
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

วนัทีห่น ึง่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ี
เมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์                    
                       (-/-/-) 

14.30 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก 
ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบนิ Singapore Airlines โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวร์ใหค้ําแนะนําเพื่อเตรยีมความ
พรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

18.10 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ 
Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ979  
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

21.35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง 
** 

23.45 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิ 
Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ356 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 
 
 
 
 
 
 

 
วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน 

มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี- เมอืงเวนสิ ประเทศอติาล ี- ทา่เรอืตรอนเคตโต ้- ลอ่งเรอืผา่นชม
บา้นเรอืนของชาวเวนสิ - เกาะเวนสิ - ทา่เรอืซานมารโ์ค - สะพานถอนหายใจ - วงัดอดจ ์- จตัรุสัซานมาร ์
โค - โบสถซ์านมารโ์ค - เมอืงเวโรนา 

                 (-/-/D)      
05.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี
 นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวนสิ (Venice Mestre) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาท)ี ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่ 
เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต ประเทศอติาล ี(Italy) เมอืงเวนิสถูกสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็กๆ จํานวนมาก
เขา้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของทะเลอาเดรยีตกิ เป็นเมอืงทา่โบราณ และเป็นเมอืงทีใ่ช ้
คลองในการคมนาคมมากทีส่ดุ  

นําทา่นเดนิทางสู่ ท่าเรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto Pier) เพื่อ ลอ่งเรอืผ่านชมบ้านเรอืนของชาวเวนสิ 
(Cruise to Venice) สู่ เกาะเวนสิ (Venice Island) หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็น
เมอืงทีไ่มเ่หมอืนใคร โดยการคมนาคมทัง้เมอืงใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มสีมญานามวา่เป็น "เมอืงแหง่
สายนํา้ หรอื ราชนิแีหง่ทะเลอาเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมสีะพานเชือ่มถงึกันกวา่ 400 แหง่ 
เดนิทางถงึ ทา่เรอืซานมารโ์ค (San Marco Pier) ศนูยก์ลางของเกาะเวนสิ 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ําแนะนํา **  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  

 

 

 

นําทา่น เดนิชมความสวยงามโดยรอบ ของเมอืงเวนิส ผา่นชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ทีม่ี
เรื่องราวน่าสนใจในอดตี เมือ่นักโทษทีเ่ดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสู่คุกจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสว่างและโลก
ภายนอกเป็นครัง้สุดทา้ยระหว่างเดนิผ่านชอ่งหนา้ต่างทีส่ะพานนี้ ซ ึง่เชือ่มต่อกับ ผ่านชม วงัดอดจ ์(Doge’s 
Palace) อันเป็นสถานทีพํ่านักของเจา้ผูค้รองเมอืงเวนสิในอดตี ซึง่นักโทษชือ่ดังทีเ่คยเดนิผ่านสะพานนี้มาแลว้คอื 
คาสโนวา่น่ันเอง 
นําทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัซานมารโ์ค (St. Mark’s Square) ทีน่โปเลยีนเคยกลา่วไวว้า่ “เป็นหอ้งน ัง่เลน่ทีส่วย
ทีสุ่ดในทวปียุโรป” จัตรัุสถูกลอ้มรอบดว้ยอาณาเขตอันงดงาม รวมทัง้ นําท่าน ถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ โบสถ์
ซานมารโ์ค (St. Mark’s Bacilica) ทีม่โีดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน์ อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาเดนิ
เทีย่วชมเกาะอันสดุแสนโรแมนตกิตามอัธยาศัย เลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ เชน่ เครื่องแกว้มูราโน่, หนา้กากเวนิส 
หรอื เลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ชัน้นํา หรอืน่ังจบิกาแฟในรา้น Café Florian ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1720 หรือ 
เลอืกซือ้โปรแกรมเสรมิพเิศษ น่ังเรอืกอนโดลา่ เรอืพืน้เมอืงของชาวเวนสิ ลอ่งชมความสวยงามโดยรอบของเกาะเว
นิส ** ยงัไมร่วมคา่ลอ่งเรอืกอนโดลา่ ราคาขึน้อยูก่บัชนดิของเรอื และ แตล่ะช่วงวนั ราคาอาจมกีาร
เปลีย่นแปลงได ้กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร ์เพือ่ตรวจสอบรายละเอยีดอกีคร ัง้ ** 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเวโรน่า (Verona) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาท)ี เป็นเมอืงทีใ่หญ่และ
สําคัญเป็นอันดับสองในแควน้เวเนโตรองจากเมืองเวนิสประเทศอติาล ีเมอืงเวโรนาไดรั้บสมญานามว่า "Little 
Roman" เพราะยังคงสภาพสิง่กอ่สรา้งจากสมัยโรมันไวอ้ยา่งสมบรูณ์ เมอืงเวโรนาเป็นสถานทีท่ีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่ว
ดว้ยเหตุทีม่คีวามสําคัญทางศลิปะและ วัฒนธรรมทีเ่ห็นไดจ้ากงานนิทรรศการประจําปีหลายงาน โรงละคร และ
อปุรากรในโรงละครกลางแจง้ทีส่รา้ง โดยโรมัน ชาวเมอืงเวโรน่าภูมใิจ ในความเป็นเมอืงสัญลักษณ์แห่งความรัก 
จาก โรมโิอ จเูลยีต เมอืงทีม่ากไปดว้ยกลิน่อายแหง่ศลิปะ และวัฒนธรรมทืใ่ครหลายๆคนอยากมาสัมผัสเมอืงนี้อกี
สักครัง้น่ันรับรองวา่คณุจะไมผ่ดิหวังอยา่งแน่นอน เมอืงเวโรนา เป็นเมอืงขนาดกระทัดรัด อบอุน่ลอ้มรอบดว้ยสายน้ํา 
และเป็นเมอืงทีม่เีรือ่งราวความรักระหวา่งหนุ่ม สาว แหง่สองตระกลูผูย้ ิง่ใหญ่ มองตากวิ (โรมโีอ) และ คาปเูล็ต (จู
เลยีต) ยิง่เมือ่ วลิเลีย่ม เชคสเปียร ์เอาเรือ่งราวของโรมโิอ กับจเูลยีต มาเขยีนเป็นบทละครเวทชีือ่เสยีงของ โรมโีอ 
จเูลยีต และ เมอืงเวโรน่า ก็โดง่ดังข ึน้มาก 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั SHG Hotel Verona , Verona, Italy หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงเวโรนา - เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี- มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน - แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล - 
อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที่ 2 - อนุสาวรยีล์โิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่- โรงละครปิอซัซ่า 
เดลลา สกาลา - ประตชูยัแหง่เมอืงมลิาน - ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้- เมอืงลูเซริน์ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
- อนุสาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั - สะพานไมช้าเปล                  
                            (B/-/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน (Milan) หรือ มลิาโน (Milano) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที) 
ประเทศอติาล ี(Italy) เป็นเมอืงหลักของแควน้ลอมบารเ์ดยีและเป็นเมอืงสําคัญในภาคเหนือของประเทศอติาล ี
ตัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบลอมบารด์ ี(Lombardy) ชือ่เมอืงมลิานมาจากภาษาเคลต ์คําวา่ "Mid-lan" ซึง่หมายถงึ อยูก่ลาง
ทีร่าบ เมอืงมลิานมชีือ่เสยีงในดา้นแฟชั่นและศลิปะ ซึง่มลิานถูกจัดใหเ้ป็นเมอืงแฟชั่นในลักษณะเดยีวกับนวิยอร์ก 
ปารสี ลอนดอน และโรม 
นําท่าน  ถ่ายรูปเป็นที่ระล ึก  กับ มหาวหิารแห่งเมืองม ิลาน (Duomo di Milano) เป็นมหาวิหารที่มี
สถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีย่ ิง่ใหญ่ดว้ยความสูง 157 เมตร และกวา้งถงึ 92 เมตร ตัง้อยู่ทีจั่ตุรัสกลางเมอืงมลิาน
เปรยีบเหมอืนเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงมลิาน เป็นมหาวหิารทีใ่หญ่เป็นอันดับสองในประเทศอติาลรีองจากมหาวหิาร
เซนต ์ปีเตอร ์บาซลิกิา ทีต่ัง้อยูท่ ีเ่มอืงวาตกิันเทา่นัน้  

 นําท่านเดนิทางสู่ แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) เป็นศูนยก์ารคา้ที่
สวยงาม หรูหราและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงมลิาน นําทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์
เอ็มมานูเอลที่ 2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผูร้ ิเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาลี และ
อนุสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดังในยคุเรเนซองสอ์กี 1 ทา่น คอื อนุสาวรยีล์โิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่(Leonado Davinci 
Monument) หันหนา้ไปทางโรงละครทีอ่ยู่ในบรเิวณดา้นหนา้ของ ผา่นชม โรงละครปิอซัซา่ เดลลา สกาลา 
(Piazza della scala) หรือ โรงละครสกาล่าเก่าแก่ของเมือง ผ่านชม ประตูชยัแห่งเมอืงมลิาน (Porta 
Sempione) ตัง้ตระหง่านอยูก่ลางสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเมอืงมลิานแหง่นี้ กอ่ตัง้ข ึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1888 มเีนื้อ
ทีโ่ดยรวมทัง้หมด 240 ไร่ และตัง้อยู่ในบรเิวณศนูยก์ลางทางประวัตศิาสตร์ของเมอืงภายในเขตการปกครองที ่1 
อยูต่ดิกับสวนของ ผา่นชม ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้(Castello Sforzesco) เป็นปราสาทเก่าแกห่ลายรอ้ยปีอัน
เป็นแหลง่รวมแกลลอรีแ่ละพพิธิภัณฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงมลิาน อดตีเคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกลูวสิคอน
ต ิ(Visconti) ตอ่มาเป็นทีพํ่านักของผูนํ้าเผด็จการในชว่งศตวรรษที ่15 คอืตระกลูสฟอรซ์า (Sforza)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

  

 

 

 

 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (Lucerne) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาท)ี เมอืงท่องเทีย่วยอด
นยิมอันดับหนึง่ของ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(Switzerland) ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา  

 นําทา่นเดนิทางสู่ อนุสาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั (Lion Monument of Lucerne) แกะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิ
เพือ่เป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวติเซอรแ์ลนดท์ีเ่กดิจากการปฏวัิตใินประเทศฝร่ังเศส
เมือ่ปี ค.ศ. 1792  
นําท่านเดนิทางสู ่สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแมน้ํ่ารอยส ์
(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แก่ทีส่ดุในทวปี
ยุโรป สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพาน มภีาพวาดประวัตศิาสตร์ของชาวสวสิฯตลอดแนว
สะพาน ใหท้า่นอสิระชมความสวยงามโดยรอบตามอัธยาศัย โดยบรเิวณปลายสะพานมรีา้นจําหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง
ของทีร่ะลกึตา่งๆมากมาย เชน่ ชอ็คโกแลต, เครื่องหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาท ิเชน่ Rolex, Omega, Tag 
Heuer เป็นตน้ 

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ําแนะนํา ** 
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis Styles Lucerne City, Lucerne, Switzerland หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงลูเซริน์ - เมอืงแองเกลิเบริก์ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์- ขึน้สูย่อดเขาทติลสิ โดย กระเชา้ลอยฟ้า
โรแตร ์- ถํา้นํา้แข็ง - ทติลสิ คลฟิ วอรค์ - เมอืงดฌีง ประเทศฝร ัง่เศส              
                                         (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่ าน เดินทางสู่  เมืองแองเกิลเบิรก์  (Engleberg) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ประเท ศ

สวติเซอรแ์ลนด ์(Switzerland) ตัง้อยูเ่ชงิขนุเขา พรอ้มกับฉากหลังของเทอืกเขาแอลป์ ทีม่หีมิะปกคลมุตลอด
ทัง้ปีเป็นอกีหนึ่งเมอืงรีสอร์ทชัน้นําของประเทศสวติเซอรแ์ลนดท์ีต่อ้งหาโอกาสมาเยอืนสักครัง้ โดยตัวเมอืงนั้น
ตัง้อยูบ่นเนนิเขาใกลก้ับ "ภเูขาทติลสิ" (Mount Titlis) 

 นําทา่นเดนิทาง ขึน้สูย่อดเขาทติลสิ (Mount Titlis) โดย กระเช้าลอยฟ้าโรแตร ์(Titlis Rotair Cable 
Car) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ซึง่สามารถชมทัศนียภาพอันตระการตาไดร้อบทศิทางแบบ 360 องศา 
เป็นยอดเขาทีม่คีวามสงูถงึ 3,238 เมตร มหีมิะปกคลมุยอดเขาตลอดทัง้ปี  



 

  

 

 

 

 นําทา่น เขา้ชม ถํา้นํา้แข็ง (Glacier Grotto) ทีไ่มเ่คยละลาย มคีวามยาวถงึ 130 เมตร และมคีวามลกึสงูสดุถงึ 
15 เมตร ใหท้า่นอสิระเพลดิเพลนิกับการเลน่หมิะบนลานสก ีพรอ้มชมทวิทัศน์ของยอดเขาตา่งๆโดยรอบ ทีถู่กปก
คลมุไปดว้ยหมิะอันขาวโพลนเป็นภาพทีห่าชมไดย้าก หรอื เลอืกสัมผัสบรรยากาศแนวหนา้ผาสูงกว่า 10,000 ฟุต 
บนสะพานแขวนทีส่งูทีสุ่ดในทวปียโุรป ทติลสิ คลฟิ วอรค์ (Titlis Cliff Walk) ** การเดนิทางขึน้ชมยอด
เขาทติลสิ ข ึน้อยูก่บัสถานการณ ์และ สภาพภมูอิากาศเป็นสําคญั กรณีคณะไมส่ามารถขึน้ชมยอดเขาทติ
ลสิได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บั
ท่านไดทุ้กกรณี เนื่องจากเป็นการชําระล่วงหน้ากบัผู ้แทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นี้ทางบรษิทัจะ
คํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสําคญั ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารอาหารชุดสไตลเ์อเชยี) พเิศษ !! ภตัตาคารบนยอดเขาทติ
ลสิ 
** กรณีรา้นอาหารบนยอดเขาทติลสิ ไมส่ามารถรองรบัคณะได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธ ิ ์นําทา่นรบัประทานอาหารทีภ่ตัตาคารในเมอืงใกลเ้คยีง เป็นการทดแทน และไมส่ามารถคนื
คา่ใชจ้า่ยใหท้า่นได ้ไมว่า่สว่นใด สว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบั
ผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสําคญั ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงดฌีง (Dijon) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาท)ี อดตีเมอืงหลวงแหง่แควน้
เบอรก์ันด ีประเทศฝร ัง่เศส (France) ผ่านทุ่งราบอันกวา้งใหญ่ เป็นแหล่งผลติมัสตาร์ดชือ่ดังและไวน์ชัน้เลศิ 
ระหวา่งทางผ่านชมอาคารบา้นเรอืนสมัยเรอเนสซองส ์โบสถแ์ละวหิารเกา่แกใ่นสมัยยคุกลางซึง่มจีดุเดน่ คอืการมงุ
หลังคาดว้ยกระเบือ้งสแีดงสดจัดเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

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



 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีห่า้ เมอืงดฌีง - เมอืงปารสี - ศูนยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมปลอดภาษ ีกลานเดอะควดี - พระราชวงัแวรซ์ายส ์

            (B/L/-)  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปารสี (Paris) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของ ประเทศฝร่ังเศส เมอืง 
ทีม่มีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกทีนั่กท่องเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีสุ่ด ปัจจุบันเมอืงปารีส
เป็นหนึ่งในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง 
การศกึษา ความบันเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําใหเ้มอืงปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ําคัญทีส่ดุแหง่หนึ่ง
ของโลกหรอืเมอืงทีใ่ครก็ตา่งใฝ่ฝันถงึ 
นําท่านเดนิทางสู ่ศูนยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมปลอดภาษ ีกลานเดอะควดี (Grain De Cuir Shop)  ศนูยร์วม
สนิคา้แบรนด์เนมชัน้นําราคาถูก อาทเิช่น Rimowa, Samsonite, Longchamp, Tumi, Kipling, Michael Kors, 
Coach, Lancel, Karl Lagerfeld, Lacoste, Guess 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

นําทา่น เขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Palace of Versailles) สรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุส์
ที ่14 หากจะเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าสมบรูณ์แบบทีสุ่ดในโลกก็คงธไม่ผดินัก เนื่องจากถูกสรา้งขึน้ดว้ยหนิออ่นสี
ขาวทัง้ภายในและภายนอกตกแตง่อยา่งวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รูปปัน้ รูปแกะสลักและเครือ่งเรอืน ทีใ่ช ้
เงินมากมากมายมหาศาลในการสรา้ง นําท่านเข้าชม หอ้งต่างๆภายในพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจํา
พระราชวัง, ทอ้งพระโรงทีต่กแตง่อยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก ทีม่คีวามยาวถงึ 73 
เมตร เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา เคยเขา้ถวาย
สาสน์ต่อพระเจา้หลุยสท์ี ่14 แหง่ประเทศฝร่ังเศสครัง้ในอดตีกาล อกีทัง้ยังเป็นหอ้งทีใ่ชส้ําหรับจัดงานเลีย้งและ
เตน้รําของพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลยุสท์ี ่16 ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีทีต่กแตง่อยา่งงดงาม, 
ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ่, หอ้งวนัีสสําหรับเหล่าคณะราชทูตทีเ่ดนิทางมาไดพั้ก
กอ่นเขา้เฝ้า รวมทัง้ยังเคยเป็นทีพั่กของราชทตูสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแหง่กรุงศรอียธุยา ส ิง่ทีทํ่าใหห้อ้งนี้
แตกตา่งจากหอ้งอืน่ๆคอืบนเพดานมภีาพเขยีนทีแ่สนงดงามทรงคุณค่า และหอ้งไดอาน่าสําหรับพักผ่อนหลังพธิี
สําคัญๆ ผนังทัง้สองดา้นจะเต็มไปดว้ยภาพวาดเทพไีดอาน่าทีข่นานนามว่า “เทพแีหง่การลา่สัตว”์ เป็นตน้ อกีสว่น
หนึง่ทีม่องขา้มไมไ่ดน่ั้นคอื สวนแวรซ์ายส ์ทีถ่อืวา่ยิง่ใหญ่และงดงาม ผลงานชิน้เอกของนักแตง่สวนชือ่ดังท่ัวโลก
นามวา่ “เลอโนทด”์ มพีืน้ทีถ่งึ 14,820 เอเคอร ์มแีมก้ระท่ังทะเลสาบจําลอง มรูีปปัน้ของสัตวน์านาชนดิและเทพเจา้
กรีกตามจุดต่างๆ และยังมสีวนดอกไมท้ีจ่ะผันเปลีย่นไปตามแตล่ะฤดกูาล จงึทําใหก้ารมาเยอืนยังพระราชวังแวร์
ซายจงึเปรยีบเสมอืนการมาเยอืนยัง “วมิานแหง่จกัรพรรด”ิ ทีนั่บเป็นมรดกโลกตะวันตกโดยแทจ้รงิ ไดร้บัการ
ขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1979 ** รอบของการ
เขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทั
ขอสงวนสทิธ ิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการชําระ
ลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสําคญั ** 
** อสิระอาหารคํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ําแนะนํา ** 
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis Paris Porte de Bercy, Paris, France หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

วนัทีห่ก เมอืงปารสี - ลอ่งเรอืบาโตมชุ ชมแมนํ่า้แซน - หอไอเฟล - จตัรุสัทรอคคาเดโร ่- ลานประวตัศิาสตร ์หรอื 
จตัรุสัคองคอรด์ - ถนนช็อง เซลเีซ - ประตูชยันโปเลยีน หรอื อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล - จตัุรสัชารล์ 
เดอ โกล - สะพานอเล็กซานเดอรท์ี ่3 - โรงอุปรากรปาแลการน์เีย - ยา่นเลอ มาเรส่ ์- มหาวหิาร ซาเคร 
เกอร ์- พพิธิภณัฑล์ฟูร ์- หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์                  
               (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่น ลอ่งเรอืบาโตมชุ ชมแมนํ่า้แซน (Bateaux Mouches River Cruise) ทีไ่หลผ่านใจกลางเมอืงปารสี 
ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น้ําแซน เป็นอีกหนึ่ง
ประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ** รอบของการล่องเรอือาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่
สามารถลอ่งเรอืได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่น
หนึง่ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี เนือ่งจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทั
จะคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสําคญั ** 
นําทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณ์ทีโ่ดดเดน่สงูตระหง่านคูเ่มอืงปารสี ดว้ย
ความสูงถึง 1,063 ฟุต หรือสูงเท่ากับตึก 81 ชัน้ สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1889 ที่บรเิวณ จตัุรสัทรอคคาเดโร ่
(Trocadéro) สรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นสัญลักษณ์ของงานแสดงสนิคา้โลก ในปี ค.ศ. 1889 (Exposition universelle 
de Paris de 1889) เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศฝร่ังเศส ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี
วทิยาศาสตร ์และความสวยทางศลิปะสถาปัตยกรรม หอคอยสงูงดงามแหง่นี้เป็นดาวเดน่ทีส่รา้งความประทับใจแก่
ผูร่้วมงาน ซึง่ตอ่มาไดรู้จั้กในนามหอไอเฟลและกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงปารสี  
นําท่าน ผ่านชม โดยรอบเมืองปารีสเริ่มจาก ลานประวตัศิาสตร ์หรอื จตัุรสัคองคอรด์ (Place de la 
Concorde) ที่พระเจา้หลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวัิต ิ
ฝร่ังเศส ผ่านชม ถนนสายโรแมนตกิ ถนนช็อง เซลเีซ (Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ด 
ตรงสู ่ประตชูยันโปเลยีน หรอื อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล (Arc de triomphe de l'Étoile) หรอืทีรู่จั้กกัน
ในชือ่ ประตูชยัแหง่ประเทศฝร่ังเศส เป็นอนุสรณ์สถานทีส่ําคัญในเมอืงปารีส ตัง้อยูก่ลาง จตัุรสัชารล์ เดอ โกล 
(Place Charles de Gaulle) หรือเป็นที่รูจั้กกันในนาม "จัตุรัสแห่งดวงดาว" (Place de l'Étoile) อยู่ทางทิศ
ตะวันตกของถนนช็อง เซลเีซ ประตูชัยแห่งนี้สรา้งข ึน้เพื่อเป็นการสดุดีวรีชนทหารกลา้ทีไ่ดร้่วมรบเพื่อประเทศ
ฝร่ังเศส โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงครามนโปเลยีน และในปัจจุบันยังเป็นสสุานของทหารนิรนามอกีดว้ย ประตูชยันี้
เป็นส่วนหนึ่งของ "แกนกลางอันเกา่แก"่ (L'Axe historique) ซึง่เป็นถนนเสน้ตรงจากสวนพพิธิภัณฑล์ูฟวร์ไปยัง
ชานเมอืงปารีส ออกแบบโดยช็อง ชาลแกร็ง ในปี พ.ศ. 2349 โดยมยีุวชนเปลอืยชาวฝร่ังเศสกําลังตอ่สูก้ับทหาร
เยอรมัน เต็มไปดว้ยเคราและใส่เกราะเป็นสัญลักษณ์เพื่อเป็นการปลุกใจ และเป็นอนุสรณ์สถานจนกระท่ัง
สงครามโลกครัง้ที ่1 สัญลักษณ์แหง่ชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซ ์ในปี 1805 โดยเริม่สรา้ง
ข ึน้ในปี ค.ศ. 1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1836 
นําทา่น ผา่นชม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี ่3 (Pont Alexandre-III Bridge) เป็นสะพานโคง้พาดผ่านแมน้ํ่า
แซน เชือ่มตอ่ทัง้สองฝ่ังแมน้ํ่าดา้นฝ่ังหอไอเฟลกับฝ่ังชอ็ง เซลเีซเขา้ดว้ยกัน โดยไดถู้กกลา่วขานวา่เป็นสะพานที่
ประดับประดาไปดว้ยงานศลิปะชัน้เลศิ และหรูหราทีสุ่ดในเมอืงปารีส โดยในปัจจุบันไดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์
สถานทางประวัตศิาสตรแ์หง่ประเทศฝร่ังเศส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

นําทา่น ถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ โรงอุปรากรปาแลการน์เีย (Palais Garnier) หรอืทีเ่รยีกกันวา่ โรงอปุรากร
แห่งเมอืงปารีส ถอืเป็นผลงานสถาปัตยกรรมแบบฟ้ืนฟูสสไตลบ์าโรกทีเ่ป็นช ิน้เอกในยุคปลายทศวรรษที ่18 การ
ตกแตง่แมจ้ะใหค้วามรูส้กึหรูหรา หากก็แฝงไวด้ว้ยบรรยากาศภายในมคีวามลกึลับน่าคน้หาเสมอืนหลงเขา้มาในบท
ประพันธเ์รือ่ง Phantom of the Opera ปัจจบัุนยังคงมกีารแสดงบัลเลต่ห์รอืโอเปร่าอยู ่ 
นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเลอ มาเรส่ ์(Le Marais) เป็นย่านทีไ่ดรั้บการกลา่วขานวา่เป็นย่านทีเ่กา่แก่ทีส่ดุในเมอืง
ปารีส ตามทอ้งถนนและอาคารบา้นเรือนในละแวกนี้ยังคงใหค้วามรูส้กึเสมอืนฝร่ังเศสในยคุกลาง แมจ้ะยังคง
บรรยากาศและความเกา่แกไ่วอ้ย่างครบถว้น หากก็มกีารผสมผสานความเจรญิไวอ้ยา่ลงตัว ไมว่า่จะเป็น รา้นอาหาร
ฝร่ังเศสแบบดัง้เดมิ รา้นเบเกอรีโ่ฮมเมดตกแตง่สวยงามน่ารัก รา้นแฟชัน่นําสมัย รา้นขายของแนวโบราณสําหรับนัก
สะสม 
นําทา่น ถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิาร ซาเคร เกอร ์(The Basilica of the Sacred Heart of Paris) 
หรอืทีรู่จั้กกันในนาม มหาวหิารพระหฤทัยแหง่มงมาทร ์ตัง้อยูใ่นยา่นมงมาทร ์(Montmartre) บนยอดเขาทีส่งูทีสุ่ด
ของเมืองปารีส ถึงจะเรียกว่ามหาวหิารหากแต่ลักษณะคลา้ยกับปราสาทอันโอ่อ่าสีขาวมากกว่า อีกทัง้รูปแบบ
สถาปัตยกรรมการสรา้งแบบโรมัน ไบแซนไทน์ ทีด่วูจิติรบรรจงและมเีอกลักษณ์แตกต่างจากสิง่กอ่สรา้งอืน่ๆในยุค
เดยีวกัน ทีน่อกจากจะเป็นสถานทที่องเทีย่วหลักๆของเมอืงปารีสแลว้ ยังนับเป็นอนุสาวรียข์องทัง้การเมอืงและ
วัฒนธรรม โดยความขาวทีเ่ห็นเกดิจากวัสดกุ่อสรา้งทีทํ่าจากหนิปูนประเภททราเวอร์ทนีทีทํ่าใหค้งความขาวได ้
อยา่งยาวนานและยังทนตอ่ภูมอิากาศตา่งๆไดอ้ยา่งด ีภายในหอ้งโถงใหญ่ถอืวา่เป็นอกีหนึ่งจดุไฮไลทข์องทีน่ี่ ซ ึง่
เป็นภาพวาดบนเพดานแบบโมเสคทีใ่หญ่ทีส่ดุของฝร่ังเศส รวมไปถงึดา้นบนสดุทีม่ลีักษณะเป็นโมที ่เป็นจดชมววิที่
สวยทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงปารสี  
นําท่าน ผ่านชม พพิธิภณัฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑท์างศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีง เก่าแก่ทีส่ดุแหง่หนึ่ง
ของโลก ตัวอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง แตปั่จจบัุนเป็นสถานทีท่ีจั่ดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะที่
ทรงคณุคา่ระดับโลกเป็นจํานวนมาก กวา่ 35,000 ช ิน้ เชน่ ภาพวาดโมนาลซิา (Mona lisa),The Virgin and Child 
with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูปปั้น The Victory of 
Samothrace หรือ รูปปั้นเทพวนัีส (Venus de Milo) มทัีง้รูปปั้นสฟิงซ์ (Sphinx), มัมมี ่(Mummy) หรือร่องรอย
อารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑล์ฟูรจ์ะสรา้งเป็นรูปทรงพรีะมดิทีส่รา้งข ึน้จาก
กระจกเป็นอกีจดุยอดนยิมทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งไปถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ และเป็นฉากทีม่อียู่ในภาพยนตร์เรือ่ง The Da 
Vinci Code ซึง่พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ นอกจากจะมกีารตัง้แสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังมนีิทรรศการชั่วคราวต่างๆ การ
แสดงภาพยนตร ์และคอนเสริต์ ทําใหพ้พิธิภัณฑล์ฟูรเ์ป็นสถานทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนปีละเกอืบ 10 ลา้นคน 
นําทา่นเดนิทางสู ่หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) สวรรคข์องนักชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม
ชัน้นํารุ่นใหม่ลา่สุด New Collection !! จากท่ัวทุกมุมโลก รวบรวมอยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางเมอืงปารีส
แหง่นี้ หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิฯจากรา้น Bucherer รา้นดังของประเทศสวติเซอร์แลนด ์ทีม่สีาขา
เปิดอยู่ใจกลางเมอืงปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทิ
เชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้  

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

 



 

  

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด  เมอืงปารสี - ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์เดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส - ท่าอากาศยาน
นานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์                  
                       (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์เดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส เพื่อใหท้า่นมี
เวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร        

10.50 น. นําท่านเดนิทางสูท่่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ 
Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ335 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
 
วนัทีแ่ปด  ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณ

ภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                     
                        (-/-/-) 

06.15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง 
** 

09.45 น. นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Singapore 
Airlines เทีย่วบนิที ่SQ972 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 25 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

11.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 
ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 
(เด็กอายไุม่
เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุม่
เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ัว๋ 

09 - 16 กุมภาพนัธ ์
2563 

(10 ก.พ. วนัหยดุ
ชดเชย) 

09FEB SQ979 BKK-SIN 
18.10-21.35 
09FEB SQ356 SIN-MXP 
23.45-05.55+1 
15FEB SQ335 CDG-SIN 
10.50-06.15+1  
16FEB SQ972 SIN-BKK 
09.45-11.10 

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

01 - 08 มนีาคม 2563 

01MAR SQ979 BKK-SIN 
18.10-21.35 
01MAR SQ356 SIN-MXP 
23.45-05.55+1 
07MAR SQ335 CDG-SIN 
10.50-06.15+1 
08MAR SQ972 SIN-BKK 
09.45-11.10 

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

09 - 16 เมษายน 2563 
(13 14 15 เม.ย. วนั

สงกรานต)์ 

09APR SQ979 BKK-SIN 
18.30-21.55 
09APR SQ356 SIN-MXP 
23.30-06.10+1 
15APR SQ335 CDG-SIN 
12.00-06.50+1 
16APR SQ972 SIN-BKK 
09.35-11.05 

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



 

  

 

 

 

29 เม.ย. - 06 พ.ค. 
2563 

(01 พ.ค. วนัแรงงาน / 
04 พ.ค. วนัฉตัรมงคล / 
06 พ.ค. วนัวสิาขบูชา) 

29APR SQ979 BKK-SIN 
18.30-21.55 
29APR SQ378 SIN-MXP 
23.30-06.10+1 
05MAY SQ335 CDG-SIN 
12.00-06.50+1 
06MAY SQ972 SIN-BKK 
09.35-11.05 

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

03 - 10 พฤษภาคม 
2563 

(04 พ.ค. วนัฉตัรมงคล / 
06 พ.ค. วนัวสิาขบูชา) 

03MAY SQ979 BKK-SIN 
18.30-21.55 
03MAY SQ356 SIN-MXP 
23.30-06.10+1 
09MAY SQ335 CDG-SIN 
12.00-06.50+1 
10MAY SQ972 SIN-BKK 
09.35-11.05 

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

28 พ.ค. - 04 ม.ิย. 2563 
(03 ม.ิย. วนัเฉลมิฯ

ราชนิ)ี 

28MAY SQ979 BKK-SIN 
18.30-21.55 
28MAY SQ356 SIN-MXP 
23.30-06.10+1 
03JUN SQ335 CDG-SIN 
12.00-06.50+1 
04JUN SQ972 SIN-BKK 
09.35-11.05 

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

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

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

สําหรบัการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ จําเป็นตอ้งนําสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทูต เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนั
ทําการ (บางกรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจํานวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่น
จะไมส่ามารถขออนุญาตใชห้นงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม (ดงึเลม่ออกมาใชร้ะหวา่งกระบวนการ

พจิารณา) หากจําเป็น สถานทูตอาจจะปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัทําการ 
เป็นอยา่งนอ้ย ในลําดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนัเดนิทางไมเ่พยีงพอสําหรบัยืน่วซีา่คร ัง้ใหม ่การยกเลกิ 
และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทกุกรณี และ หากทา่นใหท้างบรษิทัดําเนนิการขอวซีา่ให ้รวมไปถงึ กรณีทีท่า่นขอ

เอกสารจากทางบรษิทัไปเพือ่ดําเนนิการขอวซีา่ดว้ยตนเอง และทา่นไดร้บัวซีา่เรยีบรอ้ย ทา่นจะไมส่ามารถยกเลกิทวัรไ์ด้
ทุกกรณี ไมว่า่ระยะเวลาคงเหลอื จะมากกวา่ 45 หรอื 55 วนั ก็ตาม ** 

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

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้
กอ่นทําการออกบตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

** 
 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 15 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที่
กําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ให้

คณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 
 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกําหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนึง่ 
และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร 

เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จํากดัเร ือ่งของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดั



 

  

 

 

 

ผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่สําเร็จรปู เทา่น ัน้ กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนนูอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 
** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศนูยก์ารคา้ ในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จะปิดทําการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทีส่ถานทีด่งักลา่วตรง
กบัวนัอาทติย ์ทางบรษิทัอาจจําเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้ไม่
วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี เนือ่งจาก

เงือ่นไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทางทีจ่ะตอ้งเป็นไปตามกําหนดการเทา่น ัน้ ** 
 

** การเดนิทางทอ่งเทีย่วในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จําเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพือ่เขา้ถงึสถานทีบ่างจดุ และ อาจเป็นระยะทางที่
คอ่นขา้งไกลจากจดุทีร่ถสามารถจอดได ้ขอใหทุ้กทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อปุกรณ ์เชน่ รองเทา้ทีส่ามารถเดนิไดส้ะดวก
สว่นบคุคล ใหพ้รอ้มสําหรบัการเดนิทาง เพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสงูอาย ุและ ผูโ้ดยสารที่
ใชร้ถเข็น ทา่นจาํเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย เพือ่คอยดแูลเป็นพเิศษเอง และสถานทีบ่างจดุ ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้
ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดทุ้กกรณี 

** 
 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นทําการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดนิทาง หรือ 
อัพเกรดได ้
 คา่ภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยสายการบนิ Singapore Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า
สัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมน้ํีาหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะช ิน้ ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 
1 ช ิน้ 7 ก.ก. 1 ช ิน้ รวม 30 ก.ก.)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 
 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple 
วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีทํ่าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการ
ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานึงถงึประโยชน์ของ
ลกูคา้เป็นสําคัญ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน เชน่ ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ หรอื ผ่านชม ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง้  
 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลกูคา้
เป็นสําคัญ 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิ่มเพื่อ
คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก
รดี มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณา
สอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 24 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 6 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนียม 48 ยูโร (EUR) หรอื คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,680 บาท 
(THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้่านสามารถให้
มากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศฝร ัง่เศส ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่น
เงนิตรา และ คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนีข้อความกรณุาลกูคา้ผู ้



 

  

 

 

 

เดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดแูล และ อํานวย
ความสะดวกในวนัน ัน้) 
 
เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่ว กรุณาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 20,000 

บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นทําจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจํา สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทัินท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะ
เดนิทางในพีเรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิ์ลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดับ 
เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักทอ่งเทีย่ว กรุณาชําระค่าทัวร์สว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรือ
เอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรือ ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จา่ยเงนิไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นช่วงรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณว์ซีา่ ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไมไ่ด ้
รับเงนิตามเวลาทีก่ําหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทาง
ในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ 
ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์(ผูม้ ี

รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยัน
ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักท่องเที่ยว ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจ
ประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการชาํระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด 
พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิ
มากกวา่กําหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 
** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ําระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรือเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ท่าน ข ึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ ีผูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนที่
กําหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อก
เดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการ
เดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอื
เอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีี่จะชําระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทกําหนดเพื่อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ีล่กูคา้ชาํระมาแลว้ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึ่ง 
ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่่านการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิข ึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึ
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคนืคา่บัตรโดยสารบา้งสว่น 
สว่นใดสว่นหนึง่ได ้และ หากสามารถคนืได ้(Refunds) จําเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-
6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 



 

  

 

 

 

 
ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคูแ่บบ 2 

ทา่น (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละ
ชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีง
พับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิข ึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติํา่  
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงข ึน้มากกวา่กําหนด หรอืหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพั่กเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต 

และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ข ึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 
 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คํารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทุกทา่น จําเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ ืน่รบัคํารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทุกทา่น  
2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอยา่งนอ้ย (ไม่รวมเสาร-์อาทติย ์ในบางกรณี) 

ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับจํานวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นสําคัญ  
3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทาง

สถานทูตหรือศูนยรั์บคํารอ้งขอวซี่าเท่านั้น หากท่านไม่สะดวกมาดําเนินการยืน่วซี่าวันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใช ้
หนังสอืเดนิทางเพือ่กจิธุระสว่นตัวของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจทําใหใ้หม้ี
ผลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยูใ่นระหว่างการพจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจําเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แต่
ขัน้ตอนการจอง หรือ ก่อนชาํระเงนิมัดจํา พรอ้มแจง้วัน และ เวลาทีท่่านสะดวกจะยืน่วซี่ามากอ่น แผนกวซี่าจะประสานงานให ้
อกีครัง้ หากมคีวิยืน่ว่างชว่งทีท่่านสะดวก แผนกวซี่าจะดําเนินการใหด้ทีีส่ดุทีจ่ะชว่ยอํานวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ 
แตทั่ง้นี้ การนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

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

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 
ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนี้ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นัน้  
** สําหรบัการใหบ้รกิาร และ คา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมี
การเปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จําเป็นตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งทีท่างบรษัิท
จะเริม่ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยืน่วซี่า (โดยประมาณ 25-30 วัน ก่อนเดนิทางเป็นอย่างนอ้ย หรอื อาจเร็วกวา่นั้น) 
และหากเกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดย
เครื่องบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นกําหนด แตว่ซีา่ยังไมด่ําเนนิการ หรือ วซี่ายังไม่ไดรั้บการอนุมัต ิ(อยู่ในระหวา่งการพจิารณา) 
เนื่องจากท่านดําเนินการยืน่วซี่าหลังคณะ และหรือ กรณีที่ท่านตอ้งการยื่นก่อนคณะ แต่คณะทีท่่านเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่
ระหวา่งการขาย ยังไมค่อนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทตูตอ้งการขอหลักฐานการพํานักในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) 
ประกันการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเทีย่วภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี้ ท่านจําเป็นตอ้งดําเนินการดว้ย
ตนเอง และหากทา้ยทีส่ดุคณะไมส่ามารถเดนิทางได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถชดเชยคา่เสยีหาย
ใหก้ับทา่นไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตท่ัิวไปคอื 15-20 วันทําการ (ไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย ์ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่ับจํานวนผูส้มัครในชว่ง
นัน้ๆ ซึง่หากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดทํ้าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูต
ออกมาใชร้ะหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ดังนัน้หากท่านมคีวามจําเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพือ่เดนิทาง กรุณา
แจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อวางแผนล่วงหนา้ กรณีที่ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสือ
เดนิทางกลับคนืดว่น ระหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ อาจทําใหส้ถานทตูปฏเิสธวซีา่ และ ทา่นจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม ่น่ัน
หมายถงึจะตอ้งชําระคา่ธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหมทั่ง้หมด โดยคํานึงถงึระยะเวลาทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางสําหรับการพจิารณา
เป็นสําคัญกอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทียั่งไมห่มดอาย ุไมช่าํรุด และ ยังมวัีนคงเหลอื
ในกลุม่ประเทศเชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ตามวัตถุประสงคท์ีว่ซีา่เชงเกน้ฉบับนัน้ๆออก และตอ้งการใช ้
เดนิทางท่องเทีย่วกับคณะนี้ สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นั้นถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด 
จะตอ้งพํานักประเทศนั้นๆมากทีสุ่ด มากอ่นแลว้อย่างนอ้ยหนึ่งครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทาง



 

  

 

 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิข ึน้ในทุกกรณี เชน่ กรณีถูกปฏเิสธจาก
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถูกสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่่านมวีซี่าประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จําเป็นจะตอ้งเป็นวซี่าชนิดท่องเทีย่ว
เทา่นัน้ โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายคุงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซี่าชนิดที่
อนุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถพํานักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่ากําหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วซี่า ทัง้นี้ ข ึน้อยู่กับประเทศ
ปลายทางอกีครัง้ กรุณาส่งหนา้วซี่าและหนา้ทีม่กีารประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง 
หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ 
คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิข ึน้ในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ชค็อนิไดเ้นื่องจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่
เพยีงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถูกสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ใน
กรณีถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจ
ถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืน
คา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมอืในสว่นนี้เพือ่ให ้
การยืน่คํารอ้งในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นสําคัญ 

11. การทีว่ซีา่จะออกใหทั้นวันเดนิทางหรือไม่ หรอื ออกก่อนเดนิทางเพียงไมก่ีวั่น เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้งคา่เสยีหาย
ใดๆไดทั้ง้ส ิน้ เพราะเนื่องจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เกี่ยวกบัเอกสารทางราชการที่จําเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศที่ออกจาก
สํานกังานเขต หรอื อําเภอ ทีอ่าศยัอยู ่, ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบสําคญัการหยา่ กรณีศนูย ์
รบัยืน่คํารอ้งขอวซีา่ หรอื สถานทูตตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จําเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) 
จากกรมการกงสลุเทา่น ัน้ ซ ึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จําเป็นทีส่ดุ สําหรบัเด็ก
ทีอ่ายตุํา่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา (เชน่ เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) 
คา่ใชจ้า่ยในสว่นนี ้ลูกคา้จําเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิไ์มส่ามารถชําระคา่ใชจ้า่ยใน
สว่นนีใ้หท้่านได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ําเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทัยนิดอํีานวยความสะดวก
แปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร์ ซือ้ตั๋วเครื่องบนิแยกเอง) ท่านจําเป็นจะตอ้ง
เตรยีมหลักฐานการจอง ตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ทีท่่านพํานักก่อน หรือ ต่อจากคณะ ประกันการเดนิทางให ้
ครอบคลุมวันทีท่่านเดนิทาง ไป และ กลับ เพื่อใชใ้นการประกอบการยืน่ขอวซีา่ใหค้รบตามเงื่อนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทา่นจะไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจําเป็นจะตอ้งยอมรับ
เงือ่นไข และ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิเนื่องจากไมใ่ชก่ารนัดหมายยืน่ขอวซีา่แบบหมูค่ณะ ทา่นจําเป็นเป็นจะตอ้งชาํระค่าใชจ้า่ย
เพิม่เตมิสว่นนี้ หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไมว่า่กรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึกรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ทา่นไม่
สามารถยืน่ขอได ้ไม่วา่กรณ๊ใดก็ตาม ทําใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิ
ทัง้หมด  

14. กรณีที่ท่านมแีผนการเดนิทางทีจ่ะเดนิทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเกน้ต่อจากคณะนี้ และ ท่านมคีวามประสงคข์อวซี่าเชงเก ้
นใหค้รอบคลมุวันเดนิทางในทรปิสดุทา้ย ทา่นจําเป็นตอ้งแจง้กับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบตัง้แตข่ัน้ตอนการจองทัวร ์รวมไปถงึแผนกวี
ซ่าทีช่ว่ยอํานวยความสะดวกใหก้ับท่านอกีครัง้ ก่อนตัง้แต่ขัน้ตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสารการจองโรงแรม และ ตั๋ว
เครือ่งบนิ จําเป็นจะตอ้งเรียบรอ้ยโดยสมบรูณ์ตัง้แต่ขัน้ตอนการขอเก็บเอกสาร เพือ่เตรยีมกรอกแบบฟอรม์ใหถู้กตอ้ง ครอบคลุม 
และ บางกรณี บางประเทศ ทา่นจะไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข (ขอ้ 
3) และ หากมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิเนื่องจากไม่ใชก่ารนัดหมายยื่นขอวซี่าแบบหมู่คณะ ท่านจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่าย
เพิม่เตมิสว่นนี้ หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไมว่า่กรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึกรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ทา่นไม่
สามารถยืน่ขอได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทําใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิ
ทัง้หมด  
 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบน

เครือ่งบนิทกุกรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีสุ่ด
เทา่ทีจ่ะสามารถทําได ้

2. กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้กอ่นเดนิทาง
กะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เพือ่ชาํระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมเีงื่อนไขเกีย่วกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครือ่งแตกต่างกัน ขอใหท้่านทําความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจํา
ชาตขิองแตล่ะสายการบนิทีก่ําลังใหบ้รกิารทา่นอยู ่



 

  

 

 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ําหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอื

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี
วัตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทาง
พเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ 
ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิข ึน้ในส่วนนี ้
ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ยลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่
บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไม่
วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขที่หนังสือ
เดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ 
หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็น
สําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหาย
ของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีที่มกีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษี
น้ํามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทนุสงูข ึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อีํานาจในการใหค้ําสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้ 

9. นักท่องเที่ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุที่
เกีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภัิยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง
บรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้าํระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชาํระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้
ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกันทุก
ช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่ง
สะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ําหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง 
ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใช ้
บรกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิข ึน้ตามมาเป็นบางกรณี 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ข ึน้ ไมว่่ากรณีใดก็
ตาม 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซือ้ตั๋วเครื่องบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทัวร ์(วันที่
หนึง่) ทา่นจําเป็นจะตอ้งมารอคณะเทา่นั้น ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของทา่น
ถงึชา้กวา่คณะ และ ยนืยันเดนิทาง ทา่นจําเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วทีค่ณะอยูใ่นเวลานัน้ๆ 
กรณีนี้ จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเทา่นั้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ไดท้่องเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ 
สถานทีห่นึง่ ทกุกรณี เนื่องจากเป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

14. รูปภาพในรายการทัวร ์ใชเ้พือ่ประกอบการโฆษณาเทา่นัน้  
15. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ไม่อนุญาตใหบุ้คคลที่มคีดคีวาม คําสั่งศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไปถงึกรณีที่เคย

รับรอง หรอื คํ้าประกัน หากทา่นไมแ่น่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองทีก่ระทรวงการตา่งประเทศ หากทา่น
ถูกปฏเิสธการเดนิทางออกนอกเมอืง ณ วันเดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ไดท้กุกรณี 



 

  

 

 

 

16. สําหรับผูเ้ดนิทางทีต่ัง้ครรภ ์จําเป็นตอ้งปรกึษาแพทย ์เพือ่ตรวจสอบอายคุรรภท์ีแ่น่นอน กับ วันทีเ่ดนิทางจรงิ และหากเดนิทาง
ได ้ทา่นจําเป็นจะตอ้งเตรยีมหนังสอืรับรองจากแพทยย์นืยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้รายละเอยีดของอายคุรรภท์ีช่ดัเจน ตามกฎ
ของสายการบนิ สว่นใหญ่ หากอายคุรรภเ์กนิ 28 สัปดาห ์จะไม่สามารถเดนิทางโดยเครือ่งบนิไดท้กุกรณี หากทา่นตัง้ครรภแ์ละ
ไมแ่จง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิตรวจพบ สายการบนิมสีทิธิป์ฏเิสธไมใ่หท้า่นเดนิทาง  

 
 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ย ืน่คํารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 
1. .  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั ฉบบัจรงิ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้วา่งไมต่ํ่า

กวา่ 2 หนา้ (หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 
2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพื้นสขีาว ถ่ายมาแลว้ไมเ่กนิ 

3 เดอืน ไม่ซํ้ากับวซี่าประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เท่านัน้ หา้มใสค่อนแทคเลนส ์ท ัง้ชนดิมสี ี
และ ชนดิใส 

3. หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน 
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายไุม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบ
จดทะเบยีนพาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตุําแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชือ่
ประเทศ ไม่จําเป็นตอ้งระบุชือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจาก
องคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หัีวจดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู ่และเบอรต์ดิต่ออยา่งชดัเจน เป็น
ภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรือธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถ

เขยีนแนะนําตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตทั่ง้นี้ อยูท่ ีด่ลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่บยืน่เทา่นัน้  
3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็น
ภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชือ่-นามสกุล ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจ

ปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 
4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดังนี ้
 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดั

ยืน่วซีา่ ** 
** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จําเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้

แตไ่มส่ามารถใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซ ึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 
5. สําเนาทะเบยีนบา้น 
6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 
7. สําเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 
8. สําเนาสตูบัิตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุํา่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ)์ 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปีบรบิูรณแ์ละ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  
หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดย
สํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถูกตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้
หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้
หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 



 

  

 

 

 

- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 
- สําเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จําเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บุตร , พี ่, นอ้ง 
, สาม ี, ภรรยา สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จําเป็นตอ้งแนบสําเนามาดว้ย และจําเป็นตอ้งยืน่

เอกสารสําคญัดงันี ้** 
- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่เจา้ของบญัช ี(ผู ้

รบัรอง) ยนืยันรับรองใหก้ับผูถู้กรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-
นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดั

ยืน่วซีา่ ** 
** จําเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบั

ยืน่ได ้** 
** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชี

เดยีวกนั ** 
- เอกสารเพือ่อา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบัิตร 

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

ลอยฟ้าขา้มแยกสาธร นราธวิาส ประมาณ 150 เมตร จะถงึทางลง เดนิลงโดยใชบั้นไดทางลงมุง่หนา้สูถ่นนสาทร จากนัน้เดนิ
ตรงไปอกีประมาณ 100 เมตร จะพบอาคารสาธรซติี ้ทาวเวอร ์อยูท่างดา้นขวามอืของทา่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

  

 

 

 

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 ** 

 
 
 
 

 

 

 
 


