + LH ชัน้ทศันาจร เร่ิมต้นท่ี 43,500.-บาท ถงึ 58,400.-บาท 

ค่าภาษีน า้มนั อาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ ณ วนัท่ีออกตัว๋  
ทางบริษัทฯอาจมีการเรียกเก็บเพิม่หากมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

อัตรานีร้วม 

1. ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
2. อาหารจดัเลีย้ง ตามรายการ 
3. ค่าวซี่าฝร่ังเศส 
4. น าเที่ยวโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ  
5. ค่าภาษีสนามบิน และคา่ขนสมัภาระ ท่านละ 1 ชิน้ (น า้หนกัไม่เกนิ 23 กโิลกรัม) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถและมคัคเุทศก์ท้องถิ่น 
7. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ  1,500,000 บาท  (อายเุกิน 75 ปี ความคุ้มครองลดลงคร่ึงหน่ึง) 
8. มคัคเุทศก์จากชยัทวัร์ดแูลท่านตลอดการเดินทาง 

 

อัตรานีไ้มร่วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ 
2. ค่าหนงัสือเดินทาง 
3. ค่าใช้จา่ยส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่มพเิศษ ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

การสำรองการเดินทาง     

           - ช าระมดัจ าท่านละ 50,000 บาท พร้อมส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (มีอายใุช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน) เมื่อจอง  
           - ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 30 วนั  กรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่าย 
              ตามที่เกดิขึน้จริง  
 

หลักฐานประกอบการยืน่วีซ่าฝรั่งเศส  

1. หนงัสือเดินทาง  มีอายใุช้งานเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  
2. รูปถ่าย ส ี ฉากหลังขาว  ขนาด 2 นิว้  จ านวน 2 รูป   
3. หลกัฐานการเงิน Statement (เป็นภาษาองักฤษ) ย้อนหลงั 6 เดือน ปรับยอดปัจจบุนัจากธนาคาร 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบตัรประชาชน ( ใบสตูิบตัร ถ้าต า่กว่า 18 ปี ) 
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5. หลกัฐานอื่น ๆ - กรุณาระบวุนัเดนิทางลงในเอกสารประกอบการยื่นวีซา่ 
- จดหมายรับรองการท างาน ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ กรณีเป็นลูกจา้ง  
- ส าเนาหนงัสือรับรองจดทะเบียนบริษัท         กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  
- จดหมายลาราชการหรือหนงัสือรับรอง กรณีเป็นข้าราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ  
- ส าเนาทะเบียนสมรส       กรณีเป็นแม่บา้น  
- จดหมายรับรองการศกึษา ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ  กรณีเป็นนกัศึกษา 

6. หลกัฐานอื่นๆ ที่จะต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ - ใบสตูิบตัร, ใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ, ใบทะเบยีนสมรส, ใบมรณะบตัร,          
 หนงัสือรับรองจดทะเบียนบริษัท 
 
 

 

ติดตอ่  :    ซงั  /  ไปรท์      โทร. 0 2212 8431  ต่อ  123,124              

               Line ID: @chaitour         E-mail : outbound@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119   
   

 จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

www.chaitour.co.th 

mailto:outbound@chaitour.co.th

