
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปร์
ชางง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์                   
              (-/-/-) 

14.30 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร ์K สายการบิน Singapore Airlines 
โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ 
หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

18.10 น. นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสาย
การบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ979 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 
21.35 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสิ ิงคโปรช์างง ีเมอืงสิงคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์** เพื่อ

เปลีย่นเคร ือ่ง ** 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาตสิ ิงคโปรช์างง  ีเมืองสิงคโปร ์ประเทศสิงคโปร ์- ท่าอากาศยาน

นานาชาตปิารสี ชาลสเ์ดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส - เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส - 
ล่องเรอืบาโตมุช ชมหอไอเฟล - หอไอเฟล - จตัุรสัทรอคคาเดโร ่- ลานประวตัศิาสตร ์หรอื 
จตัุรสัคองคอรด์ - ถนนช็อง เซลเีซ - ประตูชยันโปเลยีน หรอื อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล - 
จตัุรสัชารล์ เดอ โกล - สวนและพระราชวงัลุกซ็องบูร ์- สะพานอเล็กซานเดอรท์ ี ่3 - โรง
อปุรากรปาแลการน์เีย - ย่านเลอ มาเรส่ ์- มหาวหิาร ซาเคร เกอร ์- พพิธิภณัฑล์ูฟร ์- หา้งแกล
เลอรี ่ลาฟาแยตต ์                  (-/-/-)      

00.15 น. นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชาลสเ์ดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส โดย
สายการบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ336 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 
07.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชาลสเ์ดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส 
 นําท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 

ช ัว่โมง ** 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงปารสี (Paris) เมืองหลวงของ ประเทศฝร ัง่เศส (France) เมืองที่มีมนต์
เสน่หอ์นัเหลอืลน้ ตดิอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ ปัจจุบันเมอืงปารีส
เป็นหนึ่งในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมที่ล้ําสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงดว้ยอทิธพิลของ
การเมือง การศกึษา ความบันเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําใหเ้มอืงปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงที่
สําคญัทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลกหรอืเมอืงทีใ่ครก็ตา่งใฝ่ฝันถงึ 
นําท่าน ล่องเรอืบาโตมุช ชมหอไอเฟล (Bateaux Mouches River Cruise) ที่ไหลผ่านใจกลาง
เมอืงปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น้ําแซน 
เป็นอกีหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ** รอบของการล่องเรอือาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม กรณีไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนื
คา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดส่วนหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทน
เรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นสําคญั ** 
นําท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณ์ทีโ่ดดเดน่สงูตระหง่านคูเ่มอืง
ปารีส ดว้ยความสูงถึง 1,063 ฟุต หรือสูงเท่ากับตกึ 81 ชัน้ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1889 ที่บรเิวณ จตัุรสั
ทรอคคาเดโร ่(Trocadéro) สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสญัลักษณข์องงานแสดงสนิคา้โลก ในปี ค.ศ. 1889 
(Exposition universelle de Paris de 1889) เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศฝรั่งเศส ความ



  

 

 

 

เจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี วทิยาศาสตร ์และความสวยทางศลิปะสถาปัตยกรรม หอคอยสูงงดงาม
แห่งน้ีเป็นดาวเดน่ที่สรา้งความประทับใจแกผู่ร้่วมงาน ซึง่ต่อมาไดรู้จ้ักในนามหอไอเฟลและกลายมาเป็น
สญัลกัษณข์องเมอืงปารสี  
นําท่าน ผา่นชม โดยรอบเมอืงปารสีเริม่จาก ลานประวตัศิาสตร ์หรอื จตัุรสัคองคอรด์ (Place de la 
Concorde) ทีพ่ระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมารอีงัตวัเนต ถูกตดัสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัย
ปฏวิัตฝิรั่งเศส ผ่านชม ถนนสายโรแมนตกิ ถนนช็อง เซลเีซ (Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจาก
จัตรุัสคองคอรด์ ตรงสู่ ประตูชยันโปเลยีน หรอื อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล (Arc de triomphe 
de l'Étoile) หรอืทีรู่จ้ักกนัในชือ่ ประตูชยัแห่งประเทศฝรั่งเศส เป็นอนุสรณ์สถานทีส่ําคญัในเมอืงปารีส 
ตัง้อยู่กลาง จตัุรสัชารล์ เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) หรือเป็นที่รูจ้ักกันในนาม "จัตุรัส
แห่งดวงดาว" (Place de l'Étoile) อยู่ทางทศิตะวันตกของถนนช็อง เซลเีซ ประตูชัยแห่งน้ีสรา้งขึน้เพื่อ
เป็นการสดุดวีรีชนทหารกลา้ที่ไดร้่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงครามนโปเลยีน 
และในปัจจุบันยังเป็นสสุานของทหารนิรนามอกีดว้ย ประตูชยัน้ีเป็นส่วนหนึ่งของ "แกนกลางอนัเก่าแก่" 
(L'Axe historique) ซึง่เป็นถนนเสน้ตรงจากสวนพพิธิภัณฑล์ฟูวรไ์ปยงัชานเมอืงปารสี ออกแบบโดยช็อง 
ชาลแกร็ง ในปี พ.ศ. 2349 โดยมยีุวชนเปลอืยชาวฝรัง่เศสกําลังต่อสูก้ับทหารเยอรมัน เต็มไปดว้ยเครา
และใส่เกราะเป็นสัญลักษณ์เพื่อเป็นการปลุกใจ และเป็นอนุสรณ์สถานจนกระทั่งสงครามโลกครัง้ที่ 1 
สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซ ์ในปี 1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ. 1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1836 
นําท่าน เขา้ชม สวนและพระราชวงัลุกซ็องบูร ์(Jardin du Luxembourg) หรือที่รูจ้ักกันในชื่อ
ฝรั่งเศสวา่ ชารแ์ดง ด ูลกุซ็องบูร ์เป็นสวนทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัทีส่องของเมอืงปารสี ภายในเป็นทีต่ัง้
ของพระราชวงัลกุช็องบูรท์ีส่วยงามมพีืน้ทีก่วา้งถงึ  61 เอเคอร ์ชาวเมอืงสว่นมากมักจะมาใชเ้วลาวนัหยุด
ในการทํากจิกรรมครอบครัว ปิกนิก ผักผ่อน ไปจนถงึถงึการอาบแดด นอกจากความร่มรื่นของตน้ไม ้
จํานวนมากแลว้ยังมีการประดับประดาดว้ยรูปประตมิากรรมกวา่ 106 ชิน้ ** รอบของการเขา้ชมอาจ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทั
ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี เนือ่งจากเป็น
การชําระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะคํานงึถงึประโยชนข์อง
ลูกคา้ เป็นสําคญั ** 
นําท่าน ผา่นชม สะพานอเล็กซานเดอรท์ ี ่3 (Pont Alexandre-III Bridge) เป็นสะพานโคง้พาด
ผ่านแม่น้ําแซน เชือ่มตอ่ทัง้สองฝ่ังแม่น้ําดา้นฝ่ังหอไอเฟลกบัฝ่ังช็อง เซลเีซเขา้ดว้ยกนั โดยไดถู้กกลา่ว
ขานวา่เป็นสะพานทีป่ระดับประดาไปดว้ยงานศลิปะชัน้เลศิ และหรูหราทีสุ่ดในเมอืงปารสี โดยในปัจจุบัน
ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณส์ถานทางประวตัศิาสตรแ์ห่งประเทศฝรั่งเศส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

 

 
นําท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั โรงอุปรากรปาแลการน์เีย (Palais Garnier) หรอืทีเ่รยีกกนัว่า โรง
อปุรากรแห่งเมืองปารสี ถือเป็นผลงานสถาปัตยกรรมแบบฟ้ืนฟสูสไตลบ์าโรกที่เป็นชิน้เอกในยุคปลาย
ทศวรรษที ่18 การตกแตง่แมจ้ะใหค้วามรูส้กึหรูหรา หากก็แฝงไวด้ว้ยบรรยากาศภายในมคีวามลกึลับน่า
คน้หาเสมือนหลงเขา้มาในบทประพันธเ์รื่อง Phantom of the Opera ปัจจุบันยังคงมีการแสดงบัลเล่ต์
หรอืโอเปร่าอยู่  
นําท่านเดนิทางสู ่ยา่นเลอ มาเรส่ ์(Le Marais) ทีไ่ดร้ับการเรียกขานวา่เป็นย่านทีเ่กา่แกท่ี่สดุในเมอืง
ปารสี ตามทอ้งถนนและอาคารบา้นเรือนในละแวกน้ียังคงใหค้วามรูส้กึเสมอืนฝรั่งเศสในยุคกลาง แมจ้ะ
ยังคงบรรยากาศและความเกา่แกไ่วอ้ย่างครบถว้น หากก็มกีารผสมผสานความเจรญิไวอ้ย่าลงตวั ไม่วา่จะ
เป็น รา้นอาหารฝรั่งเศสแบบดัง้เดมิ รา้นเบเกอรีโ่ฮมเมดตกแตง่สวยงามน่ารัก รา้นแฟชัน่นําสมัย รา้นขาย
ของแนวโบราณสําหรับนักสะสม ที่สําคญัยังสามารถเดนิจากถนนเสน้น้ีเพือ่เดนิทางไปเที่ยวชมหอศลิป์ 
พพิธิภัณฑม์ากมาย  
นําท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิาร ซาเคร เกอร ์(The Basilica of the Sacred Heart of 
Paris) หรอืทีรู่จ้ักกนัในนาม มหาวหิารพระหฤทัยแห่งมงมาทร ์ตัง้อยู่ในย่านมงมาทร ์(Montmartre) บน
ยอดเขาทีสู่งทีส่ดุของเมอืงปารสี ถงึจะเรยีกวา่มหาวหิารหากแต่ลกัษณะคลา้ยกบัปราสาทอนัโออ่่าสขีาว
มากกว่า อกีทัง้รูปแบบสถาปัตยกรรมการสรา้งแบบโรมัน ไบแซนไทน์ ที่ดูวจิติรบรรจงและมีเอกลักษณ์
แตกตา่งจากสิง่กอ่สรา้งอืน่ๆในยุคเดยีวกัน ที่นอกจากจะเป็นสถานทที่องเทีย่วหลักๆของเมอืงปารสีแลว้ 
ยังนับเป็นอนุสาวรียข์องทัง้การเมืองและวฒันธรรม โดยความขาวที่เห็นเกดิจากวสัดุก่อสรา้งที่ทําจาก
หนิปูนประเภททราเวอรท์ีนที่ทําใหค้งความขาวไดอ้ย่างยาวนานและยังทนตอ่ภูมอิากาศตา่งๆไดอ้ย่างด ี
ภายในหอ้งโถงใหญ่ถอืว่าเป็นอกีหนึ่งจุดไฮไลท์ของที่น่ี ซ ึง่เป็นภาพวาดบนเพดานแบบโมเสคที่ใหญ่
ทีสุ่ดของฝรั่งเศส รวมไปถงึดา้นบนสุดที่มลีักษณะเป็นโมที่ เป็นจดชมววิทีส่วยที่สุดแห่งหนึง่ของเมือง
ปารสี  
นําท่าน ผา่นชม พพิธิภณัฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑท์างศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีง เกา่แกท่ีสุ่ด
แห่งหนึง่ของโลก ตวัอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานทีท่ีจ่ัดแสดงและเก็บรักษา
ผลงานทางศลิปะทีท่รงคณุคา่ระดบัโลกเป็นจํานวนมาก กวา่ 35,000 ชิน้ เชน่ ภาพวาดโมนาลซิา (Mona 
lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์
โด ดาวนิชี, รูปปั้น The Victory of Samothrace หรือ รูปปั้นเทพวนัีส (Venus de Milo) มีทัง้รูปปั้นส
ฟิงซ์ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรือร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานดา้นหนา้
ทางเขา้พพิธิภัณฑล์ฟูรจ์ะสรา้งเป็นรูปทรงพรีะมดิทีส่รา้งขึน้จากกระจกเป็นอกีจุดยอดนยิมทีนั่กท่องเทีย่ว
ตอ้งไปถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ และเป็นฉากทีม่ีอยู่ในภาพยนตรเ์รือ่ง The Da Vinci Code ซึง่พพิธิภัณฑล์ฟูร ์
นอกจากจะมีการตัง้แสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังมีนิทรรศการชั่วคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร ์และ
คอนเสริต์ ทําใหพ้พิธิภัณฑล์ฟูรเ์ป็นสถานทีม่นัีกท่องเทีย่วมาเยอืนปีละเกอืบ 10 ลา้นคน  
นําท่านเดนิทางสู่ หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) สวรรคข์องนักชอ้ปป้ิงสนิคา้
แบรนดเ์นมชัน้นํารุ่นใหม่ลา่สดุ New Collection !! จากทั่วทุกมุมโลก รวบรวมอยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่
ใจกลางเมืองปารีสแห่งน้ี หรือท่านสามารถเลือกซื้อสนิคา้ของสวสิฯจากรา้น Bucherer รา้นดังของ
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ที่มสีาขาเปิดอยู่ใจกลางเมอืงปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิช่น ช็อคโกแลต, 
เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้  

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ําแนะนํา ** 
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis Styles Paris Bercy, Paris, France หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม เมอืงปารสี - ศูนยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมปลอดภาษี กลานเดอะควดี - พระราชวงัแวรซ์ายส  ์- 
เมอืงดฌีง           (B/L/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู ่ศูนยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมปลอดภาษ ีกลานเดอะควดี (Grain De Cuir Shop) 
ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นําราคาถูก อาทเิช่น Rimowa, Samsonite, Longchamp, Tumi, Kipling, 
Michael Kors, Coach, Lancel, Karl Lagerfeld, Lacoste, Guess 
นําท่าน เขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Palace of Versailles) สรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์อง
พระเจา้หลุยสท์ี่ 14 หากจะเรียกพระราชวงัแห่งน้ีว่าสมบูรณ์แบบที่สดุในโลกก็คงไม่ผดินัก เน่ืองจากถูก
สรา้งขึน้ดว้ยหนิอ่อนสขีาวทัง้ภายในและภายนอกตกแตง่อย่างวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รูปปั้น 
รูปแกะสลกัและเครือ่งเรอืน ทีใ่ชเ้งนิมากมากมายมหาศาลในการสรา้ง นําทา่นเขา้ชม หอ้งตา่งๆภายใน
พระราชวัง เช่น โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง, ทอ้งพระโรงที่ตกแต่งอย่างวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, 
หอ้งเมอควิรี่, หอ้งกระจก ทีม่คีวามยาวถงึ 73 เมตร เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมัย
พระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา เคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลุยสท์ี ่14 แห่งประเทศฝรั่งเศส
ครัง้ในอดตีกาล อกีทัง้ยังเป็นหอ้งที่ใชส้ําหรับจัดงานเลีย้งและเตน้รําของพระนางมารี องัตัวแนตต ์มเหสี
ของพระเจา้หลุยสท์ี่ 16 ชมหอ้งบรรทมพระราชนีิที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของ
จักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ่, หอ้งวนัีสสําหรับเหลา่คณะราชทูตทีเ่ดนิทางมาไดพ้ักกอ่นเขา้เฝ้า รวมทัง้
ยังเคยเป็นทีพ่ักของราชทูตสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรอียุธยา สิง่ทีทํ่าใหห้อ้งน้ีแตกตา่ง
จากหอ้งอืน่ๆคอืบนเพดานมภีาพเขยีนทีแ่สนงดงามทรงคณุคา่ และหอ้งไดอาน่าสําหรับพักผ่อนหลงัพธิี
สําคัญๆ ผนังทัง้สองดา้นจะเต็มไปดว้ยภาพวาดเทพีไดอาน่าที่ขนานนามวา่ “เทพีแห่งการล่าสัตว”์ เป็น
ตน้ อกีส่วนหนึง่ที่มองขา้มไม่ไดน่ั้นคอื สวนแวรซ์ายส ์ที่ถือว่ายิง่ใหญ่และงดงาม ผลงานชิน้เอกของนัก
แต่งสวนชือ่ดงัทั่วโลกนามว่า “เลอโนทด”์ มีพืน้ที่ถงึ 14,820 เอเคอร ์มแีมก้ระทั่งทะเลสาบจําลอง มรีูป
ปั้นของสัตวน์านาชนิดและเทพเจา้กรีกตามจุดต่างๆ และยังมีสวนดอกไมท้ี่จะผันเปลีย่นไปตามแต่ละ
ฤดูกาล จึงทําใหก้ารมาเยือนยังพระราชวังแวร์ซายจึงเปรียบเสมือนการมาเยือนยัง “วมิานแห่ง
จกัรพรรด”ิ ที่นับเป็นมรดกโลกตะวันตกโดยแทจ้รงิ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย
องค์การสหประชาชาติ หร ือ ยู เนสโก เมื่อปี  ค.ศ. 1979 ** รอบของการเข้าชมอาจ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทั



  

 

 

 

ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่ส่วนใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี เนือ่งจากเป็น
การชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ 
เป็นสําคญั ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงดฌีง (Dijon) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 50 นาที) อดตีเมืองหลวง
แห่งแควน้เบอรก์นัด ีประเทศฝร ัง่เศส (France) ผ่านทุ่งราบอนักวา้งใหญ่ เป็นแหลง่ผลติมัสตารด์ชือ่
ดงัและไวนช์ัน้เลศิ ระหว่างทางผ่านชมอาคารบา้นเรือนสมัยเรอเนสซองส ์โบสถแ์ละวหิารเก่าแก่ในสมัย
ยุคกลางซึง่มจีุดเดน่ คอืการมุงหลงัคาดว้ยกระเบือ้งสแีดงสดจัดเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis Dijon Gare, Dijon, France หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงดจิอง ประเทศฝร ัง่เศส - เมอืงเบริน์ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์- บอ่หมสีนํีา้ตาล - ถนนบาหน์
ฮอฟพลทัซ์ - ประตูเมืองโบราณ  - นํ ้าพุปีศาจกนิเด็ก - หอนาฬิกาไซ้ทค์ล็อคเค่นทรมั - 
บา้นอลัเบริต์ ไอนส์ไตน ์- ศาลาว่าการเมืองเบริน์ - โบสถม์ุนสเตอร ์- เมอืงอนิเทอลาเกน้ - 
ทะเลสาบทนู - ทะเลสาบเบรยีนซ ์- ศูนยร์วมนาฬกิาเคยีฮอฟเฟอร ์      (B/-/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเบริน์ (Bern) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองหลวงของ 
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(Switzerland) ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร
สหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1983 และเมืองเบริน์ ยังถูกจัดอันดบัใหอ้ยู่ 1 ใน 10 ของ
เมอืงทีม่คีณุภาพชวีติทีด่ทีีส่ดุของโลกในปี ค.ศ. 2010  

 นําท่านเดนิทางสู่ บอ่หมสีนํีา้ตาล (Bear Park) สัตวส์ัญลักษณส์ําคัญของเมืองเบริน์ เพราะมีประวัติ
ความเป็นมาเกา่แก่ตัง้แต่สมัยผูค้รองเบริน์ในยุคนัน้ไดอ้อกลา่สัตว ์สัตวต์ัวแรกที่ล่าได ้คอื หมี จงึไดต้ัง้
ชือ่เมอืงน้ีวา่ “เบริน์”  

 นําท่านเดนิทางสู่ ถนนบาหน์ฮอฟพลทัซ์ (Bahnhofplatz Grasse) จัตุรัสหนา้สถานีรถไฟ เป็น
ศนูยก์ลางของระบบขนส่งภายในเมอืงเบริน์ มทีัง้รถรางและรถบัสวิง่ผ่านหลายสาย เมอืงเกา่แหล่งชอ้ป
ป้ิงบนถนนสายหลกัที่ทอดยาวเป็นถนนที่ปูดว้ยหนิตัง้แตยุ่คกลาง ถนนแต่ละชว่งก็จะมีชือ่เรยีกแตกต่าง
กนัไป เป็น Spitalgasse, Marketgasse, Kramgasse โดยคําว่า Grasse นัน้แปลว่า ถนน ทัง้ 2 ฝ่ังของ
ถนนจะมีตกึสูงเรียงรายอยู่ โดยส่วนใหญ่ชัน้ล่างจะเป็นรา้นคา้ หรือที่เรียกว่า “อารเ์ขต” Arcade รวม
ระยะทางแลว้ก็ประมาณ 6 กโิลเมตร รา้นคา้สว่นใหญ่ขายของหลากหลาย ตัง้แตข่องทีร่ะลกึจนถงึสนิคา้
แบรนดด์ังๆ เมืองเบริน์ เป็นเมืองเก่าที่มีแม่น้ํา Aare ลอ้มรอบ 3 ดา้น สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ใน
บรเิวณเมืองเก่าแห่งน้ี ผ่านชม ประตูเมอืงโบราณ (Kafigturm , Prison Tower) เปรียบเสมือน
ป้อมปราการประตูเมืองทางดา้นตะวันตก ผ่านชม นํา้พุปีศาจกนิเด็ก (Kindlifressen Brunnen), 
ห อ น าฬิ ก าไ ซ้ท์ค ล็ อ ค เค่ น ท รมั  (Zytgloggeturm ห รือ  Zeitglockenturm) ผ่ าน ช ม 
บา้นอลัเบริต์ ไอน์สไตน์ (Einstein Haus) ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองเบิรน์ (City Hall of 
Bern) และ ผ่านชม โบสถม์ุนสเตอร ์(Munster) สิง่ก่อสรา้งทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถงึการตัดสนิครัง้สุดทา้ยของพระ
เจา้และยังมหีอคอยใหนั้กท่องเทีย่วเดนิขึน้บันไดวนไปชมทัศนียภาพของเมอืงเบริน์ 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ําแนะนํา ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) มี
ความหมายตรงตัวที่แปลว่า “เมืองระหว่างสองทะเลสาบ” เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน 
(Tune Lake) และ ทะเลสาบเบรยีนซ ์(Brienz Lake) ทะเลสาบสฟ้ีาสดใสแสนสวยงาม ถูกขนาบ
ดา้นหนา้หลังดว้ยเทือกเขาเขยีวชะอุ่ม ดา้นซา้ยขวาของเมืองเป็นทะเลสาบและมีสถานีรถไฟ 2 สถานี



  

 

 

 

ขนาบดา้นซา้ยและขวาของเมืองโดยมีถนนสายหลักตัดผ่าน 2 สถานี เมืองที่รวมกจิกรรมนักท่องเที่ยว
ภูเขาทัง้ยังมโีรงแรมและรสีอรท์มากมาย อสิระใหท้่านชมความสวยงามโดยรอบของเมอืง 
นําท่านเดนิทางสู ่ศูนยร์วมนาฬกิาเคยีฮอฟเฟอร ์(Kirchhofer) ศูนยร์วมนาฬกิาและเครือ่งประดับ
ชัน้นําของประเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ละยังมสีนิคา้เครือ่งหนังหรูหรา ผลติภัณฑเ์ครือ่งสําอางและความงาม
คณุภาพสูง ของขวญั และของทีร่ะลกึ เป็นที่รูจ้ักในระดบัสากลและเป็นที่รูจ้ักทั่วทัง้อตุสาหกรรมนาฬกิา
และเครื่องประดบัที่มีคณุภาพดเียี่ยมและการบรกิารลกูคา้ที่โดดเด่น อาทเิช่น Patek Philippe, Cartier, 
Piaget, Chopard, Franck Muller, Panerai, Corumm, Omega, Chanel, Bvlgarim, Mont Clanc, 
Tag Heuer, Hermes, Porsche Design, Fendi, Rado, Oris, Gucci, Charriol, Tissot, Guess, Calvin 
Klein เป็นตน้ 

คํา่  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั City Hotel Oberland, Interlaken, Switzerland หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่า้ เมอืงอนิเทอลาเกน้ - เมอืงแองเกลิเบริก์ - ขึน้สูย่อดเขาทติลสิ โดย กระเชา้ลอยฟ้าโรแตร ์- ถํา้
นํา้แข็ง - ทติลสิ คลฟิ วอรค์ - เมอืงลูเซริน์ - อนุสาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั - สะพานไมช้าเปล 
               (B/L/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงแองเกลิเบริก์ (Engleberg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) 

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่เชงิขุนเขา พรอ้มกับฉากหลงัของเทือกเขาแอลป์ ที่มีหมิะปกคลุมตลอด
ทัง้ปีเป็นอกีหนึ่งเมืองรสีอรท์ชัน้นําของประเทศสวติเซอรแ์ลนดท์ี่ตอ้งหาโอกาสมาเยือนสักครัง้ โดยตัว
เมอืงนัน้ตัง้อยู่บนเนนิเขาใกลก้บั "ภูเขาทติลสิ" (Mount Titlis) 

 นําท่านเดนิทาง ขึน้สู่ยอดเขาทติลสิ (Mount Titlis) โดย กระเชา้ลอยฟ้าโรแตร ์(Titlis Rotair 
Cable Car) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ซึง่สามารถชมทศันียภาพอนัตระการตาไดร้อบทศิทาง
แบบ 360 องศา เป็นยอดเขาทีม่คีวามสงูถงึ 3,238 เมตร มหีมิะปกคลมุยอดเขาตลอดทัง้ปี  



  

 

 

 

 นําท่าน เขา้ชม ถํา้นํา้แข็ง (Glacier Grotto) ที่ไม่เคยละลาย มีความยาวถงึ 130 เมตร และมีความ
ลกึสงูสุดถงึ 15 เมตร ใหท้่านอสิระเพลดิเพลนิกับการเลน่หมิะบนลานสก ีพรอ้มชมทวิทัศน์ของยอดเขา
ตา่งๆโดยรอบ ทีถู่กปกคลมุไปดว้ยหมิะอนัขาวโพลนเป็นภาพทีห่าชมไดย้าก หรอื เลอืกสมัผัสบรรยากาศ
แนวหนา้ผาสูงกว่า 10,000 ฟุต บนสะพานแขวนที่สูงที่สุดในทวปียุโรป ทติลสิ คลฟิ วอรค์ (Titlis 
Cliff Walk) ** การเดนิทางขึน้ชมยอดเขาทติลสิ ข ึน้อยูก่บัสถานการณ์ และ สภาพภูมอิากาศ
เป็นสําคญั กรณีคณะไม่สามารถขึน้ชมยอดเขาทติลสิได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ย ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็น
การชําระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะคํานงึถงึประโยชนข์อง
ลูกคา้ เป็นสําคญั ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารอาหารชุดสไตลเ์อเชยี) พเิศษ !! ภตัตาคารบนยอด
เขาทติลสิ 
** กรณีรา้นอาหารบนยอดเขาทติลสิ ไมส่ามารถรองรบัคณะได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทั
ขอสงวนสทิธิ ์นําทา่นรบัประทานอาหารทีภ่ตัตาคารในเมอืงใกลเ้คยีง เป็นการทดแทน และไม่
สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นได ้ไมว่า่สว่นใด สว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี ท ัง้นีท้างบรษิทัจะ
คํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นสําคญั ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (Lucerne) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาที) เมืองท่องเที่ยวยอด
นยิมอนัดบัหนึง่ของ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา  

 นําท่านเดนิทางสู ่อนุสาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั (Lion Monument of Lucerne) แกะสลกับนผาหนิ
ธรรมชาต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวติเซอรแ์ลนดท์ี่เกดิจากการ
ปฏวิตัใินประเทศฝรั่งเศสเมือ่ปี ค.ศ. 1792  

 นําท่านเดนิทางสู่ สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มีความยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่าน
แม่น้ํารอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไมท้ี่มี
หลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพาน มีภาพวาด
ประวตัศิาสตรข์องชาวสวสิฯตลอดแนวสะพาน ใหท้า่นอสิระชมความสวยงามโดยรอบตามอธัยาศัย โดย
บรเิวณปลายสะพานมรีา้นจําหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงของทีร่ะลกึตา่งๆมากมาย เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง
, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดงั อาท ิเชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

** อสิระอาหารคํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ําแนะนํา ** 
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis Styles Lucerne City, Lucerne, Switzerland หรอืเทยีบเทา่ 
 
 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
วนัทีห่ก เมอืงลูเซริน์ - เมอืงซูรคิ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์- โบสถห์อคอยกรอสมุนเตอร ์- โบสถเ์ซนต ์ปี

เตอร ์- โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์- ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - ถนนออกสัตนิเนอรก์าส - เมอืงไฮเดลิ
แบรค์ ประเทศเยอรมนั - มหาวทิยาลยัไฮเดลิแบรค์ - ประตูเมอืงโบราณ - สะพานหนิเกา่แกข่อง
เมืองไฮเดิลแบรค์ - ปราสาทไฮเดิลแบรค์  - ย่านเมืองเก่า เมืองไฮเดิลแบรค์ - โบสถพ์ระ
วญิญาณบรสิุทธิ ์                                        (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงซูรคิ (Zurich) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาที) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ของ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(Switzerland) และยังเป็นเมืองศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิทีส่ําคญัของ
ประเทศและของทวปียุโรป เมืองซรูคิขึน้ชือ่เรือ่งมนตเ์สน่หข์องเมอืงยุโรปโบราณทีม่ีงานสถาปัตยกรรม
แบบเก่ากระจัดกระจายอยู่รายลอ้มเมือง ในขณะเดียวกันก็เป็นเมืองที่มีความเจรญิทางเทคโนโลยี
สมัยใหม่และถูกยกใหเ้ป็นหนึง่ในลําดบัตน้ๆของเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติดทีีส่ดุในโลกอกีดว้ย 
นําท่าน ผ่านชม โบสถห์อคอยกรอสมุนเตอร ์(Grossmunster Church) โบสถห์อคอยคูสู่งระฟ้า 
ที่ถูกสรา้งขึน้ในช่วงปี ค.ศ. 1100 ภายในมีงานประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแต่งที่สวยงาม 
รวมทัง้ยังมภีาพจติรกรรมฝาผนังบอกเลา่เรือ่งราวในประวตัศิาสตร ์ที่สําคญัอกีอย่าง คอื โบสถแ์ห่งน้ีเป็น
ทีเ่ก็บรักษาพระคมัภรีโ์บราณทางครสิตศ์าสนา ผา่นชม โบสถเ์ซนต ์ปีเตอร ์(Peterskirche หรอื St. 
Peter’s Church) หอนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดนาฬกิาทีใ่หญ่ทีส่ดุในทวปียุโรป โดยมเีสน้ผ่าศนูยก์ลางที่ยาว
ถงึ 8.7 เมตร และระฆังทัง้ 5 ใบที่ตบีอกเวลา ใชทํ้าการมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1880 นอกจากนัน้โบสถแ์ห่งน้ี
ยังเป็นโบสถท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืง มปีระวตักิารกอ่สรา้งยอ้นไปถงึสมัยศตวรรษที ่8 และไดร้ับการบูรณะ
เรือ่ยมา ตวัอาคารทัง้ภายในและภายนอกมงีานสถาปัตยกรรมการออกแบบตกแตง่แนวกอธคิโบราณผสม
บาโรค ผา่นชม โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์(Fraumunster Abbey) โบสถเ์กา่แกท่ีส่รา้งขึน้ราวศตวรรษที ่
9 ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งงานกระจกส ี(Stain Glass) มหีนา้ตา่งกระจกสอีนัสวยงามโดดเดน่  
นําท่านเดนิทางสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นย่านธุรกจิการคา้สําคัญของ
เมอืง มคีวามยาวประมาณ 1.4 กโิลเมตร เป็นถนนทีเ่ป็นที่รูจ้ักในระดับนานาชาตวิ่าเป็น ถนนชอ้ปป้ิงที่มี
สนิคา้ราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แต่เป็นที่ตัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ 
รา้นคา้อัญมณี รา้นเครือ่งประดับ รา้นนาฬกิาและโรงแรมระดับหรู ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คอื 
ถนนออกสัตนิเนอรก์าส (Augustinergasse) ถนนเกา่แกส่ายเล็กๆ ทีม่มีาตัง้แต่สมัยยุคกลาง ตลอด
สองขา้งทางเป็นทีต่ัง้ของอาคารบา้นเรอืนทีม่หีนา้ตา่งไมแ้กะสลกั สรา้งขึน้จากชา่งฝีมอืในยุคกลาง  

 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงไฮเดลิแบรค์ (Heidelberg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) 
เป็นเมืองในรัฐบาเดนิ เวอิรท์เทิมแบรค์ ประเทศเยอรมนั (Germany) ตัง้อยู่บนแม่น้ําเน็คคารท์าง
ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ เมืองไฮเดลิแบรค์ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องเมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ไปประมาณ 78 
กโิลเมตร เมอืงไฮเดลิแบรค์เป็นเมอืงใหญ่อนัดบัหา้ในรัฐบาเดนิ เวอิรท์เทมิแบรค์  
นําท่าน ผ่านชม มหาวทิยาลยัไฮเดลิแบรค์ (Heidelberg University) ซึง่สถาปนาขึน้ในปี ค.ศ. 
1386 เป็นหนึง่ในมหาวทิยาลยัทีเ่ก่าแกแ่ละไดร้ับการยอมรับทีส่ดุของทวปียุโรป และยังมสีถาบันวจิัยที่มี
ชือ่เสยีงในระดบันานาชาตมิากมายตัง้อยู่ในเมืองแห่งน้ี อาท ิสมาคมมักซพ์ลงัค ์ทําใหเ้มอืงแห่งน้ีไดช้ือ่
วา่เป็นเมืองมหาวทิยาลัย ประชากรกว่าหนึ่งในสีเ่ป็นนักศกึษานอกจากน้ี อาคารสิง่ก่อสรา้งในเมืองยัง
ก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมศลิปะจนิตนิยม (Romanticism) และบาโรค (Baroque) ทําใหเ้มืองไฮเดลิ
แบรค์ถูกขนานนามวา่เป็น "เมอืงโรแมนตกิ" แห่งหนึง่ของโลก 
นําท่านเดนิทางสู ่ประตูเมอืงโบราณ (Gateway Tower) และ สะพานหนิเกา่แกข่องเมอืงไฮเดลิ
แบรค์ (Old Town Bridge) นําท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั ปราสาทไฮเดลิแบรค์ (Heidelberg 
Castle) ปราสาทหินทรายแดง อายุกว่า 900 ปีที่สรา้งอยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น้ําเน็กคาร์ สามารถ
มองเห็นววิทวิทัศนข์องเมอืงไดโ้ดยรอบ  
นําท่านเดนิทางสู่ ย่านเมอืงเกา่ เมอืงไฮเดลิแบรค์ (Old Town of Heidelberg) เป็นบรเิวณที่ตัง้
ของอาคารบา้นเรือโบราณมากมายที่สร่างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบผสม บรเิวณเดยีวกันเป็นที่ตัง้ของ 
โบสถพ์ระวญิญาณบรสิุทธิ ์(Church of the Holy Spirit) โบสถท์ี่มีชือ่เสยีงที่สุดในเมืองไฮเดลิ
แบรค์ โดยโบสถม์ยีอดหอคอยสงูเดน่เป็นสง่าอยู่ ตัง้อยู่บรเิวณใจกลางตลาดในเขตย่านเมอืงเกา่ เมอืงไฮ
เดลิแบรค์ เป็นศูนยร์วมจติใจของชาวเมอืงมาตัง้แตโ่บราณ ตวัโบสถถ์ูกลอ้มรอบไปดว้ยลานน้ําพุและคา
เฟ่ โดยโบสถถ์ูกสรา้งขึน้จากฐานเดมิของโบสถเ์กา่ และกลายเป็นสถานทีท่่องเที่ยวทีม่ชี ือ่เสยีงมากแห่ง
หนึง่ของเมอืงไฮเดลิแบรค์ 

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ําแนะนํา ** 
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Leonardo Hotel Heidelberg, Heidelberg, Germany หรอืเทยีบเทา่ 
 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงไฮเดลเบริก์ - เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ - มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ - จตัุรสัโรเมอร ์- โบสถเ์ซนตน์ิ
โคลาส - นํา้พุแห่งความยุตธิรรม - ทา่อากาศยานนานาชาตแิฟรงกเ์ฟิรต์ เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ 
ประเทศเยอรมนั - ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์ 
                            (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ัง้อยู่
บนรมิฝ่ังแม่น้ําไมน ์ประเทศเยอรมัน เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัติอ่เน่ืองอนัยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานทีซ่ ึง่
กษัตริยแ์ละจักรพรรดหิลายพระองคเ์คยใชเ้ป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกในปัจจุบัน นอกจากน้ี 
เมืองแฟรงเฟิร์ตยังเป็นเมืองศูนยก์ลางของการคมนาคมการคา้ของประเทศเยอรมันและเป็นเมืองที่มี
ความรํ่ารวยมากที่สุดในสหภาพยุโรปอีกดว้ย ผ่านชม มหาวหิารแฟรงก์เฟิรต์  (Frankfurt 
Cathedral) มหาวหิารศกัดิส์ทิธิท์ีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุแห่งเมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ ถูกสรา้งขึน้แบบกอธคิในชว่ง
ศตวรรษที ่13 ซึง่ในอดตีกาล มหาวหิารแห่งน้ียังใชเ้ป็นสถานทีใ่นการเลอืกตัง้ผูป้กครองแควน้แห่งโรมัน
ครสิตจักร และเป็นสญัลกัษณแ์ห่งศนูยร์วมจติใจของชาวเยอรมันตัง้แตศ่ตวรรษที ่19 เป็นตน้มา 
นําท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัโรเมอร ์(Romer Square) เป็นหัวใจของเมืองเก่าเล็กๆ เป็นสิง่ก่อสรา้ง
ประวตัศิาสตรท์ีย่ังคงหลงเหลอืภายหลังสงครามโลกครัง้ทีส่อง ที่บรเิวณน้ีถูกทิง้ระเบดิจากฝ่ายพันธมติร
เมื่อคืนวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 1944 อาคารบริเวณน้ีประกอบดว้ย โบสถ์เซนต์นิโคลาส (Old 
Nicholas Church) และอาคารยุคกลางลักษณะกรอบไมซุ้ง  งานประติมากรรมงดงาม น้ีชื่อ 
Gerechtigkeitsbrunnen หรือ นํา้พุแห่งความยุตธิรรม (Fountain of Justice) เป็นเทพธดิาแห่ง
ความยุตธิรรมชือ่จัสทเิตยี (Goddess Justitia) ตัง้อยู่กลางจัตรุัส มือซา้ยถอืตราชัง่แตม่ือขวาถอืดาบ ดู
น่าเกรงขาม ศาลาวา่การเมอืงเกา่ (City hall หรอื Rathaus) เป็นอาคาร 3 หลงัสรา้งตดิกนั ดา้นหนา้ของ
อาคารประกอบดว้ยรูปปั้นของจักรพรรดโิรมันอนัศกัดิส์ทิธิ ์4 พระองค ์ตราเครือ่งหมายของตระกลูขนุนาง 
และนาฬกิา 



  

 

 

 

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ําแนะนํา ** 
นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงกเ์ฟิรต์ ฮาห์น เมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศ
เยอรมนั เพื่อใหท้่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อสนิคา้ในรา้นคา้
ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

21.55 น. นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสาย
การบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ325 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ **  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีแ่ปด  ท่าอากาศยานนานาชาตสิ ิงคโปรช์างง  ีเมืองสิงคโปร ์ประเทศสิงคโปร ์- ท่าอากาศยาน
นานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                  
                (-/-/-) 

17.15 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสิ ิงคโปรช์างง ีเมอืงสิงคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์** เพื่อ
เปลีย่นเคร ือ่ง ** 

18.35 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน 
Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ978 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 25 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 
20.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความ
ประทับใจ 
 



  

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 
ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 
(เด็กอายุไม่
เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่ี

เตยีง 
(เด็กอายุไม่
เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ัว๋ 

07 - 14 กมุภาพนัธ ์
2563 

(08 ก.พ. วนัมาฆบชูา 
/ 10 ก.พ. วนัหยุด

ชดเชย) 

07FEB SQ979 BKK-
SIN 18.10-21.35 
08FEB SQ336 SIN-
CDG 00.15-07.15 
13FEB SQ325 FRA-
SIN 21.55-17.15+1 
14FEB SQ978 SIN-
BKK 18.35-20.00 

52,999 52,999 52,999 12,999 39,999 

01 - 08 มนีาคม 2563 

01MAR SQ979 BKK-
SIN 18.10-21.35 
02MAR SQ336 SIN-
CDG 00.15-07.15 
07MAR SQ325 FRA-
SIN 21.55-17.15+1 
08MAR SQ978 SIN-
BKK 18.35-20.00 

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

14 - 21 เมษายน 
2563 

(14 15 เม.ย. วนั
สงกรานต)์ 

14APR SQ979 BKK-
SIN 18.30-21.55 
15APR SQ336 SIN-
CDG 00.15-07.35 
20APR SQ325 FRA-
SIN 22.00-16.25+1 
21APR SQ978 SIN-
BKK 18.30-20.00 

58,999 58,999 58,999 15,999 45,999 

02 - 09 พฤษภาคม 
2563 

(04 พ.ค. วนัฉตัรมงคล 
/ 06 พ.ค. วนัวสิาขบู

ชา) 

02MAY SQ979 BKK-
SIN 18.30-21.55 
03MAY SQ336 SIN-
CDG 00.15-07.35 
08MAY SQ325 FRA-
SIN 22.00-16.25+1 
09MAY SQ978 SIN-
BKK 18.30-20.00 

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

 
** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ (หากม)ี ** 

 
** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศฝร ัง่เศส ทา่นละ ประมาณ 3,500 

บาท 
สําหรบัการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ จาํเป็นตอ้งนําสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 

15-20 วนัทาํการ (บางกรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจาํนวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) 
ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใชห้นงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม (ดงึ



  

 

 

 

เลม่ออกมาใชร้ะหวา่งกระบวนการพจิารณา) หากจําเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่
หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัทําการ เป็นอยา่งนอ้ย ในลําดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนั
เดนิทางไมเ่พยีงพอสําหรบัยืน่วซีา่คร ัง้ใหม ่การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเง ือ่นไข ทกุกรณี และ หาก
ทา่นใหท้างบรษิทัดําเนนิการขอวซีา่ให ้รวมไปถงึ กรณีทีท่า่นขอเอกสารจากทางบรษิทัไปเพือ่ดําเนนิการขอวี
ซา่ดว้ยตนเอง และทา่นไดร้บัวซีา่เรยีบรอ้ย ทา่นจะไมส่ามารถยกเลกิทวัรไ์ดท้กุกรณี ไมว่า่ระยะเวลาคงเหลอื 

จะมากกวา่ 45 หรอื 55 วนั ก็ตาม ** 
 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เคร ือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการออกบตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ 

โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม
จาํนวนทีก่าํหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบั

ราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 
 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกาํหนด ไมว่า่เหตุผลใด
เหตผุลหนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมา

เพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จาํกดัเร ือ่งของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหาร
จะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่สําเร็จรปู เทา่น ัน้ กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคท์ ีจ่ะ

ส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  
 

** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศูนยก์ารคา้ ในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จะปิดทาํการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทีส่ถานที่
ดงักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์ทางบรษิทัอาจจาํเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไม่

สามารถปรบัเปลีย่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใด
เป็นการทดแทนไดท้กุกรณี เนือ่งจากเง ือ่นไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทางทีจ่ะตอ้งเป็นไปตาม

กาํหนดการเทา่น ัน้ ** 
 

** การเดนิทางทอ่งเทีย่วในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จาํเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพือ่เขา้ถงึสถานทีบ่างจดุ และ อาจเป็น
ระยะทางทีค่อ่นขา้งไกลจากจดุทีร่ถสามารถจอดได ้ขอใหท้กุทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อปุกรณ์ เชน่ รองเทา้ที่
สามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบคุคล ใหพ้รอ้มสําหรบัการเดนิทาง เพือ่ประโยชนส์ูงสดุของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผู ้
เดนิทางสูงอายุ และ ผูโ้ดยสารทีใ่ชร้ถเข็น ทา่นจาํเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย เพือ่คอยดูแลเป็นพเิศษเอง 
และสถานทีบ่างจดุ ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนื

คา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี ** 
 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ่น เปลีย่นวนัเดนิทาง 
หรอื อพัเกรดได ้
 คา่ภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Singapore Airlines อนุญาตใหโ้หลด
กระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ท่านละ 2 ชิน้ โดยมน้ํีาหนักรวมกนัไม่เกนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 
ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขบัรถ) 



  

 

 

 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 
ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรือ กจิกรรมอืน่ๆ ที่ทําใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมืองใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่เขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เชน่ ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ หรือ ผ่าน
ชม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจ์รงิอกีครัง้  
 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกัน
เพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ได ้
ระบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทุกครัง้) 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 24 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
 คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 45 ยูโร (EUR) หรอื คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,575 
บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่น
สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศฝร ัง่เศส ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ขึน้อยูก่บัอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนยีมวซี่าและค่าบรกิารส่วนนีข้อความ
กรุณาลูกคา้ผู ้เดนิทางถอืไปจ่ายในวนัทีย่ ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบัเจา้หน้าทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมี
เจา้หนา้ทีไ่ปดูแล และ อาํนวยความสะดวกในวนัน ัน้) 
 
เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที่ยว กรณุาทําการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจาํ ทา่นละ 

20,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนน้ีภายใน
วันที่ 3 กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันที หากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจําตามเวลาที่
กําหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งเช็คที่ว่างและทําจองเขา้มาใหม่อกี
ครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ 
ตามวนั และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักท่องเที่ยว กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั ้งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณี
นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็ค
ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดั
สมัภาษณ์วซีา่ ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาที่กําหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 
30 วนั ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดงัน้ี วัน
จันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุด
นักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดทําการของทางบรษัิท 
 
 
 
 



  

 

 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักท่องเที่ยว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือ

เอเย่นต ์(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลง
นามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจอง
ผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเที่ยว ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการ
ชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอํานาจ และ
หนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืค่าใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุด
นกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของค่าบรกิาร ** กรณีทีม่คี่าใชจ้า่ย
ตามจรงิมากกวา่กาํหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 
** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่ว
ใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight 
กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไม่วา่กรณี
ใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอตัราค่าบรกิารน้ี จําเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจํานวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผูเ้ดนิทางไม่ถงึตาม
จํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคา
เพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบ
ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทกําหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี่จะใหบ้รกิารและ
ดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที่ลกูคา้ดําเนนิการยื่นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรท์ี่ลกูคา้ชําระมาแลว้ไม่วา่สว่น
ใดส่วนหนึ่ง ยกเวน้ในกรณีที่วซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้
จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั กรณีออกบัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่
สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได ้และ หากสามารถคืนได  ้(Refunds) จําเป็นไปตาม
กระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอย่างนอ้ย 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วัน
จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวนัหยุด
นักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดทําการของทางบรษัิท 
 

ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , 

หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท 
อาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน 
อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง 
(Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิาร
เพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมตํิา่  
3. กรณีที่มงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึน้มากกวา่กําหนด หรอืหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพ่ักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  



  

 

 

 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี
ลกัษณะแตกตา่งกนั 

 
ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คํารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทกุทา่น จาํเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ ืน่รบัคํารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  
2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วนั ทําการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร-์อาทติย ์ใน

บางกรณี) ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัจํานวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นสําคญั  
3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซี่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซี่าจะเป็นผูไ้ดร้ับกําหนดการนัดหมายวันและ

เวลาจากทางสถานทูตหรือศนูยร์ับคํารอ้งขอวซีา่เท่านัน้ หากท่านไม่สะดวกมาดําเนนิการยื่นวซีา่วนัใดบา้ง รวมไปถงึ
มีความจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพื่อกจิธุระส่วนตัวของท่านในช่วงใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการ
พจิารณาวซี่า หรือ ซึง่อาจทําใหใ้หม้ีผลต่อการพิจารณาวซี่า (เล่มหนังสือเดนิทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่
สถานทูต) ท่านจําเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้ก่อน ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรือ ก่อนชําระเงนิมัดจํา พรอ้มแจง้วัน และ 
เวลาที่ท่านสะดวกจะยื่นวซี่ามาก่อน แผนกวซี่าจะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมีควิยืน่วา่งช่วงที่ท่านสะดวก แผนกวี
ซา่จะดําเนินการใหด้ทีีสุ่ดที่จะชว่ยอํานวยความสะดวกใหท้่านเป็นกรณีพเิศษ แตท่ัง้น้ี การนัดหมายแบบกรณีพเิศษ
ตา่งๆ จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ท่านสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  
3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 
ประเทศที่ท่านสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษน้ีได ้ไดแ้ก่ องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์
เท่านัน้  
** สําหรบัการใหบ้รกิาร และ คา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกี
คร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีที่ท่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จําเป็นตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลงัคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่ง
ทีท่างบรษัิทจะเริม่ดําเนนิการจัดเตรยีมเอกสารเพื่อขอยืน่วซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วนั กอ่นเดนิทางเป็นอย่างนอ้ย 
หรอื อาจเร็วกว่านัน้) และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ตามจรงิ
ทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นกําหนด แตว่ซีา่ยังไมดํ่าเนินการ หรอื วซีา่ยังไม่ได ้
รับการอนุมัต ิ(อยู่ในระหว่างการพจิารณา) เน่ืองจากท่านดําเนนิการยืน่วซีา่หลงัคณะ และหรือ กรณีทีท่่านตอ้งการ
ยื่นก่อนคณะ แต่คณะที่ท่านเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทูต
ตอ้งการขอหลกัฐานการพํานักในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกนัการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการ
ท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนน้ี ท่านจําเป็นตอ้งดําเนินการดว้ยตนเอง และหากทา้ยที่สุดคณะไม่
สามารถเดนิทางได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชยคา่เสยีหายใหก้บัท่านไม่วา่สว่นใด
สว่นหนึง่ทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบปกตทิั่วไปคอื 15-20 วันทําการ (ไม่รวมวนัเสาร ์- อาทติย ์ทัง้น้ี ขึน้อยู่กับจํานวน
ผูส้มัครในช่วงนัน้ๆ ซึง่หากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่า
ปกต)ิ 

6. หลังจากที่ผูส้มัครไดทํ้าการยื่นขอวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครทําการยืมหนังสอืเดนิทาง
จากสถานทูตออกมาใชร้ะหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ดงันัน้หากท่านมคีวามจําเป็นในการใช ้
เล่มฯเพื่อเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อวางแผนล่วงหนา้ กรณีที่ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทาง
กะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลบัคนืดว่น ระหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ อาจทําใหส้ถานทูตปฏเิสธ
วซี่า และ ท่านจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งชําระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย
คํานงึถงึระยะเวลาทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางสําหรับการพจิารณาเป็นสําคญักอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีท่าน มวีซี่าเชงเกน้ชนิดเขา้ออกมากกวา่ 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทีย่ังไม่หมดอายุ ไม่ชํารุด และ ยังมี
วนัคงเหลอืในกลุม่ประเทศเชงเกน้เพียงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถุประสงคท์ี่วซี่าเชงเกน้ฉบับ
นัน้ๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทีย่วกับคณะน้ี สามารถใชไ้ด ้หากวซี่านัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่ม
เชงเกน้ คอื วีซ่าออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนัน้ๆมากที่สุด มาก่อนแลว้อย่างนอ้ยหนึ่งครัง้ หากไม่
เป็นไปตามเงือ่นไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกบัความเสยีหาย และ 



  

 

 

 

ค่าใชจ้่ายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง หรือ ถูกส่งกลับจากประเทศ
ปลายทาง  

8. กรณีทีท่่านมวีซี่าประเทศปลายทางที่สามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จําเป็นจะตอ้งเป็นวซี่าชนิด
ท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั 
รวมถงึวซี่าชนิดที่อนุมัตโิดยระบุวนัที่สามารถพํานักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกวา่กําหนดที่อนุมัตใินหนา้วซี่า 
ทัง้น้ี ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วซี่าและหนา้ที่มีการประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับ
เจา้หนา้ที่ตรวจสอบเพือ่ความถกูตอ้ง หากไมเ่ป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการไม่รับผดิชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอรส์ายการบินไม่
อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้น่ืองจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง 
และ ถูกสง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ
ถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม การบดิเบือนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูล
เท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูต
ฯ ไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมือใน
สว่นน้ีเพือ่ใหก้ารยืน่คํารอ้งในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทูตเป็นสําคญั 

11. การที่วซี่าจะออกใหท้ันวนัเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกก่อนเดนิทางเพียงไม่กีว่นั เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้ง
คา่เสยีหายใดๆไดท้ัง้ส ิน้ เพราะเน่ืองจากมเีอกสทิธิท์างการทูตคุม้ครองอยู่ 

12. เก ีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ําเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศทีอ่อก
จากสํานกังานเขต หรอื อาํเภอ ทีอ่าศยัอยู ่, ใบปกครองบตุรกรณีบดิาและมารดา หย่ารา้ง , ใบสําคญัการ
หย่า กรณีศูนยร์บัยืน่คํารอ้งขอวซี่า หรอื สถานทูตตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จําเป็นจะตอ้งไดร้บั
การรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่าน ัน้ ซึง่จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ฉบบัละ ประมาณ 1,000-
1,500 บาท กรณีนี ้จําเป็นทีสุ่ด สําหรบัเด็กทีอ่ายุตํ่ากวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 
(เชน่ เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไม่ไดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้า่ยในส่วนนี ้ลูกคา้จาํเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ย
ตนเอง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชําระคา่ใชจ้า่ยในส่วนนีใ้หท้า่นได ้แต่หากเอกสารการแปล
แบบปกต ิ(ไมจ่าํเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทัยนิดอีาํนวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตัว๋เครือ่งบนิแยกเอง) ท่านจําเป็น
จะตอ้งเตรียมหลักฐานการจอง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ ที่ท่านพํานักก่อน หรือ ต่อจากคณะ 
ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลุมวันที่ท่านเดนิทาง ไป และ กลับ เพื่อใชใ้นการประกอบการยืน่ขอวซี่าใหค้รบตาม
เงื่อนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวซี่าในควินัด
หมายของคณะได ้โดยท่านจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิเน่ืองจากไม่ใช่การนัดหมาย
ยืน่ขอวซีา่แบบหมู่คณะ ท่านจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิสว่นน้ี หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมด
ไม่วา่กรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึกรณีทีใ่นวนันัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ท่านไม่สามารถยืน่ขอได ้ไม่วา่กรณ๊ใดก็ตาม ทําให ้
ท่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

14. กรณีที่ท่านมแีผนการเดนิทางทีจ่ะเดนิทางไปยังกลุม่ประเทศเชงเกน้ตอ่จากคณะน้ี และ ท่านมคีวามประสงคข์อวซี่า
เชงเกน้ใหค้รอบคลุมวนัเดนิทางในทรปิสดุทา้ย ท่านจําเป็นตอ้งแจง้กับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบตัง้แตข่ัน้ตอนการจองทัวร ์
รวมไปถงึแผนกวซีา่ทีช่ว่ยอํานวยความสะดวกใหก้ับท่านอกีครัง้ ก่อนตัง้แต่ขัน้ตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสาร
การจองโรงแรม และ ตั๋วเครื่องบนิ จําเป็นจะตอ้งเรียบรอ้ยโดยสมบูรณ์ตัง้แตข่ัน้ตอนการขอเก็บเอกสาร เพื่อเตรียม
กรอกแบบฟอรม์ใหถู้กตอ้ง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในควินัดหมายของ
คณะได ้โดยท่านจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข (ขอ้ 3) และ หากมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิเน่ืองจากไม่ใช่การนัดหมายยื่น
ขอวซีา่แบบหมู่คณะ ท่านจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิสว่นน้ี หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่
วา่กรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึกรณีที่ในวันนัดหมายเพือ่ยื่นขอวซี่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทําให ้
ท่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด 

 
 
 
 



  

 

 

 

ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกบัที่น่ังบนเครือ่งบนิ เน่ืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลอืกที่น่ังบนเครื่องบนิทุกกรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากที่สดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางที่มาดว้ยกนั ไดน่ั้งดว้ยกัน 
หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะสามารถทําได ้

2. กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีที่แจง้ล่วงหนา้
กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ชําระกบัเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไม่สามารถยกเลกิ
ได ้

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครื่องแตกต่างกัน ขอใหท้่านทําความเขา้ใจถึง
วฒันธรรมประจําชาตขิองแตล่ะสายการบนิทีกํ่าลงัใหบ้รกิารท่านอยู่ 

 
เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน้ี์สําหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิส์ําหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่าน

ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไป
พรอ้มคณะทัวรอ์นัมีวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขอ
อนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ัง
ประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่
รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นน้ี ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 

3. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้น
รายการไม่วา่บางส่วนหรือทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซี่า และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีที่นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้
หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรือคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสูญ
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบรกิารน้ีคํานวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่า
ตัว๋เครื่องบนิ คา่ภาษีน้ํามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทุน
สงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเท่านัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุุดวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อนัไม่ใช่
เหตทุีเ่กีย่วขอ้งกบัทางบรษัิท อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอบุัตภิัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคมุและ
คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่บรษัิทยังไม่ไดช้ําระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือ
จะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิัตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ
รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให ้
เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดงักล่าวมขีนาดบรรจุ
ภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

11. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 



  

 

 

 

12. คณะทัวรน้ี์ เป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซึง่บางส่วนของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ 
กรณีที่ท่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมี
คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมดกับ
ผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณน้ี์ขึน้ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ที่จองเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง) ในวนัเริม่
ทัวร ์(วันที่หนึ่ง) ท่านจําเป็นจะตอ้งมารอคณะเท่านัน้ ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 
กรณีที่ไฟลท์ของท่านถึงชา้กว่าคณะ และ ยืนยันเดนิทาง ท่านจําเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมือง หรือ 
สถานที่ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลานั้นๆ กรณีน้ี จะมีค่าใชจ้่ายเพิม่ ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที่ใชใ้นการ
เดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านัน้ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน 
หากท่านไม่ไดท้่องเที่ยวเมือง หรอื สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ สถานที่หนึ่ง ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระแบบเหมา
จ่ายกบัตวัแทนแลว้ทัง้หมด 

14. รูปภาพในรายการทัวร ์ใชเ้พือ่ประกอบการโฆษณาเท่านัน้  
15. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ไม่อนุญาตใหบุ้คคลทีม่คีดคีวาม คําสัง่ศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไปถงึกรณี

ที่เคยรับรอง หรือ ค้ําประกัน หากท่านไม่แน่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองที่กระทรวงการ
ตา่งประเทศ หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางออกนอกเมอืง ณ วันเดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่าย
ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ไดทุ้กกรณี 

16. สําหรับผูเ้ดนิทางทีต่ัง้ครรภ ์จําเป็นตอ้งปรกึษาแพทย ์เพื่อตรวจสอบอายุครรภท์ี่แน่นอน กับ วันที่เดนิทางจรงิ และ
หากเดนิทางได ้ท่านจําเป็นจะตอ้งเตรยีมหนังสอืรับรองจากแพทยย์นืยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้รายละเอยีดของอายุ
ครรภท์ีช่ดัเจน ตามกฎของสายการบนิ สว่นใหญ่ หากอายุครรภเ์กนิ 28 สัปดาห ์จะไม่สามารถเดนิทางโดยเครือ่งบนิ
ไดทุ้กกรณี หากท่านตัง้ครรภแ์ละไม่แจง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิตรวจพบ สายการบนิมสีทิธิป์ฏเิสธไม่ให ้
ท่านเดนิทาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

 

 

 

 
การเตรยีมเอกสาร เพือ่ย ืน่คํารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 

1. .  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั ฉบบัจรงิ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีนา้
วา่งไม่ตํา่กวา่ 2 หนา้ (หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพื้นสขีาว ถ่าย
มาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซํ้ากับวซี่าประเทศอื่นๆที่เคยไดร้ับ เท่านั้น หา้มใส่คอน
แทคเลนส ์ท ัง้ชนดิมสี ีและ ชนดิใส 

3. หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน 
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายไุม่เกนิ 3 เดอืน) / 
หรอืใบจดทะเบยีนพาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุตําแหน่ง วันเริม่งาน 
เงนิเดอืน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการ
ระบุชือ่ประเทศ ไม่จําเป็นตอ้งระบุชือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ 
ทีม่หีัวจดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู่ และเบอรต์ดิตอ่อย่างชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรือธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ที่การงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้น้ี อยู่ที่ดุลยพินิจของเจา้หนา้ที่รับยื่น
เท่านัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  
** หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน ควรมอีายุออกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้ง
เป็นภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้ง

เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 
4. หลกัฐานการเงนิ สถานทูตรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดงัน้ี 
 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดอืน  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสุดทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั 

ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** 
** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จําเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการ

พจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใชย้ ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการ
รบัยืน่ได ้** 

5. สําเนาทะเบยีนบา้น 
6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 
7. สําเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 
8. สําเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุตํา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  
หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที่
ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สําเนาหนา้หนังสอื
เดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสําเนา
ถูกตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) 
ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ) 



  

 

 

 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) 
ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 
- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 
- สําเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จาํเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , 
บตุร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จาํเป็นตอ้งแนบสําเนามา

ดว้ย และจาํเป็นตอ้งยืน่เอกสารสําคญัดงันี ้** 
- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบชุือ่เจา้ของ

บญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรับรองใหก้บัผูถู้กรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 
โดยสะกด ชือ่-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสุดทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั 

ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** 
** จาํเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเง ือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจ

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

คอืบญัชเีดยีวกนั ** 
- เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ย ืน่คํารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 
 สถานที ่: ศูนยย์ ืน่คํารอ้งขอวซีา่ฝร ัง่เศส TLS contact Center อาคารสาธรซติี ้ทาวเวอร ์ช ัน้ 12 
 การเดนิทาง : โดยรถยนตส์ว่นตวั ทีต่กึสามารถจอดรถได ้ไมม่บีรกิารประทบัตราทีจ่อดรถ 
   : ขนสง่สาธารณะ BTS ลงสถาน ีชอ่งนนทร ีโดยใชท้างออกหมายเลข 5 จากนัน้เดนิชดิซา้ยตาม

ทางเดนิลอยฟ้าขา้มแยกสาธร นราธวิาส ประมาณ 150 เมตร จะถงึทางลง เดนิลงโดยใชบ้ันไดทางลงมุ่งหนา้สูถ่นน
สาทร จากนัน้เดนิตรงไปอกีประมาณ 100 เมตร จะพบอาคารสาธรซติี ้ทาวเวอร ์อยู่ทางดา้นขวามอืของท่าน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

 

 
แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ เพือ่ขอยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 

1. ชือ่ - นามสกลุ 
ปัจจุบนั ............................................................................................................ 

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคย
เปลีย่น) ................................................................................... 

3. วัน - เดอืน - ปี
เกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกันอยู ่
6. หมายเลขบัตร

ประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลข

พาสปอรต์ ................................................................................................................. 
วันทีอ่อก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานที่
ออก ............................................................. 

8. ทีอ่ยูปั่จจุบนั(ทีพ่กัอาศยัอยู่
จรงิ) ............................................................................................. 
................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย ์....................... 

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

10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรยีน) กรณุาระบอุาชพี, ตําแหน่ง, หากเป็นแมบ่า้น/เกษียณอายกุรณุาระบุ
ดว้ย ...................................................................................................................................
.. 

11. ชือ่สถานทีท่าํงาน/สถานศกึษา และที่
อยู ่................................................................................. 
................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย ์...................... 
เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... 
อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 
ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึ
วันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึ
วันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึ
วันที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการ

ปฏเิสธ) ...................................................................... 



  

 

 

 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูส้มัคร 
   ตัวผูส้มัครเอง 
   มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให ้ระบ ุ..................................................... 

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

ความสมัพันธ ์.......................... 
 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 
ขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอยีดและชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ
อํานวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


