
 

   

 

 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 

  

  

 

 

วนัที�หนึ�ง ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์
ประเทศสงิคโปร ์                                 (-/-/-) 

15.00 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 ประตู
ทางเขา้หมายเลข 5 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ Singapore Airlines โดยมเีจา้หนา้ที$ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั �นตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพื$อเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

18.30 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore 
Airlines เที$ยวบนิที$ SQ979 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ั�วโมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 
21.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์** เพื�อเปลี�ยนเครื�อง ** 
 
วนัที�สอง ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี ชาลสเ์ดอโกล 

เมอืงปารสี ประเทศฝร ั�งเศส - เมอืงปารสี ประเทศฝร ั�งเศส - ลอ่งเรอืบาโตมชุ ชมแมน่ํ Jาแซน - หอไอเฟล - จตัรุสัทรอคคา
เดโร ่- ลานประวตัศิาสตร ์หรอื จตัรุสัคองคอรด์ - ถนนช็อง เซลเีซ - ประตชูยันโปเลยีน หรอื อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล 
- จตัุรสัชารล์ เดอ โกล - สวนและพระราชวงัลุกซ็องบูร ์- สะพานอเล็กซานเดอรท์ ี� 3 - โรงอปุรากรปาแลการน์เีย - ยา่น
เลอ มาเรส่ ์- มหาวหิาร ซาเคร เกอร ์- พพิธิภณัฑล์ฟูร ์- หา้งแกลเลอรี� ลาฟาแยตต ์                  (-/L/-)      

00.15 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชาลสเ์ดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝร ั�งเศส โดยสายการบนิ Singapore 
Airlines เที$ยวบนิที$ SQ336 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ั�วโมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 
07.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชาลสเ์ดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝร ั�งเศส 
 นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ั�วโมง ** นําทา่นเดนิทางสู่ 

เมอืงปารสี (Paris) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั$วโมง) เมอืงหลวงของ ประเทศฝร ั�งเศส (France) เมอืงที$มมีนตเ์สน่หอ์ัน
เหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที$นักท่องเที$ยวอยากมาเยอืนมากที$สดุ ปัจจุบันเมอืงปารสีเป็นหนึ$งในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ
และวัฒนธรรมที$ลํ�าสมัยแห่งหนึ$งของโลก ที$ทรงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา ความบันเทงิ สื$อ แฟชั$น วทิยาศาสตรแ์ละ
ศลิปะ ทําใหเ้มอืงปารสีเป็นหนึ$งในเมอืงที$สําคัญที$สุดแหง่หนึ$งของโลกหรอืเมอืงที$ใครก็ต่างใฝ่ฝันถงึ นําทา่น ลอ่งเรอืบาโตมชุ ชม
แมน่ํ Jาแซน (Bateaux Mouches River Cruise) ที$ไหลผา่นใจกลางเมอืงปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิ
ของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั$งแม่นํ�าแซน เป็นอกีหนึ$งประสบการณ์ที$น่าประทับใจ นําท่าน ถา่ยรปูเป็นที�ระลกึ กับ หอไอเฟล 
(Eiffel Tower) สัญลักษณ์ที$โดดเด่นสงูตระหง่านคู่เมอืงปารสี ดว้ยความสูงถงึ 1,063 ฟตุ หรอืสูงเทา่กับตกึ 81 ชั �น สรา้งขึ�นในปี 
ค.ศ. 1889 ที$บรเิวณ จตัรุสัทรอคคาเดโร ่(Trocadéro) สรา้งขึ�นเพื$อใชเ้ป็นสัญลักษณ์ของงานแสดงสนิคา้โลก ในปี ค.ศ. 1889 
(Exposition universelle de Paris de 1889) เพื$อแสดงถงึความยิ$งใหญ่ของประเทศฝรั$งเศส ความเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี
วทิยาศาสตร ์และความสวยทางศลิปะสถาปัตยกรรม หอคอยสูงงดงามแห่งนี�เป็นดาวเด่นที$สรา้งความประทับใจแก่ผูร้่วมงาน ซึ$ง
ต่อมาไดรู้จั้กในนามหอไอเฟลและกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองปารีส นําท่าน ผ่านชม โดยรอบเมืองปารีสเริ$มจาก ลาน
ประวตัศิาสตร ์หรอื จตัุรสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ที$พระเจา้หลุยสท์ี$ 16 และพระนางมารอีังตัวเนต ถูกตัดสนิ
ประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวัิตฝิรั$งเศส ผา่นชม ถนนสายโรแมนตกิ ถนนช็อง เซลเีซ (Champs Elysees) ซึ$งทอดยาว
จากจัตรัุสคองคอรด์ ตรงสู ่ประตชูยันโปเลยีน หรอื อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล (Arc de triomphe de l'Étoile) หรอืที$รูจั้ก
กันในชื$อ ประตูชัยแห่งประเทศฝรั$งเศส เป็นอนุสรณ์สถานที$สําคัญในเมืองปารีส ตั �งอยู่กลาง จตัุรสัชารล์ เดอ โกล (Place 
Charles de Gaulle) หรอืเป็นที$รูจั้กกันในนาม "จัตุรัสแห่งดวงดาว" (Place de l'Étoile) อยู่ทางทศิตะวันตกของถนนช็อง เซลเีซ 
ประตูชัยแห่งนี�สรา้งขึ�นเพื$อเป็นการสดุดวีรีชนทหารกลา้ที$ไดร้่วมรบเพื$อประเทศฝรั$งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ$งในสงครามนโปเลยีน 
และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนรินามอกีดว้ย ประตูชัยนี�เป็นสว่นหนึ$งของ "แกนกลางอันเกา่แก"่ (L'Axe historique) ซึ$งเป็น
ถนนเสน้ตรงจากสวนพพิธิภัณฑล์ูฟวรไ์ปยังชานเมอืงปารสี ออกแบบโดยช็อง ชาลแกร็ง ในปี พ.ศ. 2349 โดยมยีุวชนเปลอืยชาว
ฝรั$งเศสกําลังตอ่สูก้ับทหารเยอรมัน เต็มไปดว้ยเคราและใส่เกราะเป็นสัญลักษณ์เพื$อเป็นการปลกุใจ และเป็นอนุสรณ์สถานจนกระทั$ง
สงครามโลกครั �งที$ 1 สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซ ์ในปี 1805 โดยเริ$มสรา้งขึ�นในปี ค.ศ. 
1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1836 นําท่าน เขา้ชม สวนและพระราชวงัลุกซ็องบูร ์(Jardin du Luxembourg) หรอืที$รูจั้ก
กันในชื$อฝรั$งเศสว่า ชารแ์ดง ดู ลุกซ็องบูร ์เป็นสวนสาธารณะที$มขีนาดใหญ่เป็นอันดับที$สองของเมอืงปารสี ภายในเป็นที$ตั �งของ
พระราชวังลุกช็องบูรท์ี$สวยงามมพีื�นที$กวา้งถงึ  61 เอเคอร ์ชาวเมอืงส่วนมากมักจะมาใชเ้วลาวันหยุดในการทํากจิกรรมครอบครัว 
ปิกนกิ ผักผ่อน ไปจนถงึถงึการอาบแดด นอกจากความร่มรื$นของตน้ไมจํ้านวนมากแลว้ยังมกีารประดับประดาดว้ยรูปประตมิากรรม
กวา่ 106 ชิ�น นําทา่น ผา่นชม สะพานอเล็กซานเดอรท์ ี� 3 (Pont Alexandre-III Bridge) เป็นสะพานโคง้พาดผา่นแมนํ่�าแซน 
เชื$อมต่อทั �งสองฝั$งแม่นํ�าดา้นฝั$งหอไอเฟลกับฝั$งช็อง เซลเีซเขา้ดว้ยกัน โดยไดถู้กกล่าวขานว่าเป็นสะพานที$ประดับประดาไปดว้ย
งานศลิปะชั �นเลศิ และหรูหราที$สุดในเมอืงปารสี โดยในปัจจุบันไดข้ึ�นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตร์แห่งประเทศ
ฝรั$งเศส นําท่าน ถา่ยรปูเป็นที�ระลกึ กับ โรงอปุรากรปาแลการน์เีย (Palais Garnier) หรอืที$เรยีกกันว่า โรงอุปรากรแห่งเมอืง
ปารสี ถอืเป็นผลงานสถาปัตยกรรมแบบฟื�นฟูสสไตลบ์าโรกที$เป็นชิ�นเอกในยุคปลายทศวรรษที$ 18 การตกแต่งแมจ้ะใหค้วามรูส้กึ
หรูหรา หากก็แฝงไวด้ว้ยบรรยากาศภายในมคีวามลกึลับน่าคน้หาเสมอืนหลงเขา้มาในบทประพันธเ์รื$อง Phantom of the Opera 
ปัจจุบันยังคงมกีารแสดงบัลเลต่ห์รอืโอเปรา่อยู ่** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชม โรงอปุรากรปาแลการน์เีย ทา่นละ ประมาณ 15 ยู
โร (EUR) หรอื คํานวณ เป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 600 บาท (THB) ** นําท่านเดินทางสู่ ย่านเลอ มาเร่ส ์(Le 
Marais) ที$ไดรั้บการเรียกขานว่าเป็นย่านที$เก่าแก่ที$สุดในเมืองปารีส ตามทอ้งถนนและอาคารบา้นเรือนในละแวกนี�ยังคงให ้



 

   

 

 

  

  

 

 

ความรูส้กึเสมอืนฝรั$งเศสในยุคกลาง แมจ้ะยังคงบรรยากาศและความเก่าแก่ไวอ้ย่างครบถว้น หากก็มกีารผสมผสานความเจรญิไว ้
อยา่ลงตัว ไมว่า่จะเป็น รา้นอาหารฝรั$งเศสแบบดั�งเดมิ รา้นเบเกอรี$โฮมเมดตกแตง่สวยงามน่ารัก รา้นแฟชั$นนําสมัย รา้นขายของแนว
โบราณสําหรับนักสะสม ที$สําคัญยังสามารถเดนิจากถนนเสน้นี�เพื$อเดนิทางไปเที$ยวชมหอศลิป์ พพิธิภัณฑม์ากมาย  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ กับ มหาวหิาร ซาเคร เกอร ์
(The Basilica of the Sacred Heart of Paris)  ห รือ ที$
รูจั้กกันในนาม มหาวหิารพระหฤทัยแห่งมงมาทร ์ตั �งอยู่ในย่า
นมงมาทร ์(Montmartre) บนยอดเขาที$สงูที$สดุของเมอืงปารสี 
ถงึจะเรยีกว่ามหาวหิารหากแตลั่กษณะคลา้ยกับปราสาทอันโอ่
อ่าสีขาวมากกว่า อีกทั �งรูปแบบสถาปัตยกรรมการสรา้งแบบ
โรมัน ไบแซนไทน์ ที$ดูวจิติรบรรจงและมเีอกลักษณ์แตกต่าง
จากสิ$งก่อสรา้งอื$นๆในยุคเดียวกัน ที$นอกจากจะเป็นสถานที
ท่องเที$ยวหลักๆของเมอืงปารสีแลว้ ยังนับเป็นอนุสาวรยีข์อง
ทั �งการเมอืงและวัฒนธรรม โดยความขาวที$เห็นเกดิจากวัสดุ
ก่อสรา้งที$ทําจากหนิปูนประเภททราเวอรท์นีที$ทําใหค้งความ
ขาวไดอ้ย่างยาวนานและยังทนต่อภูมอิากาศต่างๆไดอ้ย่างดี 
ภายในหอ้งโถงใหญ่ถอืว่าเป็นอกีหนึ$งจุดไฮไลทข์องที$นี$ ซ ึ$ง
เป็นภาพวาดบนเพดานแบบโมเสคที$ใหญ่ที$สุดของฝรั$งเศส รวมไปถงึดา้นบนสุดที$มลัีกษณะเป็นโมที$ เป็นจดชมววิที$สวยที$สุดแห่ง
หนึ$งของเมอืงปารสี ** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชม มหาวหิาร ซาเคร เกอร ์ทา่นละ ประมาณ 8 ยโูร (EUR) หรอื คํานวณ เป็น
เงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 320 บาท (THB) ตอ่โซน จะแบง่เป็น สว่นโดม และ ดา้นลา่ง ** นําท่าน ผา่นชม พพิธิภณัฑ์
ลูฟร ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑท์างศลิปะที$มชี ื$อเสยีง เก่าแก่ที$สุดแห่งหนึ$งของโลก ตัวอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง 
แต่ปัจจุบันเป็นสถานที$ที$จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะที$ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจํานวนมาก กว่า 35,000 ชิ�น เช่น 
ภาพวาดโมนาลซิา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโดง่ดังของลโีอนารโ์ด 
ดาวนิช,ี รูปปั�น The Victory of Samothrace หรอื รูปปั�นเทพวนัีส (Venus de Milo) มทีั �งรูปปั�นสฟิงซ ์(Sphinx), มัมมี$ (Mummy) 
หรอืร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑล์ูฟรจ์ะสรา้งเป็นรูปทรงพรีะมดิที$สรา้งขึ�นจาก
กระจกเป็นอกีจุดยอดนยิมที$นักท่องเที$ยวตอ้งไปถ่ายรูปเป็นที$ระลกึ และเป็นฉากที$มอียู่ในภาพยนตรเ์รื$อง The Da Vinci Code ซึ$ง
พพิธิภัณฑล์ูฟร ์นอกจากจะมกีารตั �งแสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังมนีทิรรศการชั$วคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร ์และคอนเสริต์ ทํา
ใหพ้พิธิภัณฑล์ฟูรเ์ป็นสถานที$มนัีกทอ่งเที$ยวมาเยอืนปีละเกอืบ 10 ลา้นคน ** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชม พพิธิภณัฑล์ฟูร ์ทา่นละ 
ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรอื คํานวณ เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 800 บาท (THB) ข ึJนอยูก่บัประเภทของบตัร และ 
สว่นที�เขา้ชม ** นําท่านเดนิทางสู่ หา้งแกลเลอรี� ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) สวรรคข์องนักชอ้ปปิ� งสนิคา้แบรนด์
เนมชั �นนํารุน่ใหม่ล่าสดุ New Collection !! จากทั$วทกุมมุโลก รวบรวมอยู่ในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางเมอืงปารสีแหง่นี� หรอืท่าน
สามารถเลอืกซื�อสนิคา้ของสวสิฯจากรา้น Bucherer รา้นดังของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ที$มสีาขาเปิดอยู่ใจกลางเมอืงปารสี โดยมี
สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต, เครื$องหนัง, มดีพับ, นาฬกิายี$หอ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้  

** อสิระอาหารคํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Ibis Paris Porte d’Italie, Paris, France หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

   

 

 

  

  

 

 

 
วนัที�สาม เมอืงปารสี - พระราชวงัแวรซ์ายส ์- ลา วลัล ีวลิเลจ เอาทเ์ล็ท - เมอืงดฌีง              (B/-/D)      
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่าน เขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Palace of Versailles) สรา้งขึ�นตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ี$ 14 หากจะ
เรยีกพระราชวังแหง่นี�ว่าสมบูรณ์แบบที$สดุในโลกก็คงไม่ผดินัก เนื$องจากถกูสรา้งขึ�นดว้ยหนิออ่นสขีาวทั �งภายในและภายนอกตกแต่ง
อย่างวจิติรอลังการ ทั �งจติรกรรมฝาผนัง รูปปั�น รูปแกะสลักและเครื$องเรอืน ที$ใชเ้งนิมากมากมายมหาศาลในการสรา้ง นําทา่นเขา้
ชม หอ้งตา่งๆภายในพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง, ทอ้งพระโรงที$ตกแตง่อย่างวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอ
ควิรี$, หอ้งกระจก ที$มคีวามยาวถงึ 73 เมตร เป็นหอ้งที$พระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรี
อยธุยา เคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ี$ 14 แหง่ประเทศฝรั$งเศสครั �งในอดตีกาล อกีทั �งยังเป็นหอ้งที$ใชสํ้าหรับจัดงานเลี�ยงและ
เตน้รําของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจา้หลุยส์ที$ 16 ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีที$ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียน
ปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนที$ยิ$งใหญ,่ หอ้งวนัีสสําหรับเหลา่คณะราชทตูที$เดนิทางมาไดพั้กกอ่นเขา้เฝ้า รวมทั �งยังเคยเป็น
ที$พักของราชทตูสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแหง่กรงุศรอียธุยา สิ$งที$ทําใหห้อ้งนี�แตกตา่งจากหอ้งอื$นๆคอืบนเพดานมภีาพเขยีน
ที$แสนงดงามทรงคุณค่า และหอ้งไดอาน่าสําหรับพักผ่อนหลังพธิีสําคัญๆ ผนังทั �งสองดา้นจะเต็มไปดว้ยภาพวาดเทพไีดอาน่าที$
ขนานนามวา่ “เทพแีหง่การลา่สัตว”์ เป็นตน้ อกีสว่นหนึ$งที$มองขา้มไมไ่ดนั้$นคอื สวนแวรซ์ายส ์ที$ถอืวา่ยิ$งใหญแ่ละงดงาม ผลงานชิ�น
เอกของนักแตง่สวนชื$อดังทั$วโลกนามว่า “เลอโนทด”์ มพีื�นที$ถงึ 14,820 เอเคอร ์มแีมก้ระทั$งทะเลสาบจําลอง มรีปูปั�นของสัตวน์านา
ชนดิและเทพเจา้กรกีตามจุดต่างๆ และยังมสีวนดอกไมท้ี$จะผันเปลี$ยนไปตามแต่ละฤดูกาล จงึทําใหก้ารมาเยอืนยังพระราชวังแวร์
ซายจงึเปรยีบเสมอืนการมาเยอืนยัง “วมิานแหง่จกัรพรรด”ิ ที$นับเป็นมรดกโลกตะวันตกโดยแทจ้รงิ ไดร้บัการขึJนทะเบยีนใหเ้ป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมื�อปี ค.ศ. 1979 นําท่านเดนิทางสู่ ลา วลัล ีวลิเลจ เอาทเ์ล็ท (La 
Vallee Village Outlet) เอาท์เล็ทขนาดใหญ่ ศูนย์รวมสนิคา้แบรนด์เนมใหเ้ลือกมากมาย 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 และอื$นๆอีกมากมาย อิสระใหท้่าน
เลอืกซื�อสนิคา้ตามอัธยาศัย 

** อสิระอาหารกลางวนั เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงดฌีง (Dijon) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั$วโมง 50 นาท)ี อดตีเมอืงหลวงแห่งแควน้เบอรก์ันด ีประเทศ
ฝรั$งเศส ผ่านทุ่งราบอันกวา้งใหญ่ เป็นแหล่งผลติมัสตารด์ชื$อดังและไวน์ชั �นเลศิ ระหว่างทางผ่านชมอาคารบา้นเรอืนสมัยเรอเนส
ซองส ์โบสถแ์ละวหิารเกา่แกใ่นสมัยยคุกลางซึ$งมจีุดเดน่ คอืการมงุหลังคาดว้ยกระเบื�องสแีดงสดจัดเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Holiday Inn Express Dijon, Dijon, France หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 

  

  

 

 

 
 
วนัที�ส ี� เมอืงดจิอง ประเทศฝร ั�งเศส - เมอืงมองเทรอซ ์ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์- ทะเลสาบเจนวีา - ปราสาทชลิยอง - เมอืงเบริน์ 

- บ่อหมสีนีํ Jาตาล - ถนนบาหน์ฮอฟพลทัซ ์- ประตูเมอืงโบราณ - นํ Jาพุปีศาจกนิเด็ก - หอนาฬกิาไซท้ค์ล็อคเค่นทรมั - 
บา้นอลัเบริต์ ไอนส์ไตน ์- ศาลาวา่การเมอืงเบริน์ - โบสถม์นุสเตอร ์               (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั$วโมง) เมอืงเล็กๆแสนน่ารักที$ตั �งอยูบ่นชายฝั$งทาง
ตะวันออกเฉียงเหนอืของ ทะเลสาบเจนวีา (Lake Geneva) ไดช้ื$อวา่เป็นรเิวยีรา่ของ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(Switzerland) 
ชมความสวยงามของทวิทัศน ์บา้นเรอืนรมิทะเลสาบแสนสวยที$เป็นที$ชื$นชอบของนักทอ่งเที$ยวจํานวนมาก ซึ$งเมอืงแหง่นี�ถอืเป็นเมอืง
อกีเมอืงหนึ$งในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ที$เป็นอกีจุดหมายปลายทางในฝันของใครหลายคนที$ฝันเอาไวว้า่จะตอ้งมาเยอืนใหไ้ดส้ักครั �ง 
แมแ้ต่ผูท้ ี$เคยมาเยอืนแลว้ก็อยากที$จะกลับมาซมึซับบรรยากาศ ณ เมอืงแห่งนี�อกีอย่างไม่รูเ้บื$อ นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ กับ 
ปราสาทชลิยอง (Chillon Castle) ซึ$งตั �งอยู่ทางดา้นตะวันออกของทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) โดยอยู่ห่างจากตัวเมอืงไป
ประมาณ 3 กโิลเมตร ปราสาทชลิยอง นับว่าเป็นปราสาทยุคกลางที$มคีวามเกา่แกก่ว่า 1,000 ปี โดยปราสาทถูกสรา้งขึ�นในชว่งสมัย
ของโดยราชวงศ ์Savoy ซึ$งถอืไดว้่าเป็นอัญมณีทางประวัตศิาสตรข์องสวติเซอรแ์ลนด ์โดยแบ่งเป็นหอ้งทั �งหมด 25 หอ้ง ในอดตี
ปราสาทแห่งนี�ถูกสรา้งขึ�นเพื$อเป็นจุดควบคุมการเดนิทางของนักเดนิทางและขบวนสนิคา้ที$จะสัญจรผ่านไปมา จากเหนือสู่ใต ้หรอื
จากตะวันตกสู่ตะวันออกของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สําหรับการชมปราสาทจะใหค้วามรูส้กึเหมอืนกับว่าเราไดย้อ้นเวลากลับไปสู่
อดตี ซึ$งสามารถสัมผัสไดจ้ากสว่นแรกคอื ป้อมปราการ ที$ยังคงอยูใ่นสภาพพรอ้มที$จะป้องกันการโจมตไีดต้ลอดเวลา 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเบริน์ (Bern) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 
ชั$วโมง 20 นาที) เมืองหลวงของประเทศสวติเซอร์แลนด ์ไดร้บั
การขึJนทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิ
หรอื ยูเนสโก เมื�อปี ค.ศ. 1983 และเมอืงเบริน์ ยังถูกจัดอันดับ
ใหอ้ยู่ 1 ใน 10 ของเมืองที$มีคุณภาพชวีติที$ดีที$สุดของโลกในปี 
ค.ศ. 2010 นําทา่นเดนิทางสู ่บอ่หมสีนีํ Jาตาล (Bear Park) สัตว์
สัญลักษณ์สําคัญของเมอืงเบริน์ เพราะมปีระวัตคิวามเป็นมาเก่าแก่
ตั �งแต่สมัยผูค้รองเบริน์ในยุคนั�นไดอ้อกล่าสัตว ์สัตวตั์วแรกที$ล่าได ้
คอื หม ีจงึไดตั้ �งชื$อเมอืงนี�วา่ “เบริน์” นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนบาหน์
ฮอฟพลทัซ ์(Bahnhofplatz Grasse) จัตุรัสหนา้สถานีรถไฟ 
เป็นศูนยก์ลางของระบบขนส่งภายในเมอืงเบริน์ มทีั �งรถรางและรถ
บัสวิ$งผา่นหลายสาย เมอืงเกา่แหลง่ชอ้ปปิ�งบนถนนสายหลักที$ทอด
ยาวเป็นถนนที$ปูดว้ยหนิตั �งแต่ยุคกลาง ถนนแต่ละชว่งก็จะมชีื$อเรยีกแตกต่างกันไป เป็น Spitalgasse, Marketgasse, Kramgasse 
โดยคําว่า Grasse นั�นแปลว่า ถนน ทั �ง 2 ฝั$งของถนนจะมตีกึสูงเรยีงรายอยู่ โดยส่วนใหญ่ชั �นล่างจะเป็นรา้นคา้ หรอืที$เรยีกว่า “อาร์
เขต” Arcade รวมระยะทางแลว้ก็ประมาณ 6 กโิลเมตร รา้นคา้ส่วนใหญ่ขายของหลากหลาย ตั �งแต่ของที$ระลกึจนถงึสนิคา้แบรนด์
ดังๆ เมอืงเบริน์ เป็นเมอืงเกา่ที$มแีมนํ่�า Aare ลอ้มรอบ 3 ดา้น สถานที$ทอ่งเที$ยวสว่นใหญอ่ยูใ่นบรเิวณเมอืงเกา่แหง่นี� ผา่นชม ประตู
เมอืงโบราณ (Kafigturm , Prison Tower) เปรยีบเสมอืนป้อมปราการประตูเมอืงทางดา้นตะวันตก ผ่านชม นํ Jาพุปีศาจกนิ
เด็ก (Kindlifressen Brunnen), หอนาฬกิาไซท้ค์ล็อคเค่นทรมั (Zytgloggeturm หรอื Zeitglockenturm) ผ่านชม 
บา้นอลัเบริต์ ไอนส์ไตน ์(Einstein Haus) ผา่นชม ศาลาวา่การเมอืงเบริน์ (City Hall of Bern) และ ผา่นชม โบสถม์นุส
เตอร ์(Munster) สิ$งก่อสรา้งทางศาสนาที$ใหญ่ที$สุดในประเทศสวติเซอร์แลนด ์ถูกสรา้งขึ�นในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมภีาพที$
บรรยายถงึการตัดสนิครั �งสดุทา้ยของพระเจา้และยังมหีอคอยใหนั้กทอ่งเที$ยวเดนิขึ�นบันไดวนไปชมทัศนยีภาพของเมอืงเบริน์ 

** อสิระอาหารคํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
 � นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Ibis Style Bern City, Bern, Switzerland หรอืเทยีบเทา่ 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

  

  

 

 

 

 
วนัที�หา้ เมอืงเบริน์ - เมอืงแองเกลิเบริก์ - ข ึJนสูย่อดเขาทติลสิ โดย กระเชา้โรแตร ์- ถํ Jานํ Jาแข็ง - ทติลสิ คลฟิ วอรค์ - เมอืงลเูซริน์ 

- อนสุาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั - สะพานไมช้าเปล                            (B/L/-)  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแองเกลิเบริก์ (Engleberg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั$วโมง 50 นาท)ี ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ตั �งอยู่

เช ิงขุนเขา พรอ้มกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป์ ที$มีหิมะปกคลุมตลอดทั �งปีเป็นอีกหนึ$งเมืองรีสอร์ทชั �นนําของประเทศ
สวติเซอรแ์ลนดท์ี$ตอ้งหาโอกาสมาเยอืนสักครั �ง โดยตัวเมอืงนั�นตั �งอยู่บนเนินเขาใกลก้ับ "ภูเขาทติลสิ" (Mount Titlis) นําท่าน
เดนิทาง ขึJนสู่ยอดเขาทติลสิ (Mount Titlis) โดย กระเชา้โรแตร ์(Titlis Rotair) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ซึ$ง
สามารถชมทัศนียภาพอันตระการตาไดร้อบทศิทางแบบ 360 องศา เป็นยอดเขาที$มคีวามสงูถงึ 3,238 เมตร มหีมิะปกคลุมยอดเขา
ตลอดทั �งปี ในฤดูหนาวถอืว่าเป็นอกีหนึ$งไฮไลทสํ์าหรับนักท่องเที$ยว นําท่าน เขา้ชม ถํ Jานํ Jาแข็ง (Glacier Grotto) ที$ไม่เคย
ละลาย มคีวามยาวถงึ 130 เมตร และมคีวามลกึสูงสุดถงึ 15 เมตร ใหท้่านอสิระเพลดิเพลนิกับการเล่นหมิะบนลานสก ีพรอ้มชม
ทวิทัศน์ของยอดเขาต่างๆโดยรอบ ที$ถูกปกคลุมไปดว้ยหมิะอันขาวโพลนเป็นภาพที$หาชมไดย้าก หรอื เลอืกสัมผัสบรรยากาศแนว
หนา้ผาสงูกว่า 10,000 ฟตุ บนสะพานแขวนที$สงูที$สุดในทวปียุโรป ทติลสิ คลฟิ วอรค์ (Titlis Cliff Walk) ** การเดนิทางขึJน
ชมยอดเขาทติลสิ ข ึJนอยูก่บัสถานการณ์ และ สภาพภมูอิากาศเป็นสําคญั กรณีคณะไมส่ามารถขึJนชมยอดเขาทติลสิได ้
ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ไม่สามารถคนืค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี 
เนื�องจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัJงหมด ท ัJงนีJทางบรษิทัจะคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสําคญั  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืJนเมอืง) พเิศษ !! ภตัตาคารบนยอดเขาทติลสิ 
** กรณีรา้นอาหารบนยอดเขาทติลสิ ไมส่ามารถรองรบัคณะได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ� นําทา่น
รบัประทานอาหารที�ภตัตาคารในเมอืงใกลเ้คยีง เป็นการทดแทน และไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นได ้ไมว่า่สว่นใด 
สว่นหนึ�ง ท ัJงนีJทางบรษิทัจะคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสําคญั ** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ (Lucerne) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั$วโมง) เมอืงท่องเที$ยวยอดนยิมอันดับหนึ$งของ ประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์ที$ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา นําท่านเดนิทางสู่ อนุสาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั (Lion Monument 
of Lucerne) แกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพื$อเป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวติเซอรแ์ลนดท์ี$เกดิจาก
การปฏวัิตใินประเทศฝรั$งเศสเมื$อปี ค.ศ. 1792 นําท่านเดนิทางสู่ สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึ$งมคีวามยาวถงึ 204 
เมตร ทอดขา้มผ่านแม่นํ�ารอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึ$งเป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้ี$มหีลังคาที$
เก่าแก่ที$สุดในทวปียุโรป สรา้งขึ�นเมื$อปี ค.ศ. 1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพาน มภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิฯตลอดแนว
สะพาน ใหท้่านอสิระชมความสวยงามโดยรอบตามอัธยาศัย โดยบรเิวณปลายสะพานมรีา้นจําหน่ายสนิคา้พื�นเมอืงของที$ระลกึต่างๆ
มากมาย เชน่ ช็อคโกแลต, เครื$องหนัง, มดีพับ, นาฬกิายี$หอ้ดัง อาท ิเชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

** อสิระอาหารคํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Ibis Styles Luzern City, Lucerne, Switzerland หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 

  

  

 

 

 
 
 
วนัที�หก เมอืงลูเซริน์ - เมอืงซูรคิ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์- โบสถห์อคอยกรอสมุนเตอร ์- โบสถเ์ซนต ์ปีเตอร ์- โบสถฟ์รอมุน

สเตอร ์- ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - ถนนออกสัตนิเนอรก์าส - เมอืงไฮเดลิแบรค์ ประเทศเยอรมนั - มหาวทิยาลยัไฮเดลิ
แบรค์ - ประตูเมอืงโบราณ - สะพานหนิเกา่แกข่องเมอืงไฮเดลิแบรค์ - ปราสาทไฮเดลิแบรค์ - ยา่นเมอืงเกา่ เมอืงไฮเดลิ
แบรค์ - โบสถพ์ระวญิญาณบรสิทุธิ�                                        (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซูรคิ (Zurich) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี เมอืงที$มขีนาดใหญท่ี$สดุของ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
(Switzerland) และยังเป็นเมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิที$สําคัญของประเทศและของทวปียุโรป เมอืงซรูคิขึ�นชื$อเรื$องมนตเ์สน่ห์
ของเมอืงยุโรปโบราณที$มงีานสถาปัตยกรรมแบบเก่ากระจัดกระจายอยู่รายลอ้มเมอืง ในขณะเดยีวกันก็เป็นเมอืงที$มคีวามเจรญิทาง
เทคโนโลยสีมัยใหม่และถูกยกใหเ้ป็นหนึ$งในลําดับตน้ๆของเมอืงที$มคีุณภาพชวีติดทีี$สุดในโลกอกีดว้ย นําท่าน ผ่านชม โบสถ์
หอคอยกรอสมุนเตอร ์(Grossmunster Church) โบสถ์หอคอยคู่สูงระฟ้า ที$ถูกสรา้งขึ�นในช่วงปี ค.ศ. 1100 ภายในมงีาน
ประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแตง่ที$สวยงาม รวมทั �งยังมภีาพจติรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื$องราวในประวัตศิาสตร ์ที$สําคัญอกี
อย่าง คอื โบสถแ์ห่งนี�เป็นที$เก็บรักษาพระคัมภรีโ์บราณทางครสิตศ์าสนา ผา่นชม โบสถเ์ซนต ์ปีเตอร ์(Peterskirche หรอื St. 
Peter’s Church) หอนาฬกิาที$มหีนา้ปัดนาฬกิาที$ใหญท่ี$สดุในทวปียโุรป โดยมเีสน้ผา่ศนูยก์ลางที$ยาวถงึ 8.7 เมตร และระฆงัทั �ง 5 
ใบที$ตบีอกเวลา ใชทํ้าการมาตั �งแต่ปี ค.ศ. 1880 นอกจากนั�นโบสถแ์ห่งนี�ยังเป็นโบสถท์ี$เกา่แก่ที$สดุของเมอืง มปีระวัตกิารก่อสรา้ง
ยอ้นไปถงึสมัยศตวรรษที$ 8 และไดรั้บการบูรณะเรื$อยมา ตัวอาคารทั �งภายในและภายนอกมงีานสถาปัตยกรรมการออกแบบตกแต่ง
แนวกอธคิโบราณผสมบาโรค ผา่นชม โบสถฟ์รอมนุสเตอร ์(Fraumunster Abbey) โบสถเ์กา่แกท่ี$สรา้งขึ�นราวศตวรรษที$ 9 ที$
ขึ�นชื$อเรื$องงานกระจกสี (Stain Glass) มีหนา้ต่างกระจกสีอันสวยงามโดดเด่น นําท่านเดนิทางสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ 
(Bahnhofstrasse) เป็นย่านธุรกจิการคา้สําคัญของเมือง มีความยาวประมาณ 1.4 กโิลเมตร เป็นถนนที$เป็นที$รูจั้กในระดับ
นานาชาตวิา่เป็น ถนนชอ้ปปิ�งที$มสีนิคา้ราคาแพงที$สุดแหง่หนึ$งของโลก ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แตเ่ป็นที$ตั �งของหา้งสรรพสนิคา้ 
รา้นคา้อัญมณี รา้นเครื$องประดับ รา้นนาฬกิาและโรงแรมระดับหรู ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คอื ถนนออกสัตนิเนอรก์าส 
(Augustinergasse) ถนนเกา่แกส่ายเล็กๆ ที$มมีาตั �งแตส่มัยยคุกลาง ตลอดสองขา้งทางเป็นที$ตั �งของอาคารบา้นเรอืนที$มหีนา้ต่าง
ไมแ้กะสลัก สรา้งขึ�นจากชา่งฝีมอืในยคุกลาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไฮเดลิแบรค์ (Heidelberg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั$วโมง) เป็นเมอืงในรัฐบาเดนิ เวอิรท์เทมิแบรค์ 
ประเทศเยอรมนั (Germany) ตั �งอยู่บนแม่นํ�าเน็คคารท์างตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศ เมอืงไฮเดลิแบรค์ตั �งอยู่ทางทศิใตข้อง
เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ไปประมาณ 78 กโิลเมตร เมอืงไฮเดลิแบรค์เป็นเมอืงใหญอ่ันดับหา้ในรัฐบาเดนิ เวอิรท์เทมิแบรค์  
นําท่าน ผ่านชม มหาวทิยาลยัไฮเดลิแบรค์ (Heidelberg  University) ซึ$งสถาปนาขึ�นในปี ค.ศ. 1386 เป็นหนึ$งใน
มหาวทิยาลัยที$เก่าแก่และไดรั้บการยอมรับที$สุดของทวปียุโรป และยังมสีถาบันวจัิยที$มชี ื$อเสยีงในระดับนานาชาตมิากมายตั �งอยูใ่น
เมอืงแหง่นี� อาท ิสมาคมมักซพ์ลังค ์ทําใหเ้มอืงแหง่นี�ไดช้ื$อว่าเป็นเมอืงมหาวทิยาลัย ประชากรกวา่หนึ$งในสี$เป็นนักศกึษานอกจากนี� 
อาคารสิ$งก่อสรา้งในเมอืงยังก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมศลิปะจนิตนยิม (Romanticism) และบาโรค (Baroque) ทําใหเ้มอืงไฮเดลิ
แบรค์ถูกขนานนามว่าเป็น "เมอืงโรแมนตกิ" แห่งหนึ$งของโลก นําท่านเดนิทางสู่ ประตูเมอืงโบราณ (Gateway Tower) และ 
สะพานหนิเก่าแก่ของเมอืงไฮเดลิแบรค์ (Old Town Bridge) นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ กับ ปราสาทไฮเดลิแบรค์ 
(Heidelberg Castle) ปราสาทหนิทรายแดง อายกุวา่ 900 ปีที$สรา้งอยูบ่นเชงิเขาเหนอืแมนํ่�าเน็กคาร ์สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์
ของเมอืงไดโ้ดยรอบ นําท่านเดนิทางสู่ ย่านเมอืงเก่า เมอืงไฮเดลิแบรค์ (Old Town of Heidelberg) เป็นบรเิวณที$ตั �งของ
อาคารบา้นเรือโบราณมากมายที$สร่างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบผสม บรเิวณเดียวกันเป็นที$ตั �งของ โบสถพ์ระวญิญาณบรสิุทธิ� 



 

   

 

 

  

  

 

 

(Church of the Holy Spirit) โบสถท์ี$มชี ื$อเสยีงที$สุดในเมืองไฮเดลิแบรค์ โดยโบสถม์ยีอดหอคอยสูงเด่นเป็นสง่าอยู่ ตั �งอยู่
บรเิวณใจกลางตลาดในเขตยา่นเมอืงเกา่ เมอืงไฮเดลิแบรค์ เป็นศนูยร์วมจติใจของชาวเมอืงมาตั �งแตโ่บราณ ตัวโบสถถ์กูลอ้มรอบไป
ดว้ยลานนํ�าพุและคาเฟ่ โดยโบสถถ์ูกสรา้งขึ�นจากฐานเดมิของโบสถเ์ก่า และกลายเป็นสถานที$ท่องเที$ยวที$มชี ื$อเสยีงมากแห่งหนึ$ง
ของเมอืงไฮเดลิแบรค์ 

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Star Inn Hotel & Suites Premium Heidelber, Germany หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัที�เจ็ด เมอืงไฮเดลเบริก์ - เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ - มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ - จตัุรสัโรเมอร ์- โบสถเ์ซนตน์โิคลาส - นํ Jาพุแหง่ความ

ยุตธิรรม - ทา่อากาศยานนานาชาตแิฟรงกเ์ฟิรต์ เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั - ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปร ์
ชางง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์                            (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั$วโมง) เมอืงที$ตั �งอยูบ่นรมิฝั$งแมนํ่�าไมน ์ประเทศ
เยอรมัน เป็นเมอืงที$มปีระวัตติอ่เนื$องอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที$ซ ึ$งกษัตรยิแ์ละจักรพรรดหิลายพระองคเ์คยใชเ้ป็นสถานที$
ประกอบพธิรีาชาภเิษกในปัจจุบัน นอกจากนี� เมอืงแฟรงเฟิรต์ยังเป็นเมอืงศนูยก์ลางของการคมนาคมการคา้ของประเทศเยอรมันและ
เป็นเมอืงที$มคีวามรํ$ารวยมากที$สุดในสหภาพยุโรปอกีดว้ย ผา่นชม มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt Cathedral) มหาวหิาร
ศักดิ�สทิธิ�ที$มขีนาดใหญท่ี$สดุแหง่เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ถกูสรา้งขึ�นแบบกอธคิในชว่งศตวรรษที$ 13 ซึ$งในอดตีกาล มหาวหิารแหง่นี�ยังใช ้
เป็นสถานที$ในการเลอืกตั �งผูป้กครองแควน้แหง่โรมันครสิตจักร และเป็นสัญลักษณ์แหง่ศนูยร์วมจติใจของชาวเยอรมันตั �งแตศ่ตวรรษ
ที$ 19 เป็นตน้มา นําท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัโรเมอร ์(Romer Square) เป็นหัวใจของเมอืงเก่าเล็กๆ เป็นสิ$งก่อสรา้งประวัตศิาสตรท์ี$
ยังคงหลงเหลอืภายหลังสงครามโลกครั �งที$สอง ที$บรเิวณนี�ถกูทิ�งระเบดิจากฝ่ายพันธมติรเมื$อคนืวันที$ 22 มนีาคม ค.ศ. 1944 อาคาร
บรเิวณนี�ประกอบดว้ย โบสถเ์ซนตน์โิคลาส (Old Nicholas Church) และอาคารยคุกลางลักษณะกรอบไมซ้งุ งานประตมิากรรม
งดงามนี�ชื$อ Gerechtigkeitsbrunnen หรอื นํ Jาพุแหง่ความยุตธิรรม (Fountain of Justice) เป็นเทพธดิาแห่งความยุตธิรรม
ชื$อจัสทเิตยี (Goddess Justitia) ตั �งอยู่กลางจัตุรัส มอืซา้ยถอืตราชั$งแต่มอืขวาถอืดาบ ดูน่าเกรงขาม ศาลาว่าการเมอืงเก่า (City 
hall หรือ Rathaus) เป็นอาคาร 3 หลังสรา้งตดิกัน ดา้นหนา้ของอาคารประกอบดว้ยรูปปั�นของจักรพรรดิโรมันอันศักดิ�สทิธิ� 4 
พระองค ์ตราเครื$องหมายของตระกลูขนุนาง และนาฬกิา 

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตแิฟรงกเ์ฟิรต์ ฮาหน์ เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั เพื$อใหท้่านมเีวลาในการ
ทําคนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซื�อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

22.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore 
Airlines เที$ยวบนิที$ SQ325 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ช ั�วโมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ **  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

   

 

 

  

  

 

 

 
 
 
 

 
วนัที�แปด  ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

ประเทศไทย                                  (-/-/-) 
16.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์** เพื�อเปลี�ยนเครื�อง ** 
18.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Singapore Airlines เที$ยวบนิ

ที$ SQ972 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ั�วโมง 25 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 

20.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเที�ยวบนิ 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ั�ว 

13 - 20 กรกฎาคม 2562 
(16 ก.ค. วนัอาสาฬหบูชา / 17 ก.ค. วนั

เขา้พรรษา) 

13JUL SQ979 BKK-SIN 18.30-21.55 
14JUL SQ336 SIN-CDG 00.15-07.35 
19JUL SQ325 FRA-SIN 22.00-16.25+1 
20JUL SQ978 SIN-BKK 18.30-20.00 

55,999 55,999 55,999 12,999 42,999 

11 - 18 สงิหาคม 2562 
(12 ส.ค. วนัแมแ่หง่ชาต ิ/ 15 ส.ค. วนัสารทจนี) 

11AUG SQ979 BKK-SIN 18.30-21.55 
12AUG SQ336 SIN-CDG 00.15-07.35 
17AUG SQ325 FRA-SIN 22.00-16.25+1 
18AUG SQ978 SIN-BKK 18.30-20.00 

55,999 55,999 55,999 12,999 42,999 

15 - 22 กนัยายน 2562 
15SEP SQ979 BKK-SIN 18.30-21.55 
16SEP SQ336 SIN-CDG 00.15-07.35 
21SEP SQ325 FRA-SIN 22.00-16.25+1 
22SEP SQ978 SIN-BKK 18.30-20.00 

55,999 55,999 55,999 12,999 42,999 

11 - 18 ตลุาคม 2562 
(13 ต.ค. คลา้ยวนัสวรรคต ร. 9 และ วนัออกพรรษ / 

14 ต.ค. วนัหยดุชดเชย) 

11OCT SQ979 BKK-SIN 18.30-21.55 
12OCT SQ336 SIN-CDG 00.15-07.35 
17OCT SQ325 FRA-SIN 22.00-16.25+1 
18OCT SQ978 SIN-BKK 18.30-20.00 

58,999 58,999 58,999 12,999 45,999 

19 - 26 ตลุาคม 2562 
(23 ต.ค. วนัปิยมหาราช) 

19OCT SQ979 BKK-SIN 18.30-21.55 
20OCT SQ336 SIN-CDG 00.15-07.35 
25OCT SQ325 FRA-SIN 22.00-16.25+1 
26OCT SQ978 SIN-BKK 18.30-20.00 

58,999 58,999 58,999 12,999 45,999 

10 - 17 พฤศจกิายน 2562 
10NOV SQ979 BKK-SIN 18.30-22.00 
11NOV SQ336 SIN-CDG 00.15-07.15 
16NOV SQ325 FRA-SIN 21.55-17.15+1 
17NOV SQ978 SIN-BKK 18.45-20.10 

49,999 49,999 49,999 12,999 36,999 

28 ธ.ค. - 04 ม.ค. 2562 
(31 ธ.ค. วนัส ิJนปี / 01 ม.ค. วนัข ึJนปีใหม)่ 

28DEC SQ979 BKK-SIN 18.30-22.00 
29DEC SQ336 SIN-CDG 00.15-07.15 
03JAN SQ325 FRA-SIN 21.55-17.15+1 
04JAN SQ978 SIN-BKK 18.45-20.10 

59,999 59,999 59,999 15,999 46,999 

 
** อตัรานีJ ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ** 

 
** อตัรานีJ ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยว ประเทศฝร ั�งเศส ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 

สําหรบัการยื�นวซีา่แบบหมูค่ณะ จาํเป็นตอ้งนําสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพื�อ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัทําการ (บางกรณี
อาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัJงนีJข ึJนอยูก่บัจาํนวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนญุาตใชห้นงัสอื

เดนิทางเพื�อเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากจาํเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 
3-5 วนัทําการ เป็นอยา่งนอ้ย ในลําดบัตอ่ไป จากน ัJนระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนัเดนิทางไมเ่พยีงพอสําหรบัยื�นวซีา่คร ัJงใหม ่การยกเลกิ และ 

คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงื�อนไข ทกุกรณี ** 
 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 
** หากทา่นที�ตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ั�ว เครื�องบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ัJงกอ่นทําการออกบตัร

โดยสารเนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
** อตัราคา่บรกิารนีJ จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 20 ทา่น ข ึJนไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนที�กําหนด ทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิ�มข ึJน เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

 



 

   

 

 

  

  

 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกําหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนึ�ง และ ไมว่า่มืJอใดมืJอ
หนึ�ง ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิ�มเตมิขณะมืJออาหาร เนื�องจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี

ขอ้จาํกดัเร ื�องของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมี�ก ึ�งสําเร็จรปู เทา่น ัJน กรณีที�
ทา่นมคีวามประสงคท์ี�จะส ั�งเมนนูอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิในสว่นนีJดว้ยตนเอง **  

 

** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัJงหมดกอ่นทําการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 

อตัราคา่บรกิารนีJรวม 
� คา่บัตรโดยสารโดยเครื$องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั �นประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลื$อน เปลี$ยนวันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้
� คา่ภาษีนํ�ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที$ม ี
� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื$องบนิ โดยสายการบนิ Singapore Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้ง
เครื$องบนิได ้ทา่นละ 2 ชิ�น โดยมนํี�าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิ�น ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิ�น 7 ก.ก. 1 ชิ�น รวม 30 ก.ก.)  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการที$ระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 
� คา่โรงแรมที$พักระดับมาตราฐานตามที$รายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีที$โรงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีานเท
รดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื$นๆ ที$ทําใหโ้รงแรมตามรายการที$ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ� ในการปรับเปลี$ยนโรงแรมที$พักไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 
� คา่เขา้ชมสถานที$ตา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชี�แจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เชน่ ถา่ยรปูเป็นที$ระลกึ หรอื ผา่นชม ทั �งนี�ขึ�นอยูก่ับความเหมาะสม
ของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครั �ง  
� คา่อาหารตามที$รายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี$ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
� ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื$อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซื�อประกันเพิ$มเพื$อคุม้ครองสุขภาพกรุณา
ตดิตอ่เจา้หนา้ที$เป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีJไมร่วม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที$ระบุ เชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึคา่อาหาร เครื$องดื$มที$สั$งเพิ$มนอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ที$ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์่อน
การใชบ้รกิารทกุครั �ง) 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ$ม 7% และภาษีหัก ณ ที$จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
� คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
� คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 24 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัJงหมด ตามธรรมเนยีม 42 ยูโร (EUR) หรอื คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,680 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก
อายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัJงนีJทา่นสามารถใหม้ากกวา่นีJไดต้ามความเหมาะสมและความพงึ
พอใจของทา่น 
� คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยว ประเทศฝร ั�งเศส ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ข ึJนอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตรา และ 
คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ การยื$นขอวซีา่ทอ่งเที$ยว ประเทศฝร ั�งเศส สามารถดําเนนิการแทนได ้(โดยแผนกวซีา่ของบรษัิท จะเป็นผูดํ้าเนนิการ
แทนใหท้า่น) ผูเ้ดนิทางไมจํ่าเป็นตอ้งไปแสดงตน ยกเวน้สถานทตูจะขอใหท้า่นเขา้มาสัมภาษณ์เป็นกรณีพเิศษ ทั �งนี�ขึ�นอยูก่ับดลุยพนิจิของสถานทตู
เทา่นั�น หากเกดิกรณีนี� ขอใหท้า่นโปรดใหค้วามรว่มมอืไปตามวัน และ เวลาที$สถานทตูนัดหมาย 
 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที$ยว กรณุาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั 

หลงัจากวนัจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นทําจองวันที$ 1 กรณุาระเงนิมัดจํา สว่นนี�ภายในวันที$ 3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นั�น โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัติ
ทันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาที$กําหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเช็คที$วา่งและทําจอง
เขา้มาใหม่อกีครั �ง กรณีที$คณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการใหส้ทิธิ�ลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ 
เวลา ที$ทํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื$องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีี$นั$งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเที$ยว กรุณาชําระค่าทัวรส์่วนที$เหลอืทั �งหมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเที$ยวหรอืเอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ 
หรอื ชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดส่วนหนึ$ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัJง กรณีที�
อยูใ่นชว่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณว์ซีา่ ที$ทําใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาที$กําหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทาง
อยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที$ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�นๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–
18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที$รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการ
ของทางบรษัิท 
 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 



 

   

 

 

  

  

 

 

1. กรณีนักท่องเที$ยว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื$อน หรอื เปลี$ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที$ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชื$อในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที$บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ$ง เพื$อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเทา่นั�น ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�น 

2. กรณีนักทอ่งเที$ยว ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเที$ยวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชื$อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมา
ที$บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ$ง เพื$อลงนามดําเนินการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) 
พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทั �งหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของ
ผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที$ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื$อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี� 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึJนไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัJงหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึ�ง 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของค่าบรกิาร ** กรณีที�มคี่าใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ที�เกดิข ึJนจรงิท ัJงหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัJงหมด 
** ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที$ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที$ชําระแลว้เนื$องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเที$ยวใหแ้ก่นักท่องเที$ยว เชน่ การ
สํารองที$นั$งตั�วเครื$องบนิ การจองที$พัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที$ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื$อนไข หรอืเที$ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทน
ในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี� จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึ�นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที$มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที$กําหนด ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิ�ในการยกเลกิ เลื$อน หรอื เปลี$ยนแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิ$มขึ�น เพื$อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง
บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที$ยวหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที$ไม่มวีซี่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน 
ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที$มวีซี่า แต่หากทางนักท่องเที$ยวหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีี$จะชําระค่าบรกิารเพิ$มจากการที$มนัีกท่องเที$ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที$ทางบรษัิทกําหนดเพื$อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี$จะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที$ลูกคา้ดําเนนิการยื$นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืค่าทัวรท์ี$ลูกคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ$ง ยกเวน้ในกรณีที$วี
ซา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี�ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามที$เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ กรณี
ออกบัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไมส่ามารถคนืคา่บัตรโดยสารบา้งส่วน สว่นใดสว่นหนึ$งได ้และ หากสามารถคนืได ้(Refunds) 
จําเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. - 
18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที$รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืว่าเป็นวันหยดุทําการ
ของทางบรษัิท 
 

ขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบั โรงแรมที�พกั ที�ทา่นควรทราบ 
1. เนื$องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี$ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชั �นกัน และบางโรงแรม
อาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึ$งถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยก
หอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี$ยว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิ$ม
ตามจรงิที$เกดิขึ�นจากนักทอ่งเที$ยวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื$องปรับอากาศ เนื$องจากอยูใ่นแถบที$มอีณุหภมูตํิ$า  
3. กรณีที$มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากกวา่กําหนด หรอืหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี$ยน

หรอืยา้ยที$พักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยโุรปที$มลัีกษณะเป็นอาคารแบบดั�งเดมิ (Traditional Building) หอ้งที$เป็นหอ้งเดี$ยวอาจเป็นหอ้งที$มขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบนํ�า 

ซึ$งขึ�นอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 
 

ขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบั การยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ ที�ทา่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทกุทา่น จาํเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ ื�นรบัคํารอ้งขอวซีา่ เพื�อสแกนลายนิJวมอืทกุทา่น  
2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอยา่งนอ้ย (ไมร่วมเสาร-์อาทติย ์ในบางกรณี) ทั �งนี�ขึ�นอยูก่ับจํานวน

ของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นสําคัญ  
3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการยื$นวซีา่แบบหมูค่ณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรอืศูนย์

รับคํารอ้งขอวซีา่เท่านั�น หากท่านไม่สะดวกมาดําเนนิการยื$นวซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพื$อกจิธุระส่วนตัวของ
ท่านในช่วงใดบา้ง ซึ$งอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพจิารณาวซี่า หรอื ซึ$งอาจทําใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณาวซี่า (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ใน
ระหว่างการพจิารณาที$สถานทูต) ท่านจําเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตั �งแต่ขั �นตอนการจอง หรอื ก่อนชําระเงนิมัดจํา พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที$
ท่านสะดวกจะยื$นวซีา่มาก่อน แผนกวซี่าจะประสานงานใหอ้กีครั �ง หากมคีวิยื$นว่างชว่งที$ท่านสะดวก แผนกวซี่าจะดําเนนิการใหด้ทีี$สุดที$จะชว่ย
อํานวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตท่ั �งนี� การนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิ$มเตมิ ทา่นสามารถเลอืกซื�อ 
3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายที$เร็วขึ�น หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึ�น  
3.2 การยื�นแบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 
** การบรกิารพเิศษนีJยงัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัJงหมด ** 



 

   

 

 

  

  

 

 

ประเทศที$ทา่นสามารถเลอืกซื�อบรกิารพเิศษนี�ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ั�งเศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นั�น  
** สําหรบัการใหบ้รกิาร และ คา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษอกีคร ัJง อาจมกีารเปลี�ยนแปลง 
** 
 
 
 
 

4. กรณีที$ท่านไม่สามารถยื$นวซีา่พรอ้มคณะได ้จําเป็นตอ้งยื$นก่อน หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งที$ทางบรษัิทจะเริ$มดําเนนิการ
จัดเตรยีมเอกสารเพื$อขอยื$นวซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอยา่งนอ้ย หรอื อาจเร็วกวา่นั�น) และหากเกดิคา่ใชจ้่ายไม่วา่กรณีใดๆก็
ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที$เกดิขึ�นตามจรงิทั �งหมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื$องบนิ (ตั�ว) จะตอ้งออกก่อนกําหนด แต่วซีา่ยังไม่
ดําเนนิการ หรอื วซีา่ยังไมไ่ดรั้บการอนุมัต ิ(อยูใ่นระหวา่งการพจิารณา) เนื$องจากทา่นดําเนนิการยื$นวซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีที$ทา่นตอ้งการยื$น
ก่อนคณะ แต่คณะที$ท่านเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทูตตอ้งการขอหลักฐานการพํานักใน
ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเที$ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี� ท่านจําเป็นตอ้ง
ดําเนนิการดว้ยตนเอง และหากทา้ยที$สุดคณะไม่สามารถเดนิทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่สามารถชดเชยค่าเสียหาย
ใหก้ับทา่นไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ$งทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั$วไปคอื 15-20 วันทําการ (ไม่รวมวันเสาร ์- อาทติย ์ทั �งนี� ขึ�นอยู่กับจํานวนผูส้มัครในชว่งนั�นๆ ซึ$งหากอยู่
ในชว่งฤดกูาลทอ่งเที$ยว ที$มผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากที$ผูส้มัครไดทํ้าการยื$นขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใชร้ะหวา่ง
ขั �นตอนการพจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ดังนั�นหากท่านมคีวามจําเป็นในการใชเ้ล่มฯเพื$อเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ที$เป็นกรณีพเิศษ เพื$อ
วางแผนลว่งหนา้ กรณีที$ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหวา่งขั �นตอนการพจิารณาวซีา่ อาจ
ทําใหส้ถานทูตปฏเิสธวซีา่ และ ท่านจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ นั$นหมายถงึจะตอ้งชําระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทั �งหมด โดยคํานงึถงึ
ระยะเวลาที$เหลอืกอ่นเดนิทางสําหรับการพจิารณาเป็นสําคัญกอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 ครั �ง หรอื หลายครั �ง (Multiple) ที$ยังไมห่มดอาย ุไมชํ่ารดุ และ ยังมวัีนคงเหลอืในกลุม่ประเทศเชง
เกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถปุระสงคท์ี$วซีา่เชงเกน้ฉบับนั�นๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเที$ยวกับคณะนี� สามารถ
ใชไ้ด ้หากวซีา่นั�นถูกใชม้าแลว้ตามเงื$อนไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนั�นๆมากที$สุด มาก่อนแลว้อย่าง
นอ้ยหนึ$งครั �ง หากไม่เป็นไปตามเงื$อนไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไม่รับผดิชอบเกี$ยวกับความเสียหาย และ 
คา่ใชจ้่ายที$จะเกดิขึ�นในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที$ทา่นมวีซีา่ประเทศปลายทางที$สามารถเขา้ออกไดห้ลายครั �ง และยังไมห่มดอาย ุจําเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเที$ยวเท่านั�น โดยจะตอ้งอยู่
ในหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบันที$มอีายคุงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิที$อนุมัตโิดยระบวัุนที$สามารถพํานักในประเทศ
เชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่ากําหนดที$อนุมัตใินหนา้วซีา่ ทั �งนี� ขึ�นอยู่กับประเทศปลายทางอกีครั �ง กรุณาส่งหนา้วซีา่และหนา้ที$มกีารประทับตราเขา้
ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ที$ตรวจสอบเพื$อความถกูตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื$อนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไม่
รับผดิชอบเกี$ยวกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายที$จะเกดิขึ�นในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื$องจากอายุหนังสอื
เดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ 
สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน
กลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึ$งขอใหท้า่นใหค้วามรว่มมอืในสว่นนี�เพื$อใหก้ารยื$นคํารอ้งในครั �ง
ตอ่ๆไปสะดวกมากขึ�น ทั �งนี�ขึ�นอยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที$สถานทตูเป็นสําคัญ 

11. การที$วซีา่จะออกใหท้ันวันเดนิทางหรอืไม ่หรอื ออกกอ่นเดนิทางเพยีงไมก่ี$วัน เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดท้ั �งสิ�น เพราะ
เนื$องจากมเีอกสทิธิ�ทางการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เกี�ยวกบัเอกสารทางราชการที�จาํเป็นตอ้งแปล เชน่ หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศที�ออกจากสํานกังานเขต หรอื อาํเภอ 
ที�อาศยัอยู ่, ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบสําคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัยื�นคํารอ้งขอวซี่า หรอื สถานทูตตอ้งการ 
เอกสารที�แปลเรยีบรอ้ย จําเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่าน ัJน ซึ�งจะมคี่าใชจ้่ายเพิ�ม ฉบบัละ 
ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนีJ จําเป็นที�สุด สําหรบัเด็กที�อายุตํ�ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา (เช่น 
เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้า่ยในสว่นนีJ ลูกคา้จําเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�
ไมส่ามารถชําระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีJใหท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ําเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทัยนิดอีํานวย
ความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

 

ขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบั สายการบนิ ที�ทา่นควรทราบ 
1. เกี$ยวกับที$นั$งบนเครื$องบนิ เนื$องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิ�ในการเลอืกที$นั$งบนเครื$องบนิทุกกรณี 

แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากที$สดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางที$มาดว้ยกัน ไดนั้$งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากที$สดุเทา่ที$จะสามารถทําได ้
2. กรณีที$ท่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขั �นตอนการจอง กรณีที$แจง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้่ายเพิ$มเพื$อชําระกับเมนูใหมท่ี$ตอ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้



 

   

 

 

  

  

 

 

3. บางสายการบนิอาจมเีงื$อนไขเกี$ยวกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครื$องแตกต่างกัน ขอใหท้่านทําความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจําชาตขิองแต่ละสาย
การบนิที$กําลังใหบ้รกิารทา่นอยู ่

 
 
 
 
 
 

เง ื�อนไข และ ขอ้ควรทราบอื�นๆ ท ั�วไป ที�ทา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พื$อการทอ่งเที$ยวเทา่นั�น 
2. ทัวรน์ี�ขอสงวนสทิธิ�สําหรับผูเ้ดนิทางที$ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํี�าตาล / เลอืดหมู) เท่านั�น กรณีที$ท่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํี�าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พื$อการทอ่งเที$ยว โดยไม่มี
จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื$อมโยงเกี$ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื$นๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ ดา่น
ตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งฝั$งประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่
รับผดิชอบความผดิพลาดที$จะเกดิขึ�นในสว่นนี� ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ$ง 

3. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรียบรอ้ยแลว้ทั �งหมด หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที$ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทั �งหมดใหแ้ก่
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื$อ นามสกุล คํานําหนา้ชื$อ เลขที$หนังสอืเดนิทาง เลขที$วซีา่ และ
อื$นๆ เพื$อใชใ้นการจองตั�วเครื$องบนิ ในกรณีที$นักท่องเที$ยวหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระ
เงนิมัดจําหรอืสว่นที$เหลอืทั �งหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี$ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื$อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที$
เดนิทางจรงิของประเทศที$เดนิทาง ทั �งนี� ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที$เพิ$มขึ�นของนักท่องเที$ยวที$ไม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิอบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลี$ยนแปลง หรอื
การบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอื$น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี$ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที$ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับราคา
ค่าบรกิารเพิ$มขึ�น ในกรณีที$มกีารเปลี$ยนแปลงอัตราแลกเปลี$ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั�วเครื$องบนิ ค่าภาษีนํ�ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย
สายการบนิ การเปลี$ยนแปลงเที$ยวบนิ ฯลฯ ที$ทําใหต้น้ทนุสงูขึ�น 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิท
กํากับเทา่นั�น 

9. นักท่องเที$ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุที$เกี$ยวขอ้งกับทางบรษัิท 
อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที$ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที$
บรษัิทยังไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นั�น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที$จะนําตดิตัวขึ�นเครื$องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ�น และรวมกันทุกชิ�นไม่เกนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ$งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที$ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื
ไดท้่านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ$งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที$กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที$โหลดใตท้อ้งเครื$องบนิ
เทา่นั�น 

11. สิ$งของที$มลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที$โหลดใตท้อ้ง
เครื$องบนิเทา่นั�น 

12. คณะทัวรน์ี� เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทั �งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที$ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ$งบางส่วนของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเที$ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั�นๆ กรณีที$ท่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึ$ง ไม่ว่ากรณี
ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิ$มเตมิขึ�นตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที$
เกดิขึ�นจรงิทั �งหมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีที$เกดิเหตกุารณ์นี�ขึ�น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 

การเตรยีมเอกสาร เพื�อยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเที�ยวเชงเกน้ ประเทศฝร ั�งเศส 
1. .  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มีอายุการใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ และมีหนา้ว่างไม่ตํ$ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัJน) 
2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพื�นสขีาว ถา่ยมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไมซ่ํ�ากับวี

ซา่ประเทศอื$นๆที$เคยไดรั้บ เทา่นั�น 
3. หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน 
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจด
ทะเบยีนพาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง วันเริ$มงาน เงนิเดอืน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุื$อประเทศ 
ไมจํ่าเป็นตอ้งระบชุื$อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ 
ที$มหัีวจดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ที$อยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีที$เป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชี�แจงตนเองเกี$ยวกับหนา้ที$การงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะนําตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตท่ั �งนี� อยูท่ี$ดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที$รับยื$นเทา่นั�น  
3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง
สะกด ชื�อ-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัJน กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ที�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัJน กรณุาจัดเตรยีมดังนี� 
 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัJน อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ ** 
** ผูท้ ี�ประกอบอาชพี มหีนา้ที�การงาน จาํเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใช้

ยื�นแทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึ�งหากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ที�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 
5. สําเนาทะเบยีนบา้น 
6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 
7. สําเนาใบเปลี$ยนชื$อ - เปลี$ยนนามสกลุ (ถา้ม)ี 
8. สําเนาสตูบัิตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ)์ 

** เอกสารเพิ�มเตมิกรณีเป็นเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณแ์ละ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  
หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึ�ง ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที$ออกโดยสํานักงานเขตหรอื
อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทั �งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ที$ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ที$ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ$ง 
- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 
- สําเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จาํเป็นตอ้งเกี�ยวขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัJน บดิา , มารดา , บตุร , พี� , นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 
สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จาํเป็นตอ้งแนบสําเนามาดว้ย และจาํเป็นตอ้งยื�นเอกสารสําคญัดงันีJ ** 



 

   

 

 

  

  

 

 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัJน โดยระบชุื�อเจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรับรอง
ใหก้ับผูถ้กูรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ ** โดยสะกด ชื�อ-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้
หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัJน อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ ** 
** จาํเป็นตอ้งใชท้ ัJงผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงื�อนไข เจา้หนา้ที�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัJน เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 
- เอกสารเพื$ออา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบัิตร 
 

แผนที�การเดนิทาง เพื�อยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเที�ยวเชงเกน้ ประเทศฝร ั�งเศส 
 สถานที� : ศนูยย์ื�นคํารอ้งขอวซีา่ฝร ั�งเศส TLS contact Center อาคารสาธรซติีJ ทาวเวอร ์ช ัJน 12 
 การเดนิทาง : โดยรถยนตส์ว่นตวั ที�ตกึสามารถจอดรถได ้ไมม่บีรกิารประทบัตราที�จอดรถ 
   : ขนสง่สาธารณะ BTS ลงสถาน ีชอ่งนนทร ีโดยใชท้างออกหมายเลข 5 จากนั�นเดนิชดิซา้ยตามทางเดนิลอยฟ้าขา้มแยกสา

ธร นราธวิาส ประมาณ 150 เมตร จะถงึทางลง เดนิลงโดยใชบั้นไดทางลงมุง่หนา้สูถ่นนสาทร จากนั�นเดนิตรงไปอกีประมาณ 100 เมตร จะพบ
อาคารสาธรซติี� ทาวเวอร ์อยูท่างดา้นขวามอืของทา่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบืJองตน้ เพื�อขอยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวเชงเกน้ ประเทศฝร ั�งเศส 
1. ชื$อ - นามสกลุ ปจัจบุนั  ...................................................................................... ...................... 
2. ชื$อ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลี$ยน) ................................................................................... 
3. วนั - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญงิ 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกันอยู ่
6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วนัที$ออก ................ วนัหมดอาย ุ............... สถานที$ออก ............................................................. 
8. ที�อยูป่จัจบุนั(ที�พกัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 
9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 
10. อาชพีปจัจบุนั (การงาน/การเรยีน) กรณุาระบอุาชพี, ตาํแหนง่, หากเป็นแมบ่า้น/เกษียณอายกุรณุา

ระบดุว้ย................................................................................................................................. 
11. ชื�อสถานที�ทํางาน/สถานศกึษา และที�อยู.่................................................................................ 

.......................................................................................... ....... รหัสไปรษณีย ์...................... 
เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ที$เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที$ผา่นมา  
ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที$ .................. ถงึวนัที$ ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที$ .................. ถงึวนัที$ ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที$ ............ ...... ถงึวนัที$ ...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูส้มัคร 
   ตัวผูส้มัครเอง 
   มผีูอ้ ื$นออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 
15. ชื$อบคุคลที$เดนิทางรว่มกับทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 
ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนที�สดุเพื�อ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัJน ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการอํานวยความ
สะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัJน ** 

 



 

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 


