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วันที่หน่ึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์
ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ (-/-/-) 

15.00 น. ขอเชิญคณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน Singapore Airlines 
โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน 
และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเพือ่เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

18.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ โดย
สายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ979 

** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 20 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

21.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ ** เพื่อ
เปลี่ยนเคร่ือง ** 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์  - ท่าอากาศยาน
นานาชาติปารีส ชาลส์เดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส - เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส - 
ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น ้าแซน - หอไอเฟล - จัตุรัสทรอคคาเดโร่ - ลานประวัติศาสตร์ หรือ 
จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนช็อง เซลีเซ - ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล - 
จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล - สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์ - สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 - โรง
อุปรากรปาแลการ์นีเย - ย่านเลอ มาเร่ส์ - มหาวิหาร ซาเคร เกอร์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกล
เลอร่ี ลาฟาแยตต์     (-/L/-)      

00.15 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาลส์เดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส  
โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ336 

** ใช้เวลาบินประมาณ 13 ช่ัวโมง 50 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

07.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาลส์เดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส 

 น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 
5 ช่ัวโมง ** 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองหลวงของ 
ประเทศฝร่ังเศส  (France) เมืองที่มี
มนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 
ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยาก
มาเยอืนมากที่สุด ปัจจุบนัเมืองปารีส
เป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ
และวฒันธรรมที่ล  ้าสมยัแห่งหน่ึงของ
โลก ที่ทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง 
การศึกษา ความบนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วทิยาศาสตร์และศิลปะ ท าใหเ้มืองปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่
ส าคญัที่สุดแห่งหน่ึงของโลกหรือเมืองที่ใครก็ต่างใฝ่ฝันถึง 

น าท่าน ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น ้าแซน (Bateaux Mouches River Cruise) ที่ไหลผา่นใจกลาง
เมืองปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ัง
แม่น ้ าแซน เป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ที่น่าประทบัใจ  

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั หอไอเฟล (Eiffel Tower) สญัลกัษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่
เมืองปารีส ด้วยความสูงถึง 1,063 ฟุต หรือสูงเท่ากับตึก 81 ชั้น สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1889 ที่
บริเวณ จัตุรัสทรอคคาเดโร่ (Trocadéro) สร้างขึ้นเพื่อใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ของงานแสดงสินคา้
โลก ในปี ค.ศ. 1889 (Exposition universelle de Paris de 1889) เพื่อแสดงถึงความยิง่ใหญ่ของ
ประเทศฝร่ังเศส ความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และความสวยทางศิลปะ
สถาปัตยกรรม หอคอยสูงงดงามแห่งน้ีเป็นดาวเด่นที่สร้างความประทบัใจแก่ผูร่้วมงาน ซ่ึง
ต่อมาไดรู้้จกัในนามหอไอเฟลและกลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองปารีส  

น าท่าน ผ่านชม โดยรอบเมืองปารีสเร่ิมจาก ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด (Place 
de la Concorde) ที่พระเจา้หลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีองัตวัเนต ถูกตดัสินประหารชีวิตโดย
กิโยตินในสมัยปฏิวติัฝร่ังเศส ผ่านชม ถนนสายโรแมนติก ถนนช็อง เซลีเซ (Champs 
Elysees) ซ่ึงทอดยาวจากจตัรัุสคองคอร์ด ตรงสู่ ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอ
เลตวล (Arc de triomphe de l'Étoile) หรือที่รู้จกักนัในช่ือ ประตูชยัแห่งประเทศฝร่ังเศส เป็น
อนุสรณ์สถานที่ส าคัญในเมืองปารีส ตั้งอยู่กลาง จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล (Place Charles de 
Gaulle) หรือเป็นที่รู้จกักนัในนาม "จตุัรัสแห่งดวงดาว" (Place de l'Étoile) อยูท่างทิศตะวนัตก
ของถนนช็อง เซลีเซ ประตูชยัแห่งน้ีสร้างขึ้นเพือ่เป็นการสดุดีวีรชนทหารกลา้ที่ไดร่้วมรบเพื่อ
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ประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบนัยงัเป็นสุสานของ
ทหารนิรนามอีกดว้ย ประตูชยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ "แกนกลางอนัเก่าแก่" (L'Axe historique) 
ซ่ึงเป็นถนนเส้นตรงจากสวนพิพิธภณัฑลู์ฟวร์ไปยงัชานเมืองปารีส ออกแบบโดยช็อง ชาล
แกร็ง ในปี พ.ศ. 2349 โดยมียวุชนเปลือยชาวฝร่ังเศสก าลงัต่อสู้กบัทหารเยอรมนั เต็มไปดว้ย
เคราและใส่เกราะเป็นสัญลักษณ์เพื่อเป็นการปลุกใจ และเป็นอนุสรณ์สถานจนกระทั่ง
สงครามโลกคร้ังที่ 1 สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ ใน
ปี 1805 โดยเร่ิมสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1836 

น าท่าน เข้าชม สวนและพระราชวังลกุซ็องบูร์ (Jardin du Luxembourg) หรือที่รู้จกักนัในช่ือ
ฝร่ังเศสวา่ ชาร์แดง ดู ลุกซ็องบูร์ เป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญเ่ป็นอนัดบัที่สองของเมือง
ปารีส ภายในเป็นที่ตั้งของพระราชวงัลุกช็องบูร์ทีส่วยงามมีพื้นที่กวา้งถึง  61 เอเคอร์ ชาวเมือง
ส่วนมากมกัจะมาใชเ้วลาวนัหยดุในการท ากิจกรรมครอบครัว ปิกนิก ผกัผอ่น ไปจนถึงถึงการ
อาบแดด นอกจากความร่มร่ืนของต้นไม้จ  านวนมากแล้วยงัมีการประดับประดาด้วยรูป
ประติมากรรมกวา่ 106 ช้ิน  

น าท่าน ผ่านชม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 (Pont Alexandre-III Bridge) เป็นสะพานโคง้
พาดผ่านแม่น ้ าแซน เช่ือมต่อทั้งสองฝ่ังแม่น ้ าด้านฝ่ังหอไอเฟลกบัฝ่ังช็อง เซลีเซเขา้ดว้ยกัน 
โดยไดถู้กกล่าวขานวา่เป็นสะพานที่ประดบัประดาไปดว้ยงานศิลปะชั้นเลิศ และหรูหราที่สุด
ในเมืองปารีส โดยในปัจจุบนัไดข้ึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์แห่งประเทศ
ฝร่ังเศส 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย (Palais Garnier) หรือที่เรียกกนัว่า 
โรงอุปรากรแห่งเมืองปารีส ถือเป็นผลงานสถาปัตยกรรมแบบฟ้ืนฟูสสไตล์บาโรกที่เป็นช้ิน
เอกในยุคปลายทศวรรษที่ 18 การตกแต่งแม้จะให้ความรู้สึกหรูหรา หากก็แฝงไวด้้วย
บรรยากาศภายในมีความลึกลับน่าคน้หาเสมือนหลงเขา้มาในบทประพนัธ์เร่ือง Phantom of 
the Opera ปัจจุบนัยงัคงมีการแสดงบลัเล่ต์หรือโอเปร่าอยู่ ** ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชม โรง
อุปรากรปาแลการ์นีเย ท่านละ ประมาณ 15 ยูโร (EUR) หรือ ค านวณ เป็นเงินไทย ท่านละ 
ประมาณ 600 บาท (THB) ** 

น าท่านเดินทางสู่ ย่านเลอ มาเร่ส์ (Le Marais) ที่ไดรั้บการเรียกขานว่าเป็นยา่นที่เก่าแก่ที่สุด
ในเมืองปารีส ตามท้องถนนและอาคารบา้นเรือนในละแวกน้ียงัคงให้ความรู้สึกเสมือน
ฝร่ังเศสในยุคกลาง แม้จะยงัคงบรรยากาศและความเก่าแก่ไวอ้ย่างครบถ้วน หากก็มีการ
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ผสมผสานความเจริญไวอ้ยา่ลงตวั ไม่วา่จะเป็น ร้านอาหารฝร่ังเศสแบบดั้งเดิม ร้านเบเกอร่ีโฮ
มเมดตกแต่งสวยงามน่ารัก ร้านแฟชัน่น าสมัย ร้านขายของแนวโบราณส าหรับนักสะสม ที่
ส าคญัยงัสามารถเดินจากถนนเสน้น้ีเพือ่เดินทางไปเที่ยวชมหอศิลป์ พพิธิภณัฑม์ากมาย  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั มหาวิหาร ซาเคร เกอร์ (The Basilica of the Sacred Heart of 
Paris) หรือที่รู้จกักนัในนาม มหาวหิาร
พระหฤทัยแห่งมงมาทร์ ตั้ งอยู่ในย่า
นมงมาทร์ (Montmartre) บนยอดเขาที่
สูงที่สุดของเมืองปารีส ถึงจะเรียกว่า
มหาวิหารหากแต่ลักษณะคล้ายกับ
ปราสาทอนัโอ่อ่าสีขาวมากกวา่ อีกทั้ง
รูปแบบสถาปัตยกรรมการสร้างแบบโรมัน ไบแซนไทน์ ที่ดูวิจิตรบรรจงและมีเอกลักษณ์
แตกต่างจากส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆในยคุเดียวกนั ที่นอกจากจะเป็นสถานทีท่องเที่ยวหลกัๆของเมือง
ปารีสแลว้ ยงันับเป็นอนุสาวรียข์องทั้งการเมืองและวฒันธรรม โดยความขาวที่เห็นเกิดจาก
วสัดุก่อสร้างที่ท  าจากหินปูนประเภททราเวอร์ทีนที่ท  าให้คงความขาวไดอ้ยา่งยาวนานและยงั
ทนต่อภูมิอากาศต่างๆไดอ้ยา่งดี ภายในห้องโถงใหญ่ถือว่าเป็นอีกหน่ึงจุดไฮไลทข์องที่น่ี ซ่ึง
เป็นภาพวาดบนเพดานแบบโมเสคที่ใหญ่ที่สุดของฝร่ังเศส รวมไปถึงดา้นบนสุดที่มีลกัษณะ
เป็นโมที่ เป็นจดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของเมืองปารีส ** ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชม มหา
วิหาร ซาเคร เกอร์ ท่านละ ประมาณ 8 ยูโร (EUR) หรือ ค านวณ เป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 
320 บาท (THB) ต่อโซน จะแบ่งเป็น ส่วนโดม และ ด้านล่าง ** 

น าท่าน ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) พิพิธภณัฑท์างศิลปะที่มีช่ือเสียง เก่าแก่
ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานที่ที่จดั
แสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ช้ิน 
เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the 
Rocks  ผลงานอนัโด่งดงัของลีโอนาร์โด ดาวนิชี, รูปป้ัน The Victory of Samothrace หรือ รูป
ป้ันเทพวนีัส (Venus de Milo) มีทั้งรูปป้ันสฟิงซ์ (Sphinx), มมัม่ี (Mummy) หรือร่องรอยอารย
ธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานด้านหน้าทางเขา้พิพิธภัณฑ์ลูฟร์จะสร้างเป็นรูปทรง
พรีะมิดที่สร้างขึ้นจากกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมที่นกัท่องเทีย่วตอ้งไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และ
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เป็นฉากที่มีอยูใ่นภาพยนตร์เร่ือง The Da Vinci Code ซ่ึงพิพิธภณัฑลู์ฟร์ นอกจากจะมีการตั้ง
แสดงงานศิลปะถาวรแลว้ ยงัมีนิทรรศการชัว่คราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร์ และคอนเสิร์ต 
ท าให้พพิธิภณัฑลู์ฟร์เป็นสถานที่มีนักท่องเที่ยวมาเยอืนปีละเกือบ 10 ลา้นคน ** ยังไม่รวมค่า
บัตรเข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ท่านละ ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรือ ค านวณ เป็นเงินไทย ท่าน
ละ ประมาณ 800 บาท (THB) ขึน้อยู่กับประเภทของบัตร และ ส่วนที่เข้าชม ** 

น าท่านเดินทางสู่ ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) สวรรค์ของนักช้อปป้ิง
สินคา้แบรนด์เนมชั้นน ารุ่นใหม่ล่าสุด New Collection !! จากทัว่ทุกมุมโลก รวบรวมอยู่ใน
หา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลางเมืองปารีสแห่งน้ี หรือท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ของสวิสฯจาก
ร้าน Bucherer ร้านดงัของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่มีสาขาเปิดอยูใ่จกลางเมืองปารีส โดยมี
สินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพบั, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, 
Omega, Tag Heuer เป็นตน้  

** อิสระอาหารค า่ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 

 น าคณะเข้าสู่ที่พัก Ibis Paris Porte d’Italie, Paris, France หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท - เมืองดีฌง (B/-/D)      

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์
ของพระเจา้หลุยส์ที่ 14 หากจะเรียก
พระราชวงัแห่งน้ีว่าสมบูรณ์แบบ
ที่สุดในโลกก็คงไม่ผดินัก เน่ืองจาก
ถูกสร้างขึ้ นด้วยหินอ่อนสีขาวทั้ ง
ภายในและภายนอกตกแต่งอย่าง
วิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง 
รูปป้ัน รูปแกะสลกัและเคร่ืองเรือน ที่ใชเ้งินมากมากมายมหาศาลในการสร้าง น าท่านเข้าชม 
หอ้งต่างๆภายในพระราชวงั เช่น โบสถ์หลวงประจ าพระราชวงั, ทอ้งพระโรงที่ตกแต่งอยา่ง
วิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวร่ี, ห้องกระจก ที่มีความยาวถึง 73 เมตร เป็นห้องที่
พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยธุยา เคยเขา้ถวาย
สาส์นต่อพระเจา้หลุยส์ที่  14 แห่งประเทศฝร่ังเศสคร้ังในอดีตกาล อีกทั้ งยงัเป็นห้องที่ใช้
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ส าหรับจดังานเล้ียงและเตน้ร าของพระนางมารี องัตวัแนตต ์มเหสีของพระเจา้หลุยส์ที่ 16 ชม
หอ้งบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอยา่งงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียน
ที่ยิง่ใหญ่, หอ้งวีนสัส าหรับเหล่าคณะราชทูตที่เดินทางมาไดพ้กัก่อนเขา้เฝ้า รวมทั้งยงัเคยเป็น
ที่พกัของราชทูตสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยธุยา ส่ิงที่ท  าให้หอ้งน้ีแตกต่าง
จากห้องอ่ืนๆคือบนเพดานมีภาพเขียนที่แสนงดงามทรงคุณค่า และห้องไดอาน่าส าหรับ
พกัผ่อนหลงัพิธีส าคญัๆ ผนังทั้งสองดา้นจะเต็มไปด้วยภาพวาดเทพีไดอาน่าที่ขนานนามว่า 
“เทพีแห่งการล่าสัตว”์ เป็นตน้ อีกส่วนหน่ึงที่มองขา้มไม่ไดน้ั่นคือ สวนแวร์ซายส์ ที่ถือว่า
ยิง่ใหญ่และงดงาม ผลงานช้ินเอกของนกัแต่งสวนช่ือดงัทัว่โลกนามวา่ “เลอโนทด”์ มีพื้นที่ถึง 
14,820 เอเคอร์ มีแมก้ระทัง่ทะเลสาบจ าลอง มีรูปป้ันของสัตวน์านาชนิดและเทพเจา้กรีกตาม
จุดต่างๆ และยงัมีสวนดอกไม้ที่จะผนัเปล่ียนไปตามแต่ละฤดูกาล จึงท าให้การมาเยือนยงั
พระราชวงัแวร์ซายจึงเปรียบเสมือนการมาเยอืนยงั “วิมานแห่งจักรพรรดิ” ที่นับเป็นมรดก
โลกตะวนัตกโดยแทจ้ริง ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ 
หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1979 

น าท่านเดินทางสู่ ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท (La Vallee Village Outlet) เอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่ 
ศูนยร์วมสินคา้แบรนด์เนมให้เลือกมากมาย เช่น Coach, Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred 
Perry, Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli, 
Samsonite, Polo Ralph Lauren, Ted Baker, Superdry, Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo 
Boss และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองดีฌง (Dijon) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที) อดีตเมือง
หลวงแห่งแควน้เบอร์กันดี ประเทศ
ฝร่ังเศส ผา่นทุ่งราบอนักวา้งใหญ่ เป็น
แหล่งผลิตมสัตาร์ดช่ือดงัและไวน์ชั้น
เ ลิ ศ  ระหว่ า งทางผ่ านชมอาคา ร
บา้นเรือนสมัยเรอเนสซองส์ โบสถ์
และวิหารเก่าแก่ในสมยัยคุกลางซ่ึงมี
จุดเด่น คือการมุงหลงัคาดว้ยกระเบื้องสีแดงสดจดัเรียงเป็นลวดลายงดงาม 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
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 น าคณะเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Express Dijon, Dijon, France หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี เมืองดิจอง ประเทศฝร่ังเศส - เมืองมองเทรอซ์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - ทะเลสาบเจนีวา - 
ปราสาทชิลยอง - เมืองเบิร์น - บ่อหมีสีน ้าตาล - ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ - ประตูเมืองโบราณ - 
น ้าพุปีศาจกินเด็ก - หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - บ้านอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ - ศาลาว่า
การเมืองเบิร์น - โบสถ์มุนสเตอร์  (B/L/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมือง
เล็กๆแสนน่ารักที่ตั้ งอยู่บนชายฝ่ังทางตะวนัออกเฉียงเหนือของ ทะเลสาบเจนีวา (Lake 
Geneva) ไดช่ื้อว่าเป็นริเวียร่าของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) ชมความสวยงาม
ของทิวทศัน์ บา้นเรือนริมทะเลสาบแสนสวยที่เป็นที่ช่ืนชอบของนกัท่องเที่ยวจ านวนมาก ซ่ึง
เมืองแห่งน้ีถือเป็นเมืองอีกเมืองหน่ึงในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่เป็นอีกจุดหมายปลายทาง
ในฝันของใครหลายคนที่ฝันเอาไวว้่าจะตอ้งมาเยอืนให้ไดส้กัคร้ัง แมแ้ต่ผูท้ี่เคยมาเยอืนแลว้ก็
อยากที่จะกลบัมาซึมซบับรรยากาศ ณ เมืองแห่งน้ีอีกอยา่งไม่รู้เบื่อ  

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั ปราสาทชิลยอง (Chillon Castle) ซ่ึงตั้งอยูท่างดา้นตะวนัออก
ของทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) โดยอยู่
ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 3 กิโลเมตร 
ปราสาทชิลยอง นับวา่เป็นปราสาทยคุกลางที่
มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี โดยปราสาทถูก
สร้างขึ้นในช่วงสมัยของโดยราชวงศ ์Savoy 
ซ่ึงถือไดว้า่เป็นอญัมณีทางประวตัิศาสตร์ของ
สวติเซอร์แลนด ์โดยแบ่งเป็นหอ้งทั้งหมด 25 ห้อง ในอดีตปราสาทแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นเพือ่เป็น
จุดควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินคา้ที่จะสัญจรผ่านไปมา จากเหนือสู่ใต ้
หรือจากตะวนัตกสู่ตะวนัออกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ส าหรับการชมปราสาทจะให้
ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราไดย้อ้นเวลากลับไปสู่อดีต ซ่ึงสามารถสัมผสัไดจ้ากส่วนแรกคือ 
ป้อมปราการ ที่ยงัคงอยูใ่นสภาพพร้อมที่จะป้องกนัการโจมตีไดต้ลอดเวลา 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์น (Bern) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาที) เมืองหลวง
ของประเทศสวิต เซอร์แลนด์  ได้ รับการขึ้นทะเบียน ให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1983 และเมืองเบิร์น ยงัถูกจดัอนัดบัให้อยู ่1 ใน 10 
ของเมืองที่มีคุณภาพชีวติที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ. 2010  

 น าท่านเดินทางสู่ บ่อหมีสีน ้าตาล (Bear Park) สัตวส์ญัลกัษณ์ส าคญัของเมืองเบิร์น เพราะมี
ประวติัความเป็นมาเก่าแก่ตั้งแต่สมยัผูค้รองเบิร์นในยคุนั้นไดอ้อกล่าสตัว ์สตัวต์วัแรกที่ล่าได ้
คือ หมี จึงไดต้ั้งช่ือเมืองน้ีวา่ “เบิร์น”  

 น าท่านเดินทางสู่ ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ (Bahnhofplatz Grasse) จตัุรัสหนา้สถานีรถไฟ เป็น
ศูนยก์ลางของระบบขนส่งภายในเมืองเบิร์น มีทั้งรถรางและรถบสัวิง่ผ่านหลายสาย เมืองเก่า
แหล่งช้อปป้ิงบนถนนสายหลักที่
ทอดยาวเป็นถนนที่ปูด้วยหินตั้งแต่
ยุคกลาง ถนนแต่ละช่วงก็จะมีช่ือ
เรียกแตกต่างกนัไป เป็น Spitalgasse, 
Marketgasse, Kramgasse โดยค าว่า 
Grasse นั้นแปลวา่ ถนน ทั้ง 2 ฝ่ังของ
ถนนจะมีตึกสูงเรียงรายอยู ่โดยส่วน
ใหญ่ชั้นล่างจะเป็นร้านคา้ หรือที่เรียกว่า “อาร์เขต” Arcade รวมระยะทางแล้วก็ประมาณ 6 
กิโลเมตร ร้านคา้ส่วนใหญ่ขายของหลากหลาย ตั้งแต่ของที่ระลึกจนถึงสินคา้แบรนด์ดังๆ 
เมืองเบิร์น เป็นเมืองเก่าที่มีแม่น ้ า Aare ล้อมรอบ 3 ด้าน สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ใน
บริเวณเมืองเก่าแห่งน้ี ผ่านชม ประตูเมืองโบราณ (Kafigturm , Prison Tower) เปรียบเสมือน
ป้อมปราการประตูเมืองทางด้านตะวันตก ผ่านชม  น ้ าพุปีศาจกินเด็ก (Kindlifressen 
Brunnen), หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม (Zytgloggeturm หรือ Zeitglockenturm) ผ่านชม 
บ้านอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Einstein Haus) ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองเบิร์น (City Hall of Bern) 
และ ผ่านชม โบสถ์มุนสเตอร์ (Munster) ส่ิงก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
สวติเซอร์แลนด ์ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตดัสินคร้ังสุดทา้ย
ของพระเจา้และยงัมีหอคอยใหน้กัท่องเที่ยวเดินขึ้นบนัไดวนไปชมทศันียภาพของเมืองเบิร์น 

 ** อิสระอาหารค า่ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 

  น าคณะเข้าสู่ที่พัก Ibis Style Bern City, Bern, Switzerland หรือเทียบเท่า 
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วันที่ห้า เมืองเบิร์น - เมืองแองเกิลเบิร์ก - ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส โดย กระเช้าโรแตร์ - ถ ้าน ้าแข็ง - ทิตลิส 
คลิฟ วอร์ค - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลกั - สะพานไม้ชาเปล  (B/L/-)  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engleberg) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาที) 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยูเ่ชิงขุนเขา พร้อมกบัฉากหลงัของเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปก
คลุมตลอดทั้งปีเป็นอีกหน่ึงเมืองรีสอร์ทชั้นน าของประเทศสวติเซอร์แลนดท์ี่ตอ้งหาโอกาสมา
เยอืนสกัคร้ัง โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยูบ่นเนินเขาใกลก้บั "ภูเขาทิตลิส" (Mount Titlis) 

 น าท่านเดินทาง ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส (Mount Titlis) โดย กระเช้าโรแตร์ (Titlis Rotair) (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ซ่ึง
สามารถชมทศันียภาพอนัตระการ
ตาได้รอบทิศทางแบบ 360 องศา 
เป็นยอดเขาที่มีความสูงถึง 3,238 
เมตร มีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอด
ทั้งปี ในฤดูหนาวถือว่าเป็นอีกหน่ึง
ไฮไลทส์ าหรับนักท่องเที่ยว น าท่าน เข้าชม ถ ้าน ้าแข็ง (Glacier Grotto) ที่ไม่เคยละลาย มี
ความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกสูงสุดถึง 15 เมตร ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกบัการเล่น
หิมะบนลานสกี พร้อมชมทิวทศัน์ของยอดเขาต่างๆโดยรอบ ที่ถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะอนัขาว
โพลนเป็นภาพที่หาชมไดย้าก หรือ เลือกสัมผสับรรยากาศแนวหน้าผาสูงกว่า 10,000 ฟุต บน
สะพานแขวนที่สูงที่สุดในทวีปยโุรป ทิตลิส คลิฟ วอร์ค (Titlis Cliff Walk) ** การเดินทาง
ขึ้นชมยอดเขาทิตลิส ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และ สภาพภูมิอากาศเป็นส าคัญ กรณีคณะไม่
สามารถขึ้นชมยอดเขาทิตลิสได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืน
ค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้กับท่านได้ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระล่วงหน้ากับ
ผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นส าคญั ** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) พิเศษ !! ภัตตาคารบนยอดเขาทิตลิส 

** กรณร้ีานอาหารบนยอดเขาทิตลิส ไม่สามารถรองรับคณะได้ ไม่ว่ากรณใีดก็ตาม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิ น าท่านรับประทานอาหารที่ภัตตาคารในเมอืงใกล้เคยีง เป็นการทดแทน และไม่
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สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหน่ึง ทั้งนี้ทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์
ของลูกค้า เป็นส าคญั ** 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมืองท่องเที่ยว
ยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของ ประเทศสวติเซอร์แลนด ์ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา  

 น าท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลกั (Lion Monument of Lucerne) แกะสลกับนผา
หินธรรมชาติ เพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอยา่งกลา้หาญของทหารสวติเซอร์แลนด์ที่
เกิดจากการปฏิวติัในประเทศฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ. 1792  

 น าท่านเดินทางสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผา่น
แม่น ้ ารอยส์ (Reuss River) 
อันงดงามซ่ึงเป็นเหมือน
สญัลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น 
เป็นสะพานไมท้ี่มีหลงัคาที่
เก่าแก่ที่ สุดในทวีปยุโรป 
สร้างขึ้ นเม่ือปี ค.ศ. 1333 
โดยใตห้ลงัคาคลุมสะพาน มีภาพวาดประวตัิศาสตร์ของชาวสวิสฯตลอดแนวสะพาน ให้ท่าน
อิสระชมความสวยงามโดยรอบตามอธัยาศยั โดยบริเวณปลายสะพานมีร้านจ าหน่ายสินคา้
พื้นเมืองของที่ระลึกต่างๆมากมาย เช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพบั, นาฬิกายีห่อ้ดงั อาทิ 
เช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

** อิสระอาหารค า่ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 

 น าคณะเข้าสู่ที่พัก Ibis Styles Luzern City, Lucerne, Switzerland หรือเทียบเท่า 

วันที่หก เมืองลูเซิร์น - เมอืงซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ - โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ - โบสถ์เซนต์ 
ปีเตอร์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - ถนนออกัสตินเนอร์กาส - เมืองไฮ
เดิลแบร์ค ประเทศเยอรมัน - มหาวิทยาลัยไฮเดิลแบร์ค - ประตูเมืองโบราณ - สะพานหินเก่าแก่
ของเมืองไฮเดิลแบร์ค - ปราสาทไฮเดิลแบร์ค - ย่านเมืองเก่า เมืองไฮเดิลแบร์ค - โบสถ์พระ
วิญญาณบริสุทธ์ิ (B/-/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) และยงัเป็นเมืองศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจที่
ส าคญัของประเทศและของทวปียโุรป เมืองซูริคขึ้นช่ือเร่ืองมนตเ์สน่ห์ของเมืองยโุรปโบราณ
ที่มีงานสถาปัตยกรรมแบบเก่ากระจดักระจายอยูร่ายลอ้มเมือง ในขณะเดียวกนัก็เป็นเมืองที่มี
ความเจริญทางเทคโนโลยสีมยัใหม่และถูกยกใหเ้ป็นหน่ึงในล าดบัตน้ๆของเมืองที่มีคุณภาพ
ชีวติดีที่สุดในโลกอีกดว้ย 

น าท่าน ผ่านชม โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ (Grossmunster Church) โบสถ์หอคอยคู่สูง
ระฟ้า ที่ ถูกสร้างขึ้ นในช่วงปี ค.ศ. 
1100 ภายในมีงานประติมากรรมและ
สถาปัตยกรรมการตกแต่งที่สวยงาม 
รวมทั้งยงัมีภาพจิตรกรรมฝาผนงับอก
เล่าเร่ืองราวในประวติัศาสตร์ ที่ส าคญั
อีกอย่าง คือ โบสถ์แห่งน้ีเป็นที่เก็บ
รักษาพระคัมภี ร์โบราณทางคริสต์
ศาสนา ผ่านชม โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ (Peterskirche หรือ St. Peter’s Church) หอนาฬิกาที่มี
หน้าปัดนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยโุรป โดยมีเสน้ผ่าศูนยก์ลางที่ยาวถึง 8.7 เมตร และระฆงั
ทั้ง 5 ใบที่ตีบอกเวลา ใชท้  าการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1880 นอกจากนั้นโบสถ์แห่งน้ียงัเป็นโบสถ์ที่
เก่าแก่ที่สุดของเมือง มีประวติัการก่อสร้างยอ้นไปถึงสมยัศตวรรษที่ 8 และไดรั้บการบูรณะ
เร่ือยมา ตวัอาคารทั้งภายในและภายนอกมีงานสถาปัตยกรรมการออกแบบตกแต่งแนวกอธิค
โบราณผสมบาโรค ผ่านชม โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์เก่าแก่ที่สร้าง
ขึ้นราวศตวรรษที่ 9 ที่ขึ้นช่ือเร่ืองงานกระจกสี (Stain Glass) มีหน้าต่างกระจกสีอันสวยงาม
โดดเด่น  

น าท่านเดินทางสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นยา่นธุรกิจการคา้ส าคญัของ
เมือง มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จกัในระดบันานาชาติวา่เป็น ถนนช้
อปป้ิงที่มีสินคา้ราคาแพงที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แต่เป็นที่ตั้งของ
ห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้อญัมณี ร้านเคร่ืองประดบั ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรู ถดัจาก
ถนนบานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกัสตินเนอร์กาส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สาย
เล็กๆ ที่มีมาตั้งแต่สมยัยคุกลาง ตลอดสองขา้งทางเป็นที่ตั้งของอาคารบา้นเรือนทีมี่หนา้ต่างไม้
แกะสลกั สร้างขึ้นจากช่างฝีมือในยคุกลาง  
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดิลแบร์ค (Heidelberg) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็น
เมืองในรัฐบาเดิน เวิอร์ทเทิมแบร์ค ประเทศเยอรมัน (Germany) ตั้งอยูบ่นแม่น ้ าเน็คคาร์ทาง
ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ เมืองไฮเดิลแบร์คตั้งอยู่ทางทิศใตข้องเมืองแฟรงก์เฟิร์ตไป
ประมาณ 78 กิโลเมตร เมืองไฮเดิลแบร์คเป็นเมืองใหญ่อนัดบัหา้ในรัฐบาเดิน เวอิร์ทเทิมแบร์ค  

น าท่าน ผ่านชม มหาวิทยาลัยไฮเดิลแบร์ค (Heidelberg University) ซ่ึงสถาปนาขึ้นในปี ค.ศ. 
1386 เป็นหน่ึงในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และได้รับการยอมรับที่สุดของทวีปยโุรป และยงัมี
สถาบนัวจิยัที่มีช่ือเสียงในระดบันานาชาติมากมายตั้งอยูใ่นเมืองแห่งน้ี อาทิ สมาคมมกัซ์พลงัค ์
ท าให้เมืองแห่งน้ีได้ช่ือว่าเป็นเมืองมหาวิทยาลัย ประชากรกว่าหน่ึงในส่ีเป็นนักศึกษา
นอกจากน้ี อาคารส่ิงก่อสร้างในเมืองยงัก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมศิลปะจินตนิยม 
(Romanticism) และบาโรค (Baroque) ท าให้เมืองไฮเดิลแบร์คถูกขนานนามว่าเป็น "เมืองโร
แมนติก" แห่งหน่ึงของโลก 

น าท่านเดินทางสู่ ประตูเมืองโบราณ (Gateway Tower) และ สะพานหินเก่าแก่ของเมืองไฮเดิล
แบร์ค (Old Town Bridge) น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั ปราสาทไฮเดิลแบร์ค (Heidelberg 
Castle) ปราสาทหินทรายแดง อายกุวา่ 900 ปีที่สร้างอยูบ่นเชิงเขาเหนือแม่น ้ าเน็กคาร์ สามารถ
มองเห็นววิทิวทศัน์ของเมืองไดโ้ดยรอบ  

น าท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่า เมืองไฮเดิลแบร์ค (Old Town of Heidelberg) เป็นบริเวณที่ตั้ง
ของอาคารบา้นเรือโบราณมากมายที่สร่าง
ด้วยสถาปัตยกรรมแบบผสม บริเวณ
เดียวกนัเป็นที่ตั้งของ โบสถ์พระวิญญาณ
บริ สุท ธ์ิ  (Church of the Holy Spirit) 
โบสถ์ที่ มี ช่ือเสียงที่ สุดในเมืองไฮเดิล
แบร์ค โดยโบสถมี์ยอดหอคอยสูงเด่นเป็น
สง่าอยู ่ตั้งอยูบ่ริเวณใจกลางตลาดในเขต
ยา่นเมืองเก่า เมืองไฮเดิลแบร์ค เป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวเมืองมาตั้งแต่โบราณ ตวัโบสถ์ถูก
ลอ้มรอบไปด้วยลานน ้ าพุและคาเฟ่ โดยโบสถ์ถูกสร้างขึ้นจากฐานเดิมของโบสถ์เก่า และ
กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงของเมืองไฮเดิลแบร์ค 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค า่ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 

 น าคณะเข้าสู่ที่พัก Star Inn Hotel & Suites Premium Heidelber, Germany หรือเทียบเท่า 
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วันที่เจ็ด เมืองไฮเดลเบิร์ก - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - โบสถ์เซนต์นิ
โคลาส - น ้าพุแห่งความยุติธรรม - ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต เมืองแฟรงก์เฟิร์ต 
ประเทศเยอรมัน - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์            
(B/-/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมือง
ที่ตั้ งอยู่บนริมฝ่ังแม่น ้ าไมน์ ประเทศเยอรมัน เป็นเมืองที่มีประวติัต่อเน่ืองอันยาวหลาย
ศตวรรษเคยเป็นสถานที่ซ่ึงกษตัริยแ์ละจกัรพรรดิหลายพระองคเ์คยใชเ้ป็นสถานที่ประกอบพิธี
ราชาภิเษกในปัจจุบนั นอกจากน้ี เมืองแฟรงเฟิร์ตยงัเป็นเมืองศูนยก์ลางของการคมนาคม
การคา้ของประเทศเยอรมนัและเป็นเมืองที่มีความร ่ ารวยมากที่สุดในสหภาพยุโรปอีกด้วย 
ผ่านชม มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt Cathedral) มหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดแห่งเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ถูกสร้างขึ้นแบบกอธิคในช่วงศตวรรษที่ 13 ซ่ึงในอดีตกาล มหา
วิหารแห่งน้ียงัใชเ้ป็นสถานที่ในการเลือกตั้งผูป้กครองแควน้แห่งโรมนัคริสตจกัร และเป็น
สญัลกัษณ์แห่งศูนยร์วมจิตใจของชาวเยอรมนัตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 เป็นตน้มา 

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสโรเมอร์ (Romer Square) เป็นหวัใจของเมืองเก่าเล็กๆ เป็นส่ิงก่อสร้าง
ประวตัิศาสตร์ที่ยงัคงหลงเหลือภายหลัง
สงครามโลกคร้ังที่สอง ที่บริเวณน้ีถูกทิ้ง
ระเบิดจากฝ่ายพนัธมิตรเม่ือคืนวนัที่ 22 
มีนาคม ค .ศ .  1944 อาคารบริ เวณ น้ี
ประกอบด้วย โบสถ์เซนต์นิโคลาส (Old 
Nicholas Church)  และอาคารยุคกลาง
ลกัษณะกรอบไม้ซุง งานประติมากรรม
งดงามน้ีช่ือ Gerechtigkeitsbrunnen หรือ น ้าพุแห่งความยุติธรรม (Fountain of Justice) เป็น
เทพธิดาแห่งความยตุิธรรมช่ือจสัทิเตีย (Goddess Justitia) ตั้งอยูก่ลางจตุัรัส มือซ้ายถือตราชัง่
แต่มือขวาถือดาบ ดูน่าเกรงขาม ศาลาว่าการเมืองเก่า (City hall หรือ Rathaus) เป็นอาคาร 3 
หลงัสร้างติดกนั ดา้นหน้าของอาคารประกอบดว้ยรูปป้ันของจกัรพรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 4 
พระองค ์ตราเคร่ืองหมายของตระกูลขนุนาง และนาฬิกา 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค า่ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 
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น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ฮาห์น เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศ
เยอรมัน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ใน
ร้านคา้ปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร 

22.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ โดย
สายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ325 

** ใช้เวลาบินประมาณ 12 ช่ัวโมง 20 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน **  

วันที่แปด ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-) 

16.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ ** เพื่อ
เปลี่ยนเคร่ือง ** 

18.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน 
Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ972 

** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 25 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

20.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและ
ความประทบัใจ 
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อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดเทีย่วบิน 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 
2-3 
ท่าน 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ เด็กมี

เตียง 

(เด็กอายุไม่
เกิน 12 ปี) 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มี
เตียง 

(เด็กอายไุม่
เกิน 12 ปี) 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ต๋ัว 

13 - 20 กรกฎาคม 
2562 

(16 ก.ค. วัน
อาสาฬหบูชา / 17 ก.ค. 

วันเข้าพรรษา) 

13JUL SQ979 BKK-
SIN 18.30-21.55 

14JUL SQ336 SIN-
CDG 00.15-07.35 

19JUL SQ325 FRA-
SIN 22.00-16.25+1 

20JUL SQ978 SIN-
BKK 18.30-20.00 

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

11 - 18 สิงหาคม 2562 

(12 ส.ค. วันแม่
แห่งชาติ / 15 ส.ค. วัน

สารทจีน) 

11AUG SQ979 BKK-
SIN 18.30-21.55 

12AUG SQ336 SIN-
CDG 00.15-07.35 

17AUG SQ325 FRA-
SIN 22.00-16.25+1 

18AUG SQ978 SIN-
BKK 18.30-20.00 

55,999 55,999 55,999 12,999 42,999 
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15 - 22 กันยายน 2562 

15SEP SQ979 BKK-
SIN 18.30-21.55 

16SEP SQ336 SIN-
CDG 00.15-07.35 

21SEP SQ325 FRA-
SIN 22.00-16.25+1 

22SEP SQ978 SIN-
BKK 18.30-20.00 

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

11 - 18 ตุลาคม 2562 

(13 ต.ค. คล้ายวัน
สวรรคต ร. 9 และ วัน
ออกพรรษ / 14 ต.ค. 
วันหยุดชดเชย) 

11OCT SQ979 BKK-
SIN 18.30-21.55 

12OCT SQ336 SIN-
CDG 00.15-07.35 

17OCT SQ325 FRA-
SIN 22.00-16.25+1 

18OCT SQ978 SIN-
BKK 18.30-20.00 

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

19 - 26 ตุลาคม 2562 

(23 ต.ค. วันปิย
มหาราช) 

19OCT SQ979 BKK-
SIN 18.30-21.55 

20OCT SQ336 SIN-
CDG 00.15-07.35 

25OCT SQ325 FRA-
SIN 22.00-16.25+1 

26OCT SQ978 SIN-
BKK 18.30-20.00 

58,999 58,999 58,999 12,999 45,999 
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10 - 17 พฤศจิกายน 
2562 

10NOV SQ979 BKK-
SIN 18.30-22.00 

11NOV SQ336 SIN-
CDG 00.15-07.15 

16NOV SQ325 FRA-
SIN 21.55-17.15+1 

17NOV SQ978 SIN-
BKK 18.45-20.10 

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

28 ธ.ค. - 04 ม.ค. 2562 

(31 ธ.ค. วันส้ินปี / 01 
ม.ค. วันขึน้ปีใหม่) 

28DEC SQ979 BKK-
SIN 18.30-22.00 

29DEC SQ336 SIN-
CDG 00.15-07.15 

03JAN SQ325 FRA-
SIN 21.55-17.15+1 

04JAN SQ978 SIN-
BKK 18.45-20.10 

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

(ราคานี้จอยทัวร์) 

** อัตรานี้ ไม่รวม ค่าทปิคนขบัรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ** 

** อัตรานี้ ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเทีย่ว ประเทศฝร่ังเศส ท่านละ ประมาณ 3,500 
บาท 

ส าหรับการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ จ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดนิทางเข้าสถานทูต เพือ่ ใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 
15-20 วนัท าการ (บางกรณอีาจไม่รวมวนัเสาร์ - อาทิตย์ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับจ านวนของผู้สมัครในแต่ละช่วง) ในช่วง
เวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถขออนุญาตใช้หนังสือเดินทางเพือ่เดินทางได้ ไม่ว่ากรณใีดก็ตาม หากจ าเป็น 
สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของท่าน และ ส่งหนังสือเดินทางคนืท่านภายใน 3-5 วันท าการ เป็นอย่าง
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น้อย ในล าดับต่อไป จากน้ันระยะเวลาคงเหลือก่อนวันเดินทางไม่เพียงพอส าหรับยื่นวีซ่าคร้ังใหม่ การยกเลิก 
และ คนืเงิน จะเป็นไปตามเงื่อนไข ทุกกรณ ี** 

** อัตราค่าบริการ ส าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท ** 

** หากท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัว เคร่ืองบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่
ทุกคร้ังก่อนท าการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า ** 

** อัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณทีี่มีผู้เดินทางไม่ถึงตาม
จ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับ

ราคาเพิ่มขึน้ เพือ่ให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) ** 

** กรณผู้ีเดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามโปรแกรมก าหนด ไม่ว่าเหตุผลใด
เหตุผลหน่ึง และ ไม่ว่ามือ้ใดมือ้หน่ึง ทางบริษัทขอให้ท่านผู้เดินทางกรุณาเตรียมอาหารส่วนตัวของท่านมา

เพิ่มเติมขณะมือ้อาหาร เน่ืองจากร้านอาหารแต่ละร้านจะมีข้อจ ากัดเร่ืองของวัตถุดิบ โดยส่วนมาก ร้านอาหาร
จะจัดให้เป็นไข่ดาว หรือ ไข่เจียว ผัดผกั ข้าวผัด และ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป เท่าน้ัน กรณทีี่ท่านมีความประสงค์ที่

จะส่ังเมนูนอกเหนือข้างต้น ผู้เดินทางจะต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วยตนเอง ** 

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทกุข้อ ** 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ไม่สามารถเล่ือน เปล่ียน
วนัเดินทาง หรือ อพัเกรดได ้

 ค่าภาษีน ้ ามนั ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Singapore Airlines อนุญาต
ใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ท่านละ 2 ช้ิน โดยมีน ้ าหนักรวมกนัไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละช้ิน 
ควรหนกัไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ช้ิน 7 ก.ก. 1 ช้ิน รวม 30 ก.ก.)  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการที่ระบุ (ยงัไม่รวมทิปคนขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่โรงแรม
มีห้องพกั 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท  าให้โรงแรมตาม
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รายการที่ระบุเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พกัไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดย
อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 
หรือ ผา่นชม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกคร้ัง  

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซ้ือ
ประกนัเพิม่เพือ่คุม้ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะ
ต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการทุกคร้ัง) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 

 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 24 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 42 ยูโร (EUR) หรือ ค านวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,680 
บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศฝร่ังเศส ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท ขึน้อยู่กับอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา และ ค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ การยืน่ขอวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศฝร่ังเศส สามารถ
ด าเนินการแทนได ้(โดยแผนกวซ่ีาของบริษทั จะเป็นผูด้  าเนินการแทนใหท้่าน) ผูเ้ดินทางไม่จ าเป็นตอ้งไปแสดง
ตน ยกเวน้สถานทูตจะขอให้ท่านเขา้มาสัมภาษณ์เป็นกรณีพเิศษ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น 
หากเกิดกรณีน้ี ขอใหท้่านโปรดใหค้วามร่วมมือไปตามวนั และ เวลาที่สถานทูตนดัหมาย 
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เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นกัท่องเที่ยว กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 
20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตวัอยา่งเช่น ท่านท าจองวนัที ่1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนน้ีภายใน
วนัที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมตัิทนัที หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินมดัจ าตาม
เวลาที่ก  าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คที่วา่งและท าจอง
เขา้มาใหม่อีกคร้ัง กรณีที่คณะเตม็ มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิ้ทธ์ิลูกคา้ราย
ถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ที่ท  ารายการจองเขา้มาตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรียดทางบริษทั
มีที่นัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นกัท่องเที่ยว กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี
นกัท่องเที่ยวหรือเอเยน่ตไ์ม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไป
ถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณทีี่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวี
ซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ท  าใหท้างบริษทัไม่ไดรั้บเงินตามเวลาที่ก  าหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวนั
เดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ใหถื้อวา่นกัท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆทนัที 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั 
ดังน้ี วนัจนัทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลา
ดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท์ี่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีนักท่องเที่ยว ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นกัท่องเที่ยว
หรือเอเยน่ต ์(ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษทัอยา่งใดอยา่ง
หน่ึง เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้น ทางบริษทั
ไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนกัท่องเที่ยว ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือเอเยน่ต ์(ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือ เดินทางมาที่บริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพือ่ลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการ
คืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียก
เก็บเงิน หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบตัร
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ประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที่ตอ้งการให้น าเงินเขา้ให้ครบถ้วน โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-44 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณทีี่มีค่าใช้จ่ายตาม
จริงมากกว่าก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึน้จริงทั้งหมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คนืค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการ
น าเที่ยวใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางทีต่อ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ
ค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราค่าบริการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่
ถึงตามจ านวนที่ก  าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราค่าบริการ 
(ปรับราคาเพิ่มขึ้ น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับ
นกัท่องเที่ยวหรือเอเยน่ตท์ราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 10 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวซ่ีา และ 
อยา่งน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเยน่ตท์ุกท่าน
ยนิดีที่จะช าระค่าบริการเพิม่จากการที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าที่ทางบริษทัก าหนดเพือ่ใหค้ณะ
เดินทางได ้ทางบริษทัยนิดีที่จะใหบ้ริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกคา้ด าเนินการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ที่ลูกคา้ช าระมาแลว้
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมตัิจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษทัจะคิด
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั กรณีออกบตัรโดยสาร
เรียบร้อยแลว้ บางสายการบิน อาจไม่สามารถคืนค่าบตัรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหน่ึงได ้และ หาก
สามารถคืนได ้(Refunds) จ  าเป็นไปตามกระบวนการของสายการบิน โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน 
เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั 
ดังน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลา
ดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท์ี่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 
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ข้อมูลส าคญัเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ที่ท่านควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 
, ห้องพกัคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัแต่ละ
ประเภท อาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถ้า
ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยก
ห้องพกั เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเด่ียว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพิม่ตามจริงที่เกิดขึ้นจากนกัท่องเที่ยวหรือเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอุณหภูมิต  ่า  
3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากกว่าก าหนด หรือห้องพกั

เตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยที่พกัเป็นเมืองใกลเ้คียงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็น

หอ้งทีมี่ขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่
ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 
ข้อมูลส าคญัเกี่ยวกับ การยื่นค าร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ 

1. ผู้สมัครทุกท่าน จ าเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นรับค าร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้วมือทกุท่าน  
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วนั ท าการเป็นอยา่งน้อย (ไม่รวมเสาร์-

อาทิตย ์ในบางกรณี) ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัจ  านวนของผูส้มคัรในแต่ละช่วงเป็นส าคญั  
3. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัด

หมายวนัและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรั์บค าร้องขอวซ่ีาเท่านั้น หากท่านไม่สะดวกมาด าเนินการยืน่
วซ่ีาวนัใดบา้ง รวมไปถึงมีความจ าเป็นตอ้งใชห้นังสือเดินทางเพื่อกิจธุระส่วนตวัของท่านในช่วงใดบา้ง 
ซ่ึงอาจจะอยูใ่นช่วงระยะเวลาการพจิารณาวซ่ีา หรือ ซ่ึงอาจท าใหใ้หมี้ผลต่อการพจิารณาวซ่ีา (เล่มหนงัสือ
เดินทางอยูใ่นระหว่างการพจิารณาที่สถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตั้งแต่ขั้นตอนการจอง 
หรือ ก่อนช าระเงินมัดจ า พร้อมแจ้งว ัน และ เวลาที่ท่านสะดวกจะยื่นวีซ่ามาก่อน แผนกวีซ่าจะ
ประสานงานให้อีกคร้ัง หากมีคิวยืน่ว่างช่วงที่ท่านสะดวก แผนกวีซ่าจะด าเนินการให้ดีที่สุดที่จะช่วย
อ านวยความสะดวกให้ท่านเป็นกรณีพิเศษ แต่ทั้ งน้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษต่างๆ จ าเป็นต้องมี
ค่าใชจ่้ายเพิม่เติม ท่านสามารถเลือกซ้ือ 

3.1 ควิพิเศษ (Premium) คือ การนดัหมายที่เร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดม้ากขึ้น  
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3.2 การยื่นแบบเร่งด่วน (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกติ  

** การบริการพิเศษนี้ยังคงใช้มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบเดิมทั้งหมด ** 

ประเทศที่ท่านสามารถเลือกซ้ือบริการพิเศษน้ีได ้ไดแ้ก่ อังกฤษ อิตาลี ฝร่ังเศส สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอ
แลนด์ เท่านั้น  

** ส าหรับการให้บริการ และ ค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณพีิเศษอีก
คร้ัง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได ้จ าเป็นตอ้งยื่นก่อน หรือ หลังคณะ เพราะตอ้งใช้หนังสือ
เดินทางในช่วงที่ทางบริษทัจะเร่ิมด าเนินการจดัเตรียมเอกสารเพื่อขอยืน่วีซ่า (โดยประมาณ 25-30 วนั 
ก่อนเดินทางเป็นอยา่งนอ้ย หรือ อาจเร็วกว่านั้น) และหากเกิดค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็น
จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เช่น ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) จะตอ้งออกก่อน
ก าหนด แต่วีซ่ายงัไม่ด าเนินการ หรือ วีซ่ายงัไม่ไดรั้บการอนุมติั (อยูใ่นระหว่างการพิจารณา) เน่ืองจาก
ท่านด าเนินการยืน่วีซ่าหลงัคณะ และหรือ กรณีที่ท่านตอ้งการยืน่ก่อนคณะ แต่คณะที่ท่านเดินทาง ยงัไม่
ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยงัไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง หากสถานทูตตอ้งการขอหลักฐานการพ านักใน
ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกนัการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเที่ยวภาษาองักฤษ 
(Itinerary) ในส่วนน้ี ท่านจ าเป็นตอ้งด าเนินการดว้ยตนเอง และหากทา้ยที่สุดคณะไม่สามารถเดินทางได ้
ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายใหก้บัท่านไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง
ทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวซ่ีาแบบปกติทัว่ไปคือ 15-20 วนัท าการ (ไม่รวมวนัเสาร์ - อาทิตย ์ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บั
จ  านวนผูส้มคัรในช่วงนั้นๆ ซ่ึงหากอยูใ่นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใช้
ระยะเวลามากกวา่ปกติ) 

6. หลงัจากที่ผูส้มคัรไดท้  าการยืน่ขอวซ่ีาเรียบร้อยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรท าการยมืหนังสือ
เดินทางจากสถานทูตออกมาใชร้ะหว่างขั้นตอนการพิจารณาวซ่ีาไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ดงันั้นหากท่านมี
ความจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจง้เจา้หน้าที่เป็นกรณีพเิศษ เพื่อวางแผนล่วงหน้า กรณีที่
ตอ้งการใชห้นังสือเดินทางกะทนัหัน ท าให้ตอ้งร้องขอหนังสือเดินทางกลบัคืนด่วน ระหว่างขั้นตอนการ
พิจารณาวีซ่า อาจท าให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมคัรเขา้ไปใหม่ นั่นหมายถึงจะตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการใหม่ทั้งหมด โดยค านึงถึงระยะเวลาที่เหลือก่อนเดินทางส าหรับการ
พจิารณาเป็นส าคญัก่อนด าเนินการ 
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7. กรณีท่าน มีวีซ่าเชงเกน้ชนิดเขา้ออกมากกว่า 1 คร้ัง หรือ หลายคร้ัง (Multiple) ที่ยงัไม่หมดอาย ุไม่ช ารุด 
และ ยงัมีวนัคงเหลือในกลุ่มประเทศเชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวตัถุประสงคท์ี่
วซ่ีาเชงเกน้ฉบบันั้นๆออก และตอ้งการใชเ้ดินทางท่องเที่ยวกบัคณะน้ี สามารถใชไ้ด ้หากวีซ่านั้นถูกใช้
มาแลว้ตามเง่ือนไขของกลุ่มเชงเกน้ คือ วซ่ีาออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านกัประเทศนั้นๆมากที่สุด มา
ก่อนแลว้อยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ัง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยนืยนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ในการไม่รับผิดชอบเก่ียวกบัความเสียหาย และ ค่าใชจ่้ายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏิเสธจาก
ด่านตรวจคนเขา้เมือง หรือ ถูกส่งกลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางที่สามารถเขา้ออกไดห้ลายคร้ัง และยงัไม่หมดอาย ุจ  าเป็นจะตอ้งเป็นวี
ซ่าชนิดท่องเที่ยวเท่านั้น โดยจะตอ้งอยูใ่นหนงัสือเดินทางเล่มปัจจุบนัที่มีอายคุงเหลืออยา่งนอ้ง 6 เดือน ณ 
วนัเดินทางกลบั รวมถึงวซ่ีาชนิดที่อนุมตัิโดยระบุวนัที่สามารถพ านกัในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกินกว่า
ก าหนดที่อนุมตัิในหน้าวีซ่า ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บัประเทศปลายทางอีกคร้ัง กรุณาส่งหน้าวีซ่าและหน้าที่มีการ
ประทบัตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้บัเจา้หน้าที่ตรวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและ
ลูกคา้ยนืยนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบเก่ียวกบัความเสียหาย และ ค่าใชจ่้ายที่
จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบินไม่อนุญาตให้เช็คอินได้เน่ืองจากอายหุนังสือเดินทาง
คงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง และ ถูกส่งกลบัจากประเทศปลายทาง เป็น
ตน้ 

9. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชง
เกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือน
ขอ้เท็จจริงหรือให้ขอ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการ
ถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอให้มาแสดงตน หลงัจากกลบัจากประเทศปลายทางแลว้ ซ่ึงขอให้ท่านให้ความ
ร่วมมือในส่วนน้ีเพื่อให้การยืน่ค  าร้องในคร้ังต่อๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลยพนิิจของเจา้หนา้ที่
สถานทูตเป็นส าคญั 

11. การทีว่ซ่ีาจะออกใหท้นัวนัเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดินทางเพยีงไม่ก่ีวนั เราไม่สามารถฟ้องร้องหรือ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆไดท้ั้งส้ิน เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธ์ิทางการทูตคุม้ครองอยู ่

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จ าเป็นต้องแปล เช่น หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศที่ออก
จากส านักงานเขต หรือ อ าเภอ ที่อาศัยอยู่ , ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและมารดา หย่าร้าง , ใบส าคัญการ
หย่า กรณีศูนย์รับยื่นค าร้องขอวีซ่า หรือ สถานทูตต้องการ เอกสารที่แปลเรียบร้อย จ าเป็นจะต้องได้รับ
การรับรอง (มีตราประทับ) จากกรมการกงสุลเท่าน้ัน ซ่ึงจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 
บาท กรณีนี้ จ าเป็นที่สุด ส าหรับเด็กที่อายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับ มารดาและบิดา (เช่น 
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เดินทางกับมารดา และ บิดาไม่ได้เดินทางด้วย) ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ลูกค้าจ าเป็นต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถช าระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ท่านได้ แต่หากเอกสารการแปลแบบปกติ 
(ไม่จ าเป็นต้องมีตราประทับ) ทางบริษัทยินดีอ านวยความสะดวกแปลให้ท่านได้ตามปกติ  

 

ข้อมูลส าคญัเกี่ยวกับ สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 

1. เก่ียวกบัที่นัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวน
สิทธ์ิในการเลือกที่นั่งบนเคร่ืองบินทุกกรณี แต่ทางบริษทัจะพยายามใหม้ากที่สุด ให้ลูกคา้ผูเ้ดินทางที่มา
ดว้ยกนั ไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากที่สุดเท่าทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจง้
ล่วงหนา้ก่อนเดินทางกะทนัหนั อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเพือ่ช าระกบัเมนูใหม่ที่ตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ 
ไม่สามารถยกเลิกได ้

3. บางสายการบินอาจมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการให้บริการอาหารบนเคร่ืองแตกต่างกนั ขอใหท้่านท าความเขา้ใจ
ถึงวฒันธรรมประจ าชาติของแต่ละสายการบนิที่ก  าลงัใหบ้ริการท่านอยู ่

 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูเ้ดินทางที่ถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น 

กรณีที่ท่านถือหนงัสือเดินทางราชการ  (หนา้ปกสีน ้ าเงินเขม้) หนงัสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และ
ตอ้งการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ 
เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการขออนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมตัิของ
เคาทเ์ตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) 
ขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบความผดิพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนน้ี ไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหน่ึง 

3. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมด หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้บริการ
ตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็
ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม 
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4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค  าน าหน้า
ช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเยน่ตไ์ม่ไดส่้งหน้าหนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กบัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนที่
เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษทัจะค านึงถึง
ความปลอดภยั และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่
ไม่ไดเ้กิดจากความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏิวตัิ อุบตัิเหตุ 
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสาย
การบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีทีมี่การเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีน ้ ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ท  าใหต้น้ทุนสูงขึ้น 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

9. นกัท่องเที่ยวตอ้งมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง 
อนัไม่ใช่เหตุที่เก่ียวขอ้งกบัทางบริษทั อาทิเช่น วซ่ีาไม่ผา่น เกิดอุบตัิภยัที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือ
การควบคุมและคาดหมาย ทางบริษทัจะรับผดิชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะส่วนทีบ่ริษทัยงัไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้
ของทางบริษทั หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกัปฏิบตัิเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ
สามารถน าออกมาให้เจา้หน้าที่ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น 
ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที่ก  าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลด
ใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

11. ส่ิงของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

12. คณะทวัร์น้ี เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทั้งหมดแบบผกูขาดกบัตวัแทนบริษทัที่ไดรั้บการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ 
ประเทศปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเที่ยวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศ
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ปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืน
ค่าใชจ่้ายให้ได ้และ อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกบัผูเ้ดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์น้ีขึ้น ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นค าร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศฝร่ังเศส 
1. .  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชง้านคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลับ 

และมีหนา้วา่งไม่ต ่ากวา่ 2 หนา้ (หนังสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่าน้ัน) 
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ  านวน 2 รูป ฉาก

หลงัตอ้งเป็นพื้นสีขาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซ ้ ากบัวีซ่าประเทศอ่ืนๆที่เคย
ไดรั้บ เท่านั้น 

3. หลักฐานการท างาน / การเรียน 
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกิจการบริษทั / ร้านคา้ :  

หนังสือรับรองบริษทัฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 
เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชยห์รือใบจดทะเบียนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนกังาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต  าแหน่ง วนัเร่ิมงาน เงินเดือน  
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โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุช่ือประเทศ ไม่
จ าเป็นตอ้งระบุช่ือประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษทัฯ ที่มีหัว
จดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) ที่อยู ่และเบอร์ติดต่ออยา่งชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีที่เป็นขา้ราชการ : หนงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้มี) ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายช้ีแจงตนเองเก่ียวกับหน้าที่การงาน เป็น

ภาษาองักฤษ สามารถเขียนแนะน าตนเอง พร้อมรูปภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แต่ทั้งน้ี อยูท่ี่ดุลยพินิจ
ของเจา้หนา้ที่รับยืน่เท่านั้น  

3.6 กรณีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็นภาษาองักฤษ  
** หลักฐานการท างาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้วไม่เกิน 30 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า จดหมายต้อง
เป็นภาษาอังกฤษและต้องสะกด ช่ือ-นามสกุล ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง เท่าน้ัน กรณีไม่ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพจิารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่าน้ัน กรุณาจดัเตรียมดงัน้ี 
 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดือน  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่าน้ัน อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรด าเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ 

วันที่นัดยื่นวีซ่า ** 
** ผู้ที่ประกอบอาชีพ มีหน้าที่การงาน จ าเป็นจะต้องมีบัญชีส่วนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใช้ประกอบการ

พิจารณาได้ แต่ไม่สามารถใช้ยื่นแทนบัญชีส่วนตัวได้ ซ่ึงหากมีแต่บัญชีบริษัท เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับ
ยื่นได้ ** 

5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 
7. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - เปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 
8. ส าเนาสูติบตัร (กรณผู้ีเดินทางอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) 
**  เอกสาร เพิ่ ม เ ติมกรณี เ ป็น เด็ กอา ยุต ่ า ก ว่ า  18  ปี บริ บูร ณ์และ  ไม่ เดิ นทางพ ร้อมบิดามารดา  

หรือเดินทางพร้อมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหน่ึง ** 
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดา จ  าเป็นตอ้งมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ 
ที่ออกโดยส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบา้น ทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหน้า
หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พร้อมลง
นามส าเนาถูกตอ้ง 
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- กรณเีด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดา จ าเป็นตอ้งมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) 
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสือเดินทาง ของบดิา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ มารดา จ าเป็นตอ้งมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของ
บิดา) ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย 
และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย 
และ ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูใ่นการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

- ส าเนาพาสปอร์ต ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบียนมรณะบตัร 

** กรณรัีบรองการเงินให้บุคคลในครอบครัว จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดเท่าน้ัน บิดา , มารดา , บุตร , 
พี่ , น้อง , สามี , ภรรยา สามารถอ้างอิงได้จากทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส จ าเป็นต้องแนบส าเนามาด้วย 
และจ าเป็นต้องยื่นเอกสารส าคญัดงันี้ ** 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่าน้ัน โดยระบุช่ือเจ้าของ
บัญชี (ผู้รับรอง) ยนืยนัรับรองให้กบัผูถู้กรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไม่เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวี
ซ่า ** โดยสะกด ช่ือ-นามสกลุ ผู้ถูกรับรอง ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่าน้ัน อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรด าเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ 
วันที่นัดยื่นวีซ่า ** 

** จ าเป็นต้องใช้ทั้งผู้รับรอง และ ผู้ถูกรับรองไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เจ้าหน้าที่อาจ
ปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 

** หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่าน้ัน เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือ
บัญชีเดียวกัน ** 

- เอกสารเพือ่อา้งอิงความสมัพนัธ ์อาทิ ส าเนาทะเบียนบา้น/สมรส/สูติบตัร 
แผนที่การเดินทาง เพื่อยื่นค าร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศฝร่ังเศส 
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 สถานที่ : ศูนย์ยื่นค าร้องขอวีซ่าฝร่ังเศส TLS contact Center อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ ช้ัน 12 
 การเดินทาง : โดยรถยนต์ส่วนตัว ที่ตึกสามารถจอดรถได้ ไม่มีบริการประทับตราที่จอดรถ 
   : ขนส่งสาธารณะ BTS ลงสถานี ช่องนนทรี โดยใช้ทางออกหมายเลข 5 จากนั้นเดินชิดซ้าย

ตามทางเดินลอยฟ้าขา้มแยกสาธร นราธิวาส ประมาณ 150 เมตร จะถึงทางลง เดินลงโดยใชบ้นัไดทางลง
มุ่งหนา้สู่ถนนสาทร จากนั้นเดินตรงไปอีกประมาณ 100 เมตร จะพบอาคารสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ อยูท่างดา้น
ขวามือของท่าน  
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แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเบือ้งต้น เพื่อขอยื่นวซ่ีาท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศฝร่ังเศส 
1. ช่ือ - นามสกุล ปัจจุบัน ............................................................................................................ 
2. ช่ือ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปล่ียน) ................................................................................... 
3. วนั - เดือน - ปีเกิด .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญิง 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกนัอยู ่
6. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอร์ต ................................................................................................................. 

วนัที่ออก ................ วนัหมดอาย ุ............... สถานที่ออก ............................................................. 
8. ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่พักอาศัยอยู่จริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์....................... 
9. เบอร์โทรศัพท์มือถือ .......................... อีเมลล์ ........................................................................ 
10. อาชีพปัจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายกุรุณาระบุดว้ย 

..................................................................................................................................... 
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11. ช่ือสถานที่ท างาน/สถานศึกษา และที่อยู่ ................................................................................. 
................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์...................... 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ ......................... อีเมลล์ ......................................................................... 

12. วซ่ีายโุรป (เชงเกน้) ที่เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา 
ไม่เคย 

   เคยไดรั้บ     
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที่ .................. ถึงวนัที่ ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที่ .................. ถึงวนัที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที่ .................. ถึงวนัที่ ...................... 

13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่ 
ไม่เคย    เคย (เหตุผลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านกัของผูส้มคัร 
   ตวัผูส้มคัรเอง 
   มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ่้ายให ้ระบุ ..................................................... ความสมัพนัธ ์.......................... 
15. ช่ือบุคคลที่เดินทางร่วมกบัท่าน ..................................................... ความสมัพนัธ ์.......................... 

 
** ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงทุกข้อโดยละเอียด 

ข้อ 8/9/10/11 กรุณาระบุให้ละเอียดและชัดเจนทีสุ่ดเพื่อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง 
การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่าน้ัน ทางบริษัทเป็นเพยีงตัวกลางในการอ านวยความ

สะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน ** 

 
 
 
 
 
 


