
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

วนัทีห่น ึง่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์

ประเทศสงิคโปร ์                                 (-/-/-) 

15.00 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร ์K สายการบนิ Singapore Airlines โดยมเีจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวย

ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

18.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore 

Airlines เทีย่วบนิที ่SQ979  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

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

23.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟิอมูชิโิน เมอืงโรม ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิ 

Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ356 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ท่าอากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา 

เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี- เมอืงเวนสิ ประเทศอติาล ี- ทา่เรอืตรอนเคตโต ้- ลอ่งเรอืผา่นชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ - 

เกาะเวนสิ - ทา่เรอืซานมารโ์ค - สะพานถอนหายใจ - วงัดอดจ ์- จตัรุสัซานมารโ์ค - โบสถซ์านมารโ์ค             (-/L/-)      

06.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟิอมูชิโิน เมอืงโรม ประเทศอติาล ี 

 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเวนสิ (Venice Mestre) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาท)ี ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่ เมอืงหลวงของ

แควน้เวเนโต ประเทศอติาล ี(Italy) เมอืงเวนสิถูกสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็กๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเว

นเิทยี ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของทะเลอาเดรยีตกิ เป็นเมอืงทา่โบราณ และเป็นเมอืงทีใ่ชค้ลองในการคมนาคมมากทีส่ดุ  

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto Pier) เพื่อ ล่องเรอืผ่านชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ (Cruise to 

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

ทัง้เมอืงใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มสีมญานามว่าเป็น "เมอืงแหง่สายน า้ หรอื ราชนิแีหง่ทะเลอาเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ย

ใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมสีะพานเชือ่มถงึกันกว่า 400 แห่ง เดนิทางถงึ ทา่เรอืซานมารโ์ค (San Marco Pier) ศูนยก์ลางของ

เกาะเวนสิ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

ท่าน เดนิชมความสวยงามโดยรอบ ของเมอืงเวนสิ ผ่านชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ทีม่เีรือ่งราวน่าสนใจ

ในอดตี เมือ่นักโทษทีเ่ดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสูคุ่กจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสวา่งและโลกภายนอกเป็นครัง้สุดทา้ยระหว่างเดนิ

ผา่นชอ่งหนา้ต่างทีส่ะพานนี้ ซ ึง่เชือ่มตอ่กับ ผา่นชม วงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อันเป็นสถานทีพ่ านักของเจา้ผูค้รองเมอืงเวนิ

สในอดตี ซึง่นักโทษชือ่ดังทีเ่คยเดนิผา่นสะพานนีม้าแลว้คอื คาสโนวา่น่ันเอง 

น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัซานมารโ์ค (St. Mark’s Square) ทีน่โปเลยีนเคยกล่าวไวว้่า “เป็นหอ้งน ัง่เลน่ทีส่วยทีสุ่ดในทวปี

ยุโรป” จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาณาเขตอันงดงาม รวมทัง้ น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โบสถซ์านมารโ์ค (St. Mark’s 

Bacilica) ทีม่โีดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน์ อสิระใหท้่านไดม้เีวลาเดนิเที่ยวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนตกิตาม

อัธยาศัย เลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ เชน่ เครือ่งแกว้มูราโน่, หนา้กากเวนิส หรอื เลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นชัน้น า หรอืน่ังจบิกาแฟใน

รา้น Café Florian ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1720 หรอื เลอืกซือ้โปรแกรมเสรมิพเิศษ น่ังเรอืกอนโดล่า เรอืพืน้เมอืงของ

ชาวเวนสิ ลอ่งชมความสวยงามโดยรอบของเกาะเวนสิ ** ยงัไมร่วมคา่ลอ่งเรอืกอนโดลา่ ราคาขึน้อยูก่บัชนดิของเรอื และ 

แตล่ะชว่งวนั ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร ์เพือ่ตรวจสอบรายละเอยีดอกีคร ัง้ ** 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงเวนสิ - เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี- มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน - แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล - อนุสาวรยี ์ของ

กษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 - อนุสาวรยีล์โิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่- โรงละครปิอซัซ่า เดลลา สกาลา - ประตูชยัแห่ง

เมอืงมลิาน - ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้- เมอืงลเูซริน์ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์- อนสุาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั - สะพานไมช้า

เปล                                 (B/-/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน (Milan) หรอื มลิาโน (Milano) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาท)ี ประเทศอติาล ี

(Italy) เป็นเมอืงหลักของแควน้ลอมบารเ์ดยีและเป็นเมอืงส าคัญในภาคเหนือของประเทศอติาล ีตัง้อยู่บรเิวณทีร่าบลอมบารด์ ี

(Lombardy) ชือ่เมอืงมลิานมาจากภาษาเคลต ์ค าว่า "Mid-lan" ซึง่หมายถงึ อยู่กลางทีร่าบ เมอืงมลิานมชีือ่เสยีงในดา้นแฟชั่น

และศลิปะ ซึง่มลิานถกูจัดใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ในลักษณะเดยีวกับนวิยอรก์ ปารสี ลอนดอน และโรม 

น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) เป็นมหาวหิารทีม่สีถาปัตยกรรมแบบโกธคิที่

ยิง่ใหญ่ดว้ยความสูง 157 เมตร และกวา้งถงึ 92 เมตร ตัง้อยูท่ีจั่ตุรัสกลางเมอืงมลิานเปรยีบเหมอืนเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงมลิาน 

เป็นมหาวหิารทีใ่หญเ่ป็นอันดับสองในประเทศอติาลรีองจากมหาวหิารเซนต ์ปีเตอร ์บาซลิกิา ทีต่ัง้อยูท่ีเ่มอืงวาตกิันเทา่นัน้  



 

  
 
 
 

 ** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชม มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน ทา่นละ ประมาณ 5 ยูโร (EUR) หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทย ทา่น

ละ ประมาณ 200 บาท (THB) มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน ปิดทุกวนัพุธ และ อาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้เช่น วนัทีม่กีาร

เตรยีมจดัพธิกีรรมตา่งๆทางศาสนา วนัทีม่พีธิกีรรมตา่งๆทางศาสนา หรอื เหตุผลใด เหตุผลหนึง่ก็ตาม ซึง่นอกเหนอื

การควบคมุของบรษิทั และ ไมส่ามารถทราบลว่งหนา้ได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ** 

น าทา่นเดนิทางสู่ แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอ็มมานเูอล (Galleria Vittorio Emanuele II) เป็นศนูยก์ารคา้ทีส่วยงาม หรหูราและ

เก่าแก่ที่สุดของเมืองมิลาน ผ่านชม อนุสาวรยี ์ ของกษตัรยิ ์ว ิคเตอร ์เอ็มมานูเอลที่ 2 (Vittorio Emanuele II 

Monument) ผูร้เิร ิม่การรวมชาตหัิวเมอืงตา่งๆในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดังในยคุเรเนซองสอ์กี 1 ท่าน คอื อนสุาวรยี ์

ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่(Leonado Davinci Monument) หันหนา้ไปทางโรงละครทีอ่ยู่ในบรเิวณดา้นหนา้ของ ผ่านชม โรง

ละครปิอซัซ่า เดลลา สกาลา (Piazza della scala) หรอื โรงละครสกาล่าเก่าแก่ของเมือง ผ่านชม ประตูชยัแหง่เมอืงม ิ

ลาน (Porta Sempione) ตัง้ตระหง่านอยู่กลางสวนสาธารณะขนาดใหญใ่นเมอืงมลิานแหง่นี ้กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1888 มเีนือ้ที่

โดยรวมทัง้หมด 240 ไร ่และตัง้อยู่ในบรเิวณศูนยก์ลางทางประวัตศิาสตรข์องเมอืงภายในเขตการปกครองที ่1 อยูต่ดิกับสวนของ 

ผ่านชม ปราสาทสฟอรเ์ซสโก้ (Castello Sforzesco) เป็นปราสาทเก่าแก่หลายรอ้ยปีอันเป็นแหล่งรวมแกลลอรี่และ

พพิธิภัณฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงมลิาน อดตีเคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวสิคอนต ิ(Visconti) ต่อมาเป็นทีพ่ านักของผูน้ า

เผด็จการในชว่งศตวรรษที ่15 คอืตระกลูสฟอรซ์า (Sforza)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงลูเซิรน์ (Lucerne) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ 

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(Switzerland) ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา  

 น าท่านเดินทางสู่ อนุสาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั (Lion Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็น

อนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวติเซอรแ์ลนดท์ีเ่กดิจากการปฏวัิตใินประเทศฝรั่งเศสเมือ่ปี ค.ศ. 1792  

น าท่านเดนิทางสู่ สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ารอยส ์(Reuss River) 

อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แก่ทีส่ดุในทวปียโุรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1333 

โดยใตห้ลังคาคลุมสะพาน มภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิฯตลอดแนวสะพาน ใหท้่านอสิระชมความสวยงามโดยรอบตาม

อัธยาศัย โดยบรเิวณปลายสะพานมรีา้นจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงของทีร่ะลกึต่างๆมากมาย เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, 

นาฬกิายีห่อ้ดัง อาท ิเชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

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



 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงลเูซริน์ - เมอืงแองเกลิเบริก์ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์- ข ึน้สูย่อดเขาทติลสิ โดย กระเชา้โรแตร ์- ถ า้น า้แข็ง - ทติ

ลสิ คลฟิ วอรค์ - เมอืงดฌีง ประเทศฝร ัง่เศส                                     (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแองเกลิเบริก์ (Engleberg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาท)ี ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(Switzerland) ตัง้อยูเ่ชงิขนุเขา พรอ้มกับฉากหลงัของเทอืกเขาแอลป์ ทีม่หีมิะปกคลมุตลอดทัง้ปีเป็นอกีหนึง่เมอืงรสีอรท์ชัน้น า

ของประเทศสวติเซอรแ์ลนดท์ีต่อ้งหาโอกาสมาเยอืนสักครัง้ โดยตัวเมอืงนัน้ตัง้อยูบ่นเนนิเขาใกลก้ับ "ภเูขาทติลสิ" (Mount Titlis) 

 น าท่านเดนิทาง ขึน้สู่ยอดเขาทติลสิ (Mount Titlis) โดย กระเชา้โรแตร ์(Titlis Rotair) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 

นาท)ี ซึง่สามารถชมทัศนียภาพอันตระการตาไดร้อบทศิทางแบบ 360 องศา เป็นยอดเขาทีม่คีวามสูงถงึ 3,238 เมตร มหีมิะปก

คลุมยอดเขาตลอดทั ้งปี ในฤดูหนาวถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ส าหรับนักท่องเที่ยว น าท่าน เขา้ชม ถ า้น า้แข็ง (Glacier 

Grotto) ทีไ่ม่เคยละลาย มคีวามยาวถงึ 130 เมตร และมคีวามลกึสูงสุดถงึ 15 เมตร ใหท้่านอสิระเพลดิเพลนิกับการเล่นหมิะบน

ลานสก ีพรอ้มชมทวิทัศน์ของยอดเขาต่างๆโดยรอบ ที่ถูกปกคลุมไปดว้ยหมิะอันขาวโพลนเป็นภาพทีห่าชมไดย้าก หรอื เลอืก

สัมผัสบรรยากาศแนวหนา้ผาสูงกว่า 10,000 ฟุต บนสะพานแขวนที่สูงที่สุดในทวปียุโรป ทติลสิ คลฟิ วอรค์ (Titlis Cliff 

Walk) ** การเดนิทางขึน้ชมยอดเขาทติลสิ ข ึน้อยู่กบัสถานการณ์ และ สภาพภูมอิากาศเป็นส าคญั กรณีคณะไม่

สามารถขึน้ชมยอดเขาทติลสิได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่น

หนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้ เป็นส าคญั ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) พเิศษ !! ภตัตาคารบนยอดเขาทติลสิ 

** กรณีรา้นอาหารบนยอดเขาทติลสิ ไมส่ามารถรองรบัคณะได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์น าทา่น

รบัประทานอาหารทีภ่ตัตาคารในเมอืงใกลเ้คยีง เป็นการทดแทน และไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นได ้ไมว่า่สว่นใด 

สว่นหนึง่ ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นส าคญั ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดฌีง (Dijon) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที) อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอรก์ันด ี

ประเทศฝร ัง่เศส (France) ผ่านทุ่งราบอันกวา้งใหญ่ เป็นแหล่งผลติมัสตารด์ชือ่ดังและไวน์ชัน้เลศิ ระหว่างทางผ่านชมอาคาร

บา้นเรอืนสมัยเรอเนสซองส ์โบสถแ์ละวหิารเกา่แก่ในสมัยยคุกลางซึง่มจีุดเดน่ คอืการมงุหลังคาดว้ยกระเบือ้งสแีดงสดจัดเรยีงเป็น

ลวดลายงดงาม 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

  น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Campanile Dijon Centre - Gare, Dijon, France หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ เมอืงดฌีง - เมอืงปารสี - พระราชวงัแวรซ์ายส ์- ลา วลัล ีวลิเลจ เอาทเ์ล็ท               (B/L/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงปารสี (Paris) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส เมอืง ทีม่มีนตเ์สน่ห์

อันเหลือลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันเมืองปารสีเป็นหนึ่งในศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล ้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา ความบันเทิง สื่อ แฟชั่น 

วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหเ้มอืงปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลกหรอืเมอืงทีใ่ครก็ตา่งใฝ่ฝันถงึ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

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

เรยีกพระราชวังแห่งนี้ว่าสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกก็คงไม่ผดินัก เนื่องจากถูกสรา้งขึน้ดว้ยหนิอ่อนสขีาวทัง้ภายในและภายนอก

ตกแต่งอย่างวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รปูแกะสลักและเครื่องเรอืน ทีใ่ชเ้งนิมากมากมายมหาศาลในการสรา้ง น า

ทา่นเขา้ชม หอ้งตา่งๆภายในพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง, ทอ้งพระโรงทีต่กแตง่อยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล

, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก ทีม่คีวามยาวถงึ 73 เมตร เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราช

แหง่กรงุศรอียธุยา เคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ี ่14 แหง่ประเทศฝรั่งเศสครัง้ในอดตีกาล อกีทัง้ยังเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัด

งานเลีย้งและเตน้ร าของพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี ่16 ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีทีต่กแต่งอย่างงดงาม, 

ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนที่ยิง่ใหญ่, หอ้งวนัีสส าหรับเหล่าคณะราชทูตที่เดนิทางมาไดพ้ักก่อนเขา้เฝ้า 

รวมทัง้ยังเคยเป็นทีพั่กของราชทตูสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแหง่กรงุศรอียธุยา สิง่ทีท่ าใหห้อ้งนีแ้ตกตา่งจากหอ้งอืน่ๆคอืบน

เพดานมีภาพเขียนที่แสนงดงามทรงคุณค่า และหอ้งไดอาน่าส าหรับพักผ่อนหลังพิธีส าคัญๆ ผนังทัง้สองดา้นจะเต็มไปดว้ย

ภาพวาดเทพไีดอาน่าทีข่นานนามว่า “เทพีแห่งการล่าสัตว”์ เป็นตน้ อกีส่วนหนึง่ทีม่องขา้มไม่ไดน่ั้นคอื สวนแวรซ์ายส ์ที่ถอืว่า

ยิง่ใหญ่และงดงาม ผลงานชิน้เอกของนักแต่งสวนชือ่ดังทั่วโลกนามว่า “เลอโนทด์” มีพื้นที่ถงึ 14,820 เอเคอร ์มีแมก้ระทั่ง

ทะเลสาบจ าลอง มรีปูปัน้ของสัตวน์านาชนดิและเทพเจา้กรกีตามจุดต่างๆ และยังมสีวนดอกไมท้ีจ่ะผันเปลีย่นไปตามแตล่ะฤดกูาล 

จงึท าใหก้ารมาเยอืนยังพระราชวังแวรซ์ายจงึเปรยีบเสมอืนการมาเยอืนยัง “วมิานแหง่จกัรพรรด”ิ ทีนั่บเป็นมรดกโลกตะวันตก

โดยแทจ้รงิ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1979 

น าท่านเดนิทางสู่ ลา วลัล ีวลิเลจ เอาทเ์ล็ท (La Vallee Village Outlet) เอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่ ศูนยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมให ้

เลื อ ก ม า ก ม า ย  เช่ น  Coach, Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, 

Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph Lauren, Ted Baker, Superdry, Valentino, Salvator 

Ferragamo, Hugo Boss และอืน่ๆอกีมากมาย อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

วนัทีห่ก เมอืงปารสี - ล่องเรอืบาโตมุช ชมแม่น า้แซน - หอไอเฟล - จตัุรสัทรอคคาเดโร่ - ลานประวตัศิาสตร ์หรอื จตัุรสั

คองคอรด์ - ถนนช็อง เซลเีซ - ประตูชยันโปเลยีน หรอื อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล - จตัุรสัชารล์ เดอ โกล - สวนและ

พระราชวงัลุกซ็องบูร ์- สะพานอเล็กซานเดอรท์ ี ่3 - โรงอุปรากรปาแลการน์เีย - ย่านเลอ มาเรส่ ์- มหาวหิาร ซาเคร 

เกอร ์- พพิธิภณัฑล์ฟูร ์- หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์                            (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ล่องเรอืบาโตมุช ชมแม่น า้แซน (Bateaux Mouches River Cruise) ที่ไหลผ่านใจกลางเมืองปารสี ชมความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน่ ้าแซน เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจ  

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นสูงตระหง่านคู่เมอืงปารีส ดว้ยความสูงถงึ 

1,063 ฟตุ หรอืสูงเท่ากับตกึ 81 ชัน้ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1889 ทีบ่รเิวณ จตัุรสัทรอคคาเดโร ่(Trocadéro) สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็น

สัญลักษณ์ของงานแสดงสนิคา้โลก ในปี ค.ศ. 1889 (Exposition universelle de Paris de 1889) เพือ่แสดงถงึความยิง่ใหญข่อง

ประเทศฝรัง่เศส ความเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีวทิยาศาสตร ์และความสวยทางศลิปะสถาปัตยกรรม หอคอยสูงงดงามแหง่นี้

เป็นดาวเดน่ทีส่รา้งความประทับใจแกผู่ร้ว่มงาน ซึง่ตอ่มาไดรู้จั้กในนามหอไอเฟลและกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงปารสี  

น าท่าน ผา่นชม โดยรอบเมอืงปารสีเริม่จาก ลานประวตัศิาสตร ์หรอื จตัุรสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ทีพ่ระเจา้

หลุยส์ที่ 16 และพระนางมารอีังตัวเนต ถูกตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏิวัตฝิรั่งเศส ผ่านชม ถนนสายโรแมนติก 

ถนนช็อง เซลเีซ (Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรด์ ตรงสู่ ประตูชยันโปเลยีน หรอื อารก์เดอทรยีงฟ์

เดอเลตวล (Arc de triomphe de l'Étoile) หรอืทีรู่จั้กกันในชือ่ ประตูชัยแห่งประเทศฝรั่งเศส เป็นอนุสรณ์สถานทีส่ าคัญใน

เมอืงปารสี ตัง้อยู่กลาง จตัุรสัชารล์ เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) หรอืเป็นที่รูจั้กกันในนาม "จัตุรัสแห่งดวงดาว" 

(Place de l'Étoile) อยู่ทางทศิตะวันตกของถนนช็อง เซลเีซ ประตูชัยแห่งนี้สรา้งขึน้เพือ่เป็นการสดุดวีรีชนทหารกลา้ทีไ่ดร้่วมรบ

เพือ่ประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงครามนโปเลยีน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนรินามอกีดว้ย ประตูชัยนีเ้ป็น

ส่วนหนึ่งของ "แกนกลางอันเก่าแก่" (L'Axe historique) ซึง่เป็นถนนเสน้ตรงจากสวนพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ไปยังชานเมืองปารีส 

ออกแบบโดยช็อง ชาลแกร็ง ในปี พ.ศ. 2349 โดยมยีุวชนเปลอืยชาวฝร่ังเศสก าลังต่อสูก้ับทหารเยอรมัน เต็มไปดว้ยเคราและใส่

เกราะเป็นสัญลักษณ์เพื่อเป็นการปลุกใจ และเป็นอนุสรณ์สถานจนกระทั่งสงครามโลกครัง้ที่ 1 สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของ

จักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซ ์ในปี 1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1836 

น าท่าน เขา้ชม สวนและพระราชวงัลุกซ็องบูร ์(Jardin du Luxembourg) หรอืทีรู่จั้กกันในชือ่ฝร่ังเศสว่า ชารแ์ดง ดู ลุกซ็

องบรู ์เป็นสวนสาธารณะทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับทีส่องของเมอืงปารสี ภายในเป็นทีต่ัง้ของพระราชวังลุกช็องบรูท์ีส่วยงามมพีืน้ที่

กวา้งถงึ  61 เอเคอร ์ชาวเมืองส่วนมากมักจะมาใชเ้วลาวันหยุดในการท ากจิกรรมครอบครัว ปิกนิก ผักผ่อน ไปจนถงึถงึการ

อาบแดด นอกจากความรม่รืน่ของตน้ไมจ้ านวนมากแลว้ยังมกีารประดับประดาดว้ยรปูประตมิากรรมกวา่ 106 ชิน้  

น าท่าน ผา่นชม สะพานอเล็กซานเดอรท์ ี ่3 (Pont Alexandre-III Bridge) เป็นสะพานโคง้พาดผ่านแม่น ้าแซน เชือ่มต่อ

ทัง้สองฝ่ังแมน่ ้าดา้นฝ่ังหอไอเฟลกับฝ่ังช็อง เซลเีซเขา้ดว้ยกัน โดยไดถ้กูกล่าวขานวา่เป็นสะพานทีป่ระดับประดาไปดว้ยงานศลิปะ

ชัน้เลศิ และหรหูราทีส่ดุในเมอืงปารสี โดยในปัจจุบันไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรแ์หง่ประเทศฝรั่งเศส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

 

 

 

 

น าท่าน ถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ โรงอปุรากรปาแลการน์เีย (Palais Garnier) หรอืทีเ่รยีกกันว่า โรงอุปรากรแห่งเมอืงปารสี 

ถอืเป็นผลงานสถาปัตยกรรมแบบฟ้ืนฟสูสไตลบ์าโรกทีเ่ป็นชิน้เอกในยุคปลายทศวรรษที ่18 การตกแตง่แมจ้ะใหค้วามรูส้กึหรูหรา 

หากก็แฝงไวด้ว้ยบรรยากาศภายในมคีวามลกึลับน่าคน้หาเสมอืนหลงเขา้มาในบทประพันธเ์รือ่ง Phantom of the Opera ปัจจุบัน

ยังคงมกีารแสดงบัลเล่ตห์รอืโอเปร่าอยู่ ** ยงัไมร่วมค่าบตัรเขา้ชม โรงอปุรากรปาแลการน์เีย ทา่นละ ประมาณ 15 ยูโร 

(EUR) หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 600 บาท (THB) ** 

น าท่านเดนิทางสู่ ย่านเลอ มาเรส่ ์(Le Marais) เป็นย่านทีไ่ดร้ับการกล่าวขานว่าเป็นย่านทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในเมอืงปารสี ตามทอ้ง

ถนนและอาคารบา้นเรอืนในละแวกนี้ยังคงใหค้วามรูส้กึเสมอืนฝรัง่เศสในยุคกลาง แมจ้ะยังคงบรรยากาศและความเก่าแก่ไวอ้ย่าง

ครบถว้น หากก็มกีารผสมผสานความเจรญิไวอ้ย่าลงตัว ไม่ว่าจะเป็น รา้นอาหารฝรั่งเศสแบบดัง้เดมิ รา้นเบเกอรีโ่ฮมเมดตกแต่ง

สวยงามน่ารัก รา้นแฟชัน่น าสมัย รา้นขายของแนวโบราณส าหรับนักสะสม 

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิาร ซาเคร เกอร ์(The Basilica of the Sacred Heart of Paris) หรอืทีรู่จั้กกันใน

นาม มหาวหิารพระหฤทัยแห่งมงมาทร ์ตัง้อยู่ในย่านมงมาทร ์(Montmartre) บนยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดของเมอืงปารสี ถงึจะเรยีกว่า

มหาวหิารหากแต่ลักษณะคลา้ยกับปราสาทอันโอ่อา่สขีาวมากกว่า อกีทัง้รูปแบบสถาปัตยกรรมการสรา้งแบบโรมัน ไบแซนไทน ์ที่

ดวูจิติรบรรจงและมเีอกลักษณ์แตกต่างจากสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆในยคุเดยีวกัน ทีน่อกจากจะเป็นสถานทที่องเทีย่วหลักๆของเมอืงปารสี

แลว้ ยังนับเป็นอนุสาวรยีข์องทัง้การเมอืงและวัฒนธรรม โดยความขาวทีเ่ห็นเกดิจากวัสดกุ่อสรา้งทีท่ าจากหนิปนูประเภททราเวอร์

ทนีทีท่ าใหค้งความขาวไดอ้ย่างยาวนานและยังทนตอ่ภูมอิากาศต่างๆไดอ้ย่างด ีภายในหอ้งโถงใหญ่ถอืว่าเป็นอกีหนึง่จุดไฮไลท์

ของทีน่ี่ ซ ึง่เป็นภาพวาดบนเพดานแบบโมเสคทีใ่หญ่ทีสุ่ดของฝรั่งเศส รวมไปถงึดา้นบนสุดทีม่ลีักษณะเป็นโมที ่เป็นจดชมววิที่

สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเมอืงปารสี ** ยงัไมร่วมค่าบตัรเขา้ชม มหาวหิาร ซาเคร เกอร ์ท่านละ ประมาณ 8 ยูโร (EUR) 

หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 320 บาท (THB) ตอ่โซน จะแบง่เป็น สว่นโดม และ ดา้นลา่ง ** 

น าท่าน ผ่านชม พพิธิภณัฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑ์ทางศลิปะที่มชี ือ่เสยีง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัว

อาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานทีท่ีจั่ดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดับโลกเป็น

จ านวนมาก กว่า 35,000 ชิ้น เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the 

Rocks  ผลงานอันโด่งดังของลโีอนารโ์ด ดาวนิช,ี รูปปั้น The Victory of Samothrace หรอื รปูปั้นเทพวนัีส (Venus de Milo) มี

ทัง้รูปปั้นสฟิงซ ์(Sphinx), มัมมี ่(Mummy) หรอืร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑ์

ลฟูรจ์ะสรา้งเป็นรปูทรงพรีะมดิทีส่รา้งขึน้จากกระจกเป็นอกีจุดยอดนยิมทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งไปถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ และเป็นฉากทีม่อียู่

ในภาพยนตรเ์รือ่ง The Da Vinci Code ซึง่พพิธิภัณฑล์ูฟร ์นอกจากจะมกีารตัง้แสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังมนีทิรรศการชั่วคราว

ตา่งๆ การแสดงภาพยนตร ์และคอนเสริต์ ท าใหพ้พิธิภัณฑล์ฟูรเ์ป็นสถานทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนปีละเกอืบ 10 ลา้นคน ** ยงัไม่

รวมคา่บตัรเขา้ชม พพิธิภณัฑล์ูฟร ์ทา่นละ ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 800 

บาท (THB) ข ึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ สว่นทีเ่ขา้ชม ** 

น าท่านเดนิทางสู่ หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) สวรรคข์องนักชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น ารุ่นใหม่

ล่าสุด New Collection !! จากทั่วทุกมุมโลก รวบรวมอยู่ในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางเมอืงปารสีแห่งนี้ หรอืท่านสามารถเลอืก

ซือ้สนิคา้ของสวสิฯจากรา้น Bucherer รา้นดังของประเทศสวติเซอร์แลนด์ ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางเมืองปารีส โดยมีสินคา้

มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้  

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

วนัทีเ่จ็ด  ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์เดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส - ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ

กรงุเทพฯ ประเทศไทย                                 (-/-/-) 

น าทา่นเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีเพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษี 

(Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร        

12.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore 

Airlines เทีย่วบนิที ่SQ335 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ13 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีแ่ปด  ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

ประเทศไทย                                  (-/-/-) 

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

09.35 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Singapore Airlines 

เทีย่วบนิที ่SQ972 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 25 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

11.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

19 - 26 สงิหาคม 2562 

19AUG SQ979 BKK-SIN 18.30-21.55 

19AUG SQ356 SIN-MXP 23.30-06.10+1 

25AUG SQ335 CDG-SIN 12.00-06.50+1 

26AUG SQ972 SIN-BKK 09.35-11.05  

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

29 ก.ย. - 06 ต.ค. 2562 

29SEP SQ979 BKK-SIN 18.30-21.55 

29SEP SQ356 SIN-MXP 23.30-06.10+1 

05OCT SQ335 CDG-SIN 12.00-06.50+1 

06OCT SQ972 SIN-BKK 09.35-11.05 

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

10 - 17 ตลุาคม 2562 
(13 ต.ค. คลา้ยวนัสวรรคต ร. 9 และ วนัออกพรรษ / 

14 ต.ค. วนัหยดุชดเชย) 

10OCT SQ979 BKK-SIN 18.30-21.55 

10OCT SQ356 SIN-MXP 23.30-06.10+1 

16OCT SQ335 CDG-SIN 12.00-06.50+1 

17OCT SQ972 SIN-BKK 09.35-11.05 

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

13 - 20 ตลุาคม 2562 
(13 ต.ค. คลา้ยวนัสวรรคต ร. 9 และ วนัออกพรรษ / 

14 ต.ค. วนัหยดุชดเชย) 

13OCT SQ979 BKK-SIN 18.30-21.55 

13OCT SQ356 SIN-MXP 23.30-06.10+1 

19OCT SQ335 CDG-SIN 12.00-06.50+1 

20OCT SQ972 SIN-BKK 09.35-11.05 

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

10 - 17 พฤศจกิายน 2562 
(11 พ.ย. วนัลอยกระทง) 

10NOV SQ979 BKK-SIN 18.30-22.00 

10NOV SQ356 SIN-MXP 23.45-05.55+1 

16NOV SQ335 CDG-SIN 10.50-06.15+1 

17NOV SQ972 SIN-BKK 09.45-11.10 

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

24 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2562 

24NOV SQ979 BKK-SIN 18.30-22.00 

24NOV SQ356 SIN-MXP 23.45-05.55+1 

30NOV SQ335 CDG-SIN 10.50-06.15+1 

01DEC SQ972 SIN-BKK 09.45-11.10 

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

29 ธ.ค. - 05 ม.ค. 2562 
(31 ธ.ค. วนัส ิน้ปี / 01 ม.ค. วนัข ึน้ปีใหม)่ 

29DEC SQ979 BKK-SIN 18.30-22.00 

29DEC SQ356 SIN-MXP 23.45-05.55+1 

04JAN SQ335 CDG-SIN 10.50-06.15+1 

05JAN SQ972 SIN-BKK 09.45-11.10 

62,999 62,999 62,999 15,999 49,999 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

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

ส าหรบัการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ จ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัท าการ (บาง

กรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนญุาตใช้

หนงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากจ าเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนื

ทา่นภายใน 3-5 วนัท าการ เป็นอยา่งนอ้ย ในล าดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนัเดนิทางไมเ่พยีงพอส าหรบัยืน่วซีา่คร ัง้ใหม ่

การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทกุกรณ ี** 

 

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

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออก

บตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 20 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้

หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี

ขอ้จ ากดัเร ือ่งของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู เทา่น ัน้ กรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนนูอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

 



 

  
 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Singapore Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้ง

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

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ทา่น ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple ว่าง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ หรอื ผ่านชม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับความ

เหมาะสมของเวลา และ สถานการณจ์รงิอกีครัง้  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

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

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

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 42 ยโูร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,440 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก

อายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความ

พงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศฝร ัง่เศส ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ข ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ 

คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศฝร ัง่เศส สามารถด าเนนิการแทนได ้(โดยแผนกวซีา่ของบรษัิท จะเป็น

ผูด้ าเนนิการแทนใหท้า่น) ผูเ้ดนิทางไมจ่ าเป็นตอ้งไปแสดงตน ยกเวน้สถานทตูจะขอใหท้า่นเขา้มาสัมภาษณ์เป็นกรณพีเิศษ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิ

ของสถานทตูเทา่นัน้ หากเกดิกรณนีี ้ขอใหท้า่นโปรดใหค้วามร่วมมอืไปตามวัน และ เวลาทีส่ถานทตูนัดหมาย 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่ว กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั 

หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลกิ

อัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่า่ง

และท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ 

ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเทีย่ว กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระ

เงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ 

กรณีทีอ่ยูใ่นช่วงรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อน

วันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

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

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

ท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณนัีกทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลาย

ลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทาง

มาทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) 



 

  
 
 
 

พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของ

ผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

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

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่ก าหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรอืเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่วา่สว่นใดส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

กรณีออกบัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคนืค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได ้และ หากสามารถคืนได ้

(Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. - 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท า

การของทางบรษัิท 

 

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

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และบาง

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

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากกว่าก าหนด หรือหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพั่กเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทกุทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รบัค ารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร-์อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึน้อยู่กับ

จ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซี่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรอื

ศนูยร์ับค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ หากทา่นไมส่ะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธุระสว่นตัว

ของท่านในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยูใ่น

ระหวา่งการพจิารณาทีส่ถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง หรอื ก่อนช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที่

ท่านสะดวกจะยืน่วซีา่มาก่อน แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยืน่ว่างชว่งทีท่่านสะดวก แผนกวซีา่จะด าเนนิการใหด้ทีีสุ่ดทีจ่ะชว่ย

อ านวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตท่ัง้นี ้การนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนีไ้ด ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นัน้  

** ส าหรบัการใหบ้รกิาร และ ค่าบรกิารของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่เป็นกรณีพิเศษอกีคร ัง้ อาจมกีาร

เปลีย่นแปลง ** 



 

  
 
 
 

4. กรณทีีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งทีท่างบรษัิทจะเริม่ด าเนนิการ

จัดเตรยีมเอกสารเพือ่ขอยืน่วซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอยา่งนอ้ย หรอื อาจเร็วกวา่นัน้) และหากเกดิค่าใชจ้่ายไมว่า่กรณีใดๆ

ก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกก่อนก าหนด แต่วซีา่ยังไม่

ด าเนนิการ หรอื วซีา่ยังไม่ไดร้ับการอนุมัต ิ(อยูใ่นระหว่างการพจิารณา) เนือ่งจากท่านด าเนนิการยืน่วซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีทีท่่านตอ้งการ

ยืน่ก่อนคณะ แต่คณะทีท่่านเดนิทาง ยังไมปิ่ด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทูตตอ้งการขอหลักฐานการพ านักใน

ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี้ ท่าน

จ าเป็นตอ้งด าเนินการดว้ยตนเอง และหากทา้ยทีสุ่ดคณะไม่สามารถเดนิทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย

คา่เสยีหายใหก้ับทา่นไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 15-20 วันท าการ (ไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย ์ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยู่

ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใชร้ะหวา่ง

ขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากท่านมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพือ่เดนิทาง กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่

วางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซี่า 

อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซี่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย

ค านงึถงึระยะเวลาทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางส าหรับการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีท่าน มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทียั่งไม่หมดอาย ุไมช่ ารุด และ ยังมวัีนคงเหลอืในกลุ่มประเทศ

เชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถุประสงคท์ี่วซี่าเชงเกน้ฉบับนัน้ๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทีย่วกับคณะนี ้

สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซี่าออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีสุ่ด มาก่อน

แลว้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย 

และ คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่่านมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้ง

อยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถพ านักใน

ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดที่อนุมัตใินหนา้วซี่า ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณาส่งหนา้วซี่าและหนา้ที่มีการ

ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้

เนือ่งจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ 

สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน

กลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืในสว่นนีเ้พือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้งใน

ครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคัญ 

11. การที่วซี่าจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกก่อนเดนิทางเพยีงไม่กีวั่น เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดท้ัง้สิน้ 

เพราะเนือ่งจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศทีอ่อกจากส านกังานเขต หรอื 

อ าเภอ ทีอ่าศยัอยู ่, ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบส าคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ หรอื สถานทูต

ตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่าน ัน้ ซึง่จะมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ 

ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จ าเป็นทีสุ่ด ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 

(เช่น เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) ค่าใชจ้า่ยในส่วนนี ้ลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถช าระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ าเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทั

ยนิดอี านวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

 

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

กรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระกบัเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมเีงือ่นไขเกีย่วกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครือ่งแตกตา่งกัน ขอใหท้่านท าความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจ าชาตขิองแต่ละสาย

การบนิทีก่ าลังใหบ้รกิารทา่นอยู ่

 

 

 

 



 

  
 
 
 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ 

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอื

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซี่า 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์มไ่ดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

คา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุุดวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิช่น วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่

บรษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใส่ถงุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณี

ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณทีีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 
1. .  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ และมีหนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ ้ากับ

วซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายไุม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณเีป็นพนักงาน : จดหมายรบัรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุือ่ประเทศ ไม่

จ าเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หัีว

จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรบัรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณเีกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไมจ่ดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะน าตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตท่ัง้นี ้อยูท่ีด่ลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีร่ับยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

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

สะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรณุาจัดเตรยีมดังนี ้

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

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

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบัิตร (กรณผีูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ)์ 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณแ์ละ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอื

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

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

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

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

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

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

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

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

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

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

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

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 



 

  
 
 
 

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

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบัิตร 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 
 สถานที ่: ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ฝร ัง่เศส TLS contact Center อาคารสาธรซติี ้ทาวเวอร ์ช ัน้ 12 

 การเดนิทาง : โดยรถยนตส์ว่นตวั ทีต่กึสามารถจอดรถได ้ไมม่บีรกิารประทบัตราทีจ่อดรถ 

   : ขนสง่สาธารณะ BTS ลงสถาน ีชอ่งนนทร ีโดยใชท้างออกหมายเลข 5 จากนัน้เดนิชดิซา้ยตามทางเดนิลอยฟ้าขา้มแยก

สาธร นราธวิาส ประมาณ 150 เมตร จะถงึทางลง เดนิลงโดยใชบั้นไดทางลงมุง่หนา้สูถ่นนสาทร จากนัน้เดนิตรงไปอกีประมาณ 100 เมตร จะ

พบอาคารสาธรซติี ้ทาวเวอร ์อยูท่างดา้นขวามอืของทา่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 

1. ชือ่ - นามสกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................ 

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

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

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกันอยู ่

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

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

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

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

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 

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

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

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

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

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 

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

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     

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

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

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

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

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

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

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทีส่ดุเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 
 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

 
 

 


