
 

  
 
 
 

 
 

วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์

ประเทศสงิคโปร ์                                  ( -/-

/-)                                                                   

15.30 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร ์K สายการบนิ Singapore Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวย

ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

18.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore 

Airlines เทีย่วบนิที ่SQ979  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

22.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

 



 

  
 
 
 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา 

เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี- เมอืงมลิาน - เมอืงเวนสิ - ทา่เรอืตรอนเคตโต ้- ลอ่งเรอืผา่นชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ - 

เกาะเวนสิ - สะพานถอนหายใจ - วงัดอดจ ์- จตัรุสัซานมารโ์ค - โบสถซ์านมารโ์ค              ( -

/L/D)      

23.45 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิ Singapore 

Airlines เทีย่วบนิที ่SQ356  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ช ัว่โมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

05.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน (Milan) หรอื มลิาโน (Milano) ประเทศอติาล ี(Italy) เป็นเมอืงหลักของแควน้ลอมบารเ์ดยี

และเป็นเมอืงส าคัญในภาคเหนอืของประเทศอติาล ีตัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบลอมบารด์ ี(Lombardy) ชือ่เมอืงมลิานมาจากภาษาเคลต ์

ค าว่า "Mid-lan" ซึง่หมายถงึ อยู่กลางทีร่าบ เมอืงมลิานมชีือ่เสยีงในดา้นแฟชั่นและศลิปะ ซึง่มลิานถูกจัดใหเ้ป็นเมอืงแฟชั่นใน

ลักษณะเดยีวกับนวิยอรก์ ปารสี ลอนดอน และโรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเวนสิ (Venice Mestre) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาท)ี ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่ เมอืงหลวง

ของแควน้เวเนโต เวนสิถูกสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็กๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเวนิเทยี ซึง่เป็นส่วนหนึ่ง

ของทะเลอาเดรยีตกิ เป็นเมอืงทา่โบราณ และเป็นเมอืงทีใ่ชค้ลองในการคมนาคมมากทีส่ดุ  

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) เพือ่ ลอ่งเรอืผา่นชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ (Cruise to Venice) 

สู่ เกาะเวนสิ (Venice) หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงทีไ่ม่เหมอืนใคร โดยการคมนาคมทัง้เมอืง

ใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มสีมญานามว่าเป็น "ราชนิีแห่งทะเลเอเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพาน

เชือ่มถงึกันกวา่ 400 แหง่ ขึน้ฝ่ังทีบ่รเิวณซานมารโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเวนสิ  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษ !! เมน ูสปาเก็ตตีห้มกึด า) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิชมความงามของเกาะเวนสิ ผ่านชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ทีม่เีรือ่งราวน่าสนใจในอดตี เมือ่

นักโทษทีเ่ดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสู่คุกจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสวา่งและโลกภายนอกเป็นครัง้สุดทา้ยระหว่างเดนิผ่านชอ่ง

หนา้ต่างทีส่ะพานนี้ ซ ึง่เชือ่มต่อกับ วงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อันเป็นสถานที่พ านักของเจา้ผูค้รองเมอืงเวนิสในอดตี ซึง่

นักโทษชือ่ดังทีเ่คยเดนิผา่นสะพานนีม้าเเลว้คอื คาสโนวา่น่ันเอง 

น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ทีน่โปเลยีนเคยกล่าวไวว้่า “เป็นหอ้งน่ังเล่นทีส่วยทีสุ่ดในยุโรป” 

จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม รวมทั ้ง โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบ

ศลิปะไบแซนไทน์ อสิระใหท้่านไดม้เีวลาเดนิเทีย่วชมเกาะอันสุดแสนโรแมนตกิตามอัธยาศัย เช่น เดนิเล่นชมมนตเ์สน่หแ์ห่ง

เมอืงเวนสิ เลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ อาทเิชน่ เครือ่งแกว้มูราโน่ , หนา้กากเวนสิ หรอื เลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นชัน้น า หรอืน่ังจบิ

กาแฟในรา้น Café Florian ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1720 หรอื น่ังเรอืกอนโดลา่ลอ่งชมคลองเวนสิ  



 

  
 
 
 

** ยงัไมร่วมคา่ลอ่งเรอืกอนโดลา่ ราคาขึน้อยูก่บัชนดิของเรอื และ แตล่ะชว่งวนัอกีคร ัง้ ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง

ได ้กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร ์เพือ่ตรวจสอบรายละเอยีดอกีคร ัง้ ** 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

  น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Best Western Hotel Airvenice, Mestre, Italy หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงมลิาน - แกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล - มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน - ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์- เมอืงลูเซริน์ - 

อนสุาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั - สะพานไมช้าเปล                       

(B/L/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน (Milan) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาท)ี เมอืงทีเ่รยีกไดว้่า เป็นเมอืงหลวงแห่ง

แฟชั่นของโลก ของ ประเทศอติาล ี(Italy) ชม แกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ทีนั่บว่า

เป็นชอปปิงมอลลท์ีส่วยงาม หรูหราและเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 ผูร้เิร ิม่การรวม

ชาตหัิวเมอืงต่างๆในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดังในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ท่าน คอื ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่ทีอ่ยู่ในบรเิวณ

ดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่  

 น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) เป็นมหาวหิารทีม่สีถาปัตยกรรมแบบโกธคิ

ทีย่ ิง่ใหญ่ดว้ยความสูง 157 เมตร และกวา้งถงึ 92 เมตร ตัง้อยู่ทีจั่ตุรัสกลางเมอืงมลิานเปรยีบเหมอืนเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงมิ

ลาน เป็นมหาวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นอันดับสองในประเทศอติาลรีองจากมหาวหิารเซนตปี์เตอรท์ีต่ัง้อยูท่ีเ่มอืงวาตกิันเทา่นัน้  

 ** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมดา้นในของมหาวหิาร ทา่นละ ประมาณ 10 ยโูร (EUR) หรอื ค านวน เป็นเงนิไทย ทา่นละ 

ประมาณ 400 บาท (THB) ** 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลูเซริน์ (Lucerne) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(Switzerland) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา  

น าท่านเดนิทางสู่ อนุสาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั (Lion Monument of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็น

อนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิฯทีเ่กดิจากการปฏวัิตใินฝรั่งเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792  

 น าท่านเดนิทางสู ่สะพานไมช้าเปล (Chape Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ารอยส ์(Reuss River) 

อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่ก่าแก่ที่สุดในทวปียุโรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 

1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพาน มีภาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิฯตลอดแนวสะพาน ใหท้่านอสิระชมความสวยงาม

โดยรอบตามอัธยาศัย โดยบรเิวณปลายสะพานมรีา้นจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงของทีร่ะลกึต่างๆมากมาย เชน่ ช็อคโกแลต , เครือ่ง

หนัง , มดีพับ ,  

 นาฬกิายีห่อ้ดัง อาท ิเชน่ Rolex,  Omega , Tag Heuer เป็นตน้ 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis Styles Luzern City, Lucerne, Switzerland หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงลูเซริน์ - เมอืงแองเกลิเบริก์ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ข ึน้สู่ยอดเขาทติลสิ โดย กระเชา้โรแตร - ถ า้น า้แข็ง - 

เมอืงดจิอง ประเทศฝร ัง่เศส                   

(B/L/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงแองเกิลเบิรก์ (Engleberg) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(Switzerland) ตัง้อยูเ่ชงิขนุเขา พรอ้มกับฉากหลังของเทอืกเขาแอลป์ ทีม่หีมิะปกคลุมตลอดทัง้ปีเป็นอกีหนึง่เมอืงรสีอรท์ชัน้

น าของประเทศสวติเซอรแ์ลนดท์ีต่อ้งหาโอกาสมาเยอืนสักครัง้ โดยตัวเมอืงนัน้ตัง้อยู่บนเนนิเขาใกลก้ับ "ภูเขาทติลสี" (Mount 

Titlis)  

 น าท่านเดนิทาง ขึน้สู่ยอดเขาทติลสิ (Mount Titlis) โดย กระเชา้โรแตร (Titlis Rotair) ซึง่สามารถชมทัศนียภาพอัน

ตระการตาไดร้อบทศิทางแบบ 360 องศา เป็นยอดเขาทีม่คีวามสูงถงึ 3,238 เมตร มหีมิะปกคลุมยอดเขาตลอดทัง้ปี ในหนา้

หนาวถอืวา่เป็นอกีหนึง่ไฮไลทส์ าหรับนักทอ่งเทีย่ว น าท่าน เขา้ชม ถ า้น า้แข็ง (Glacier Grotto) ทีไ่มเ่คยละลาย มคีวามยาว

ถงึ 130 เมตร และมคีวามลกึสูงสุดถงึ 15 เมตร ใหท้่านอสิระเพลดิเพลนิกับการเล่นหมิะบนลานสก ีพรอ้มชมทวิทัศน์ของยอด

เขาตา่งๆโดยรอบ ทีถ่กูปกคลมุไปดว้ยหมิะอันขาวโพลนเป็นภาพทีห่าชมไดย้าก  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมน ูชุดอาหารสไตลเ์อเชยี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดจิอง (Dijon) ประเทศฝร ัง่เศส (France) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ประเทศฝรั่งเศส 

อดตีเมอืงหลวงแห่งแควน้เบอรก์ันด ีผ่านทุ่งราบอันกวา้งใหญ่แหล่งผลติมัสตารด์ชือ่ดังและไวน์ชัน้เลศิอ ีระหว่างทางผ่านชม

อาคารบา้นเรอืนสมัยเรอเนสซองส ์โบสถแ์ละวหิารเก่าแก่ในสมัยยุคกลางซึง่มจีุดเด่น คอืการมุงหลังคาดว้ยกระเบือ้งสแีดงสด

จัดเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Campanile Dijon Centre, Dijon, France หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ เมอืงดจิอง - เมอืงปารสี - พระราชวงัแวรซ์ายส ์- ลา วลัล ีวลิเลจ เอาทเ์ล็ท              

(B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปารสี (Paris) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมอืงหลวงของ ประเทศฝร ัง่เศส (France) 

เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกทีนั่กทอ่งเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ ปัจจุบันเมอืงปารสีเป็นหนึง่ใน

ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ ้าสมัยแหง่หนึง่ของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชั่น 

วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะท าใหเ้มอืงปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก หรอืเมอืงทีใ่ครก็ตา่งใฝ่ฝันถงึ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

น าท่าน เขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Palace of Versailles) สรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ี ่14 หาก

จะเรยีกพระราชวังแห่งนีว้่าสมบูรณ์แบบทีสุ่ดในโลกก็คงไมผ่ดินัก เนื่องจากถกูสรา้งขึน้ดว้ยหนิอ่อนสขีาว ภายใน และ ภายนอก

ตกแต่งอยา่งวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รปูปัน้ รูปแกะสลักและเครือ่งเรอืน ทีใ่ชเ้งนิมากมากมายมหาศาลในการสรา้ง น า

ทา่นเขา้ชม หอ้งต่างๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง , ทอ้งพระโรงทีต่กแตง่อย่างวจิติรบรรจง , หอ้งอพอล

โล , หอ้งเมอควิรี ่, หอ้งกระจก ทีม่คีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์

มหาราชแหง่กรงุศรอียธุยา เคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ี ่14 แหง่ประเทศฝร่ังเศสครัง้ในอดตีกาล อกีทัง้ยังเป็นหอ้งทีใ่ช ้

ส าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้ร าของพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี ่16 , ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีทีต่กแต่ง

อยา่งงดงาม , ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ ่, หอ้งวนัีสส าหรับเหล่าคณะราชทูตทีเ่ดนิทางมาไดพั้ก

กอ่นเขา้เฝ้า รวมทัง้ยังเคยเป็นทีพ่ักของราชทตูสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแหง่กรงุศรอียธุยา สิง่ทีท่ าใหห้อ้งนีแ้ตกตา่งจาก

หอ้งอืน่ๆคอืบนเพดานมภีาพเขยีนทีแ่สนงดงามทรงคุณค่า และหอ้งไดอาน่าส าหรับพักผอ่นหลังพธิสี าคัญๆ ผนังทัง้สองดา้นจะ

เต็มไปดว้ยภาพวาดเทพไีดอาน่าทีข่นานนามวา่ “เทพแีหง่การลา่สัตว”์ เป็นตน้ อกีสว่นหนึง่ทีม่องขา้มไม่ไดน่ั้นคอื สวนแวรซ์ายส ์

ที่ถือว่ายิง่ใหญ่และงดงาม ผลงานชิน้เอกของนักแต่งสวนชือ่ดังทั่วโลกนามว่า “เลอโนทด์” มีพื้นที่ถึง 14,820 เอเคอร์ มี

แมก้ระทั่งทะเลสาบจ าลอง มรีูปปั้นของสัตวน์านาชนิดและเทพเจา้กรกีตามจุดต่างๆ และยังมีสวนดอกไมท้ี่จะผันเปลีย่นไป

ตามแต่ละฤดูกาล จงึท าใหก้ารมาเยอืนยังพระราชวังแวรซ์ายจงึเปรยีบเสมอืนการมาเยอืนยังวมิานจักรพรรดทิีนั่บเป็นมรดกโลก

ตะวันตกโดยแทจ้รงิ 

น าท่านเดนิทางสู่ ลา วลัล ีวลิเลจ เอาทเ์ล็ท (La Vallee Village Outlet) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เอาทเ์ล็ท

ขนาดใหญ่ ศูนย์รวมสินคา้แบรนด์เนมใหเ้ลือกมากมายอาทิ เช่น Coach , Calvin Klien , Amani , Burerry , Fred Perry , 

Versace , Diesel , Givenchy , Jimmy Choo , Longchamp , Michael Kors , Roberto Cavalli , Samsonite , Polo Ralph 

Lauren , Ted Baker , Superdry , Valentino , Salvator Ferragamo , Hugo Boss และอื่นๆอีกมากมาย อสิระใหท้่านเลือก

ซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร (อาหารพืน้เมอืง เมนพูเิศษ !! หอยเอสคาโก)้ 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis Paris Porte d’Italie, Paris, France หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก เมอืงปารสี - ลานประวตัศิาสตร ์จตัุรสัคองคอรด์ - ชองป์ เอลเิซ่ - ประตชูยันโปเลยีน - หอไอเฟล - พพิธิภณัฑล์ูฟร ์- 

หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์- ลอ่งเรอืบาโตมชุ ชมแมน่ า้แซน                

(B/L/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ผา่นชม รอบมหานครปารสี ลานประวตัศิาสตร ์จตัุรสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ทีพ่ระเจา้หลุยสท์ี ่16 

และพระนางมารอีังตัวเนต ถูกตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวัิตฝิร่ังเศส ผา่นเขา้สู ่ถนนสายโรแมนตกิ ชองป์ เอลเิซ ่

(Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรด์ ตรงสู่ ประตูชยันโปเลยีน หรอื อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล (Arc 

de triomphe de l'Étoile) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซ ์ในปี1805 โดยเริม่สรา้งขึน้

ในปี ค.ศ. 1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1836  

น าท่าน ถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบั หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารสี ดว้ยความสูงถงึ 

1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจัตรัุสทรอคคาเดโร ่

น าทา่น ผา่นชม สะพานอเล็กซานเดอรท์ ี ่3 (Pont Alexandre-III Bridge) เป็นสะพานโคง้พาดผา่นแมน่ ้าแซน เชือ่มต่อ

ทัง้สองฝ่ังแม่น ้าดา้นฝ่ังหอไอเฟลกับฝ่ังช็อง เซลเีซเขา้ดว้ยกัน โดยไดถู้กกล่าวขานว่าเป็นสะพานทีป่ระดับประดาไปดว้ยงาน

ศลิปะชัน้เลศิ และหรหูราทีส่ดุในปารสี โดยในปัจจุบันไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรแ์หง่ประเทศฝร่ังเศส 



 

  
 
 
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน ผา่นชม พพิธิภณัฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑท์างศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีง เก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก เปิด

ใหเ้ขา้ชมเมือ่ปี ค.ศ.1793 ตัวอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานทีท่ีจั่ดแสดงและเก็บรักษาผลงานทาง

ศลิปะทีท่รงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ ท่านสามารถเดนิชมงานศลิปะชือ่กอ้งโลก อย่างภาพวาดโมนาลิ

ซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่งดังของลโีอนารโ์ด ดาวนิช,ี 

รปูปั้น The Victory of Samothrace หรอื รูปปั้นเทพวนัีส (Venus de Milo) มทีัง้รูปปั้นสฟิงซ ์(Sphinx), มัมมี ่(Mummy) หรอื

ร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑล์ูฟรจ์ะสรา้งเป็นรูปทรงพรีะมดิที่สรา้งขึน้จาก

กระจกเป็นอกีจุดยอดนยิมทีนั่กท่องเทีย่วตอ้งไปถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ และเป็นฉากทีม่อียู่ในภาพยนตรเ์รื่อง The Da Vinci Code 

ซึง่พิพิธภัณฑ์ลูฟร ์นอกจากจะมีการตัง้แสดงงานศิลปะถาวรแลว้ ยังมีนิทรรศการชั่วคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร ์และ

คอนเสริต์ ท าใหพ้พิธิภัณฑล์ูฟรเ์ป็นสถานทีม่นัีกท่องเทีย่วมาเยอืนปีละเกอืบ 10 ลา้นคน (ค่าบัตรเขา้พพิธิภัณฑล์ูฟร ์ประมาณ 

1,000 บาท ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับประเภทของบัตร)  

น าท่านเดนิทางสู่ หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) สวรรคข์องนักชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น ารุน่ใหม่

ลา่สุด New Collection !! จากทั่วทุกมุมโลก รวบรวมอยู่ในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางเมอืงปารสีแหง่นี ้หรอืทา่นสามารถเลอืก

ซือ้สนิคา้ของสวสิฯจากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิฯ ทีม่สีาขาเปิดอยู่ใจกลางเมอืงปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ช็อค

โกแลต , เครือ่งหนัง , มดีพับ , นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex , Omega , Tag Heuer เป็นตน้  

น าท่าน ล่องเรอืบาโตมุช ชมแมน่ า้แซน (Bateaux Mouches River Cruise) ที่ไหลผ่านใจกลางเมอืงปารสี ชมความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน่ ้าเป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจ  

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Companile Porte De Bagnolet , Paris , France หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

วนัทีเ่จ็ด ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์เดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส- ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ี

เมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์                               

(B/-/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.15 น. น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิ ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์เดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส เพือ่ใหท้า่นมเีวลา

ในการท าคนืภาษี (Tax Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

10.50 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore 

Airlines เทีย่วบนิที ่SQ335 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ **  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีแ่ปด ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ

กรงุเทพฯ ประเทศไทย                                                        

(-/-/-)      

07.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

09.45 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Singapore Airlines 

เทีย่วบนิที ่SQ972 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

11.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

04 - 11 เมษายน 2562 

04APR SQ979 BKK-SIN 18.30-21.55 

04APR SQ356 SIN-MXP 23.30-06.10+1 
10APR SQ335 CDG-SIN 12.00-06.50+1 
11APR SQ972 SIN-BKK 09.35-11.05 

55,999 55,999 55,999 11,000 38,999 



 

  
 
 
 

12 - 19 เมษายน 2562 

12APR SQ979 BKK-SIN 18.30-21.55 

12APR SQ356 SIN-MXP 23.30-06.10+1 
18APR SQ335 CDG-SIN 12.00-06.50+1 
19APR SQ972 SIN-BKK 09.35-11.05 

58,999 58,999 58,999 11,000 42,999 

26 เม.ย. - 03 พ.ค. 2562 

26APR SQ979 BKK-SIN 18.30-21.55 
26APR SQ356 SIN-MXP 23.30-06.10+1 
02MAY SQ335 CDG-SIN 12.00-06.50+1 

03MAY SQ972 SIN-BKK 09.35-11.05 

55,999 55,999 55,999 11,000 38,999 

09 - 16 พฤษภาคม 2562 

09MAY SQ979 BKK-SIN 18.30-21.55 
09MAY SQ356 SIN-MXP 23.30-06.10+1 
15MAY SQ335 CDG-SIN 12.00-06.50+1 

16MAY SQ972 SIN-BKK 09.35-11.05 

54,999 54,999 54,999 11,000 37,999 

16 - 23 พฤษภาคม 2562 

16MAY SQ979 BKK-SIN 18.30-21.55 
16MAY SQ356 SIN-MXP 23.30-06.10+1 

22MAY SQ335 CDG-SIN 12.00-06.50+1 
23MAY SQ972 SIN-BKK 09.35-11.05 

55,999 55,999 55,999 11,000 38,999 

06 - 13 มถินุายน 2562 

06JUN SQ979 BKK-SIN 18.30-21.55 
06JUN SQ356 SIN-MXP 23.30-06.10+1 

12JUN SQ335 CDG-SIN 12.00-06.50+1 
13JUN SQ972 SIN-BKK 09.35-11.05 

54,999 54,999 54,999 11,000 37,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัรานี ้รวมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว เชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส ทา่นละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการ

บนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ 

** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชัน้ธุรกจิ (Business Class) กรณุา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Singapore Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้ง

เครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก  3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมี

งานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสุขภาพ

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยื่นวซี่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศฝร ัง่เศส ท่านละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ข ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซี่าและคา่บรกิารสว่นนีข้อความกรณุาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอื

ไปจา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดแูล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์น

หอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนอืรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้

ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 



 

  
 
 
 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 24 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 42 ยูโร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,680 บาท (THB) รวมไปถงึ

เด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและ

ความพงึพอใจของทา่น 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดย

ระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่าน

จ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้ราย

ถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอื

เอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่า

กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถอืว่าเป็น

วันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ี

รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนา

บัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่ก าหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เช่น 

การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดย

ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 

21 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิ่มจากการที่มี

นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่

วซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. 

– 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุด

ท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว  (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมีความ

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  



 

  
 
 
 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทกุทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับค ารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอยา่งนอ้ย (อาจไมร่วมเสาร ์- อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นีข้ ึน้อยู่

กับจ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรอื

ศูนยรั์บค ารอ้งขอวซี่าเท่านัน้ หากท่านไม่สะดวกมาด าเนินการยืน่วซี่าวันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพื่อกจิธุระ

ส่วนตัวของท่านในช่วงใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพจิารณาวซี่า หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณาวซี่า (เล่มหนังสอื

เดนิทางอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาทีส่ถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง หรอื กอ่นช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้

วัน และ เวลาทีท่่านสะดวกจะยืน่วซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยืน่ว่างชว่งทีท่า่นสะดวก แผนกวซีา่จะด าเนนิการให ้

ดทีี่สุดทีจ่ะชว่ยอ านวยความสะดวกใหท้่านเป็นกรณีพเิศษ แต่ทัง้นี้ การนัดหมายแบบกรณีพเิศษต่างๆ จ าเป็นตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ท่าน

สามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนีไ้ด ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เทา่นัน้  

** ส าหรบัคา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และหากเกดิคา่ใชจ้่ายไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนือ่งจากทา่นยืน่หลังคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบปกตทิั่วไปคอื 15 วันท าการ (เป็นอย่างนอ้ย) ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในช่วงนัน้ๆ ซึง่หากอยู่ในช่วง

ฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

6. หลังจากที่ผูส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใช ้

ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากท่านมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษ เพือ่วางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่างขัน้ตอนการ

พจิารณาวซี่า อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซี่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่

ทัง้หมด โดยค านงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีทีท่่านมวีซีา่ท่องเทีย่วเชงเกน้ชนดิทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไมห่มดอายุอยูแ่ลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วกับคณะนี ้

สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถกูใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีสุ่ด มาก่อน

แลว้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย 

และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไมห่มดอาย ุจ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โดยจะตอ้ง

อยูใ่นหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบวัุนทีส่ามารถพ านักใน

ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วซี่า ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณาส่งหนา้วซี่าและหนา้ที่มกีาร

ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้

เนือ่งจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวี

ซ่า สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้

ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืในส่วนนี้เพือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้ง

ในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคัญ 

11. การทีว่ซี่าจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกก่อนเดนิทางเพยีงไม่กีวั่น เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดท้ัง้สิน้ 

เพราะเนือ่งจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่ 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทุก

กรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเทา่ที่จะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ลว่งหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

 



 

  
 
 
 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดย

ไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์

เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้น

รายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าบรกิารไม่

วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้ม

การช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 

เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ

ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่า

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักท่องเที่ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกีย่วขอ้งกับทาง

บรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่า่น เกดิอบัุตภิัยทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนอืการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะ

สว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี ้เป็นการช าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผกูขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึง่ ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 

 
1. .  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปัจจบุนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้า

กับวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายไุม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุือ่ประเทศ ไม่

จ าเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หัีว

จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะน าตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตท่ัง้นี ้อยูท่ีด่ลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีร่ับยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรณุาจัดเตรยีมดังนี ้

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบัิตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ)์ 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณแ์ละ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขต

หรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองค่า

ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งมี หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา 

และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งมี หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา 

และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บตุร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, 

ภรรยา สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบชุือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน

รับรองใหก้ับผูถ้กูรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ให้

ถกูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบัิตร 

 



 

  
 
 
 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 

 
 สถานที ่: ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ฝร ัง่เศส TLS contact Center อาคารสาธรซติี ้ทาวเวอร ์ช ัน้ 12 

 การเดนิทาง : โดยรถยนตส์ว่นตวั ทีต่กึสามารถจอดรถได ้ไมม่บีรกิารประทบัตราทีจ่อดรถ 

   : ขนสง่สาธารณะ BTS ลงสถาน ีชอ่งนนทร ีโดยใชท้างออกหมายเลข 5 จากนัน้เดนิชดิซา้ยตามทางเดนิลอยฟ้าขา้มแยก

สาธร นราธวิาส ประมาณ 150 เมตร จะถงึทางลง เดนิลงโดยใชบั้นไดทางลงมุง่หนา้สูถ่นนสาทร จากนัน้เดนิตรงไปอกีประมาณ 100 เมตร จะ

พบอาคารสาธรซติี ้ทาวเวอร ์อยูท่างดา้นขวามอืของทา่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 

 

1. ชือ่ – นามสกลุ  

ปจัจบุนั ............................................................................................................  

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น) ................................................................................. 

3. วนั - เดอืน - ปีเกดิ................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกันอยู ่

6. หมายเลขบัตรประชาชน .......................................................................................................... 

7. หมายเลขพาสปอรต์ ............................................................................................................... 

วนัทีอ่อก ................ วนัหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก............................................................ 

8. ทีอ่ยูป่จัจบุนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ( ........................................................................................... 

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

รหัสไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .............................. อเีมลล ์.................................................................. 

10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรยีน) กรุณาระบุอาชพี, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดว้ย ................................................................................................................................... 

11. ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่............................................................................... 

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

รหัสไปรษณีย ์....................... 

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ........................อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

     เคยไดรั้บ     

ประเทศ ................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

ประเทศ ................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

ประเทศ ................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ......................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

    ตัวผูส้มัครเอง 

    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ........................................ ความสมัพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางรว่มกับทา่น .................................................. ความสมัพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทีส่ดุเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 


