
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทวัรยุ์โรปตะวนัตก เยอรมนั สวิสเซอรแ์ลนด ์ฝรัง่เศส 

 [เลสโก ซีตสั] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  

วนัแรกของกำรเดินทำง (1)  ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย              (-/-/-) 

21.30 น. ขอเชิญคณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways โดยมี

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดข ัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ให ้

ค าแนะน าเพ่ือเตรียมความพรอ้มกอ่นออกเดินทาง 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง (2)  ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ท่ำอำกำศยำน 

                                       นำนำชำติมิวนิก ฟรนัซ ์โยเซฟ ชเตรำสส ์เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนั – เมือง 

                                       โฮเฮ็นชวำนเกำ ประเทศเยอรมนั - ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ – ปรำสำทโฮเฮ็น 

                                       ชวำนเกำ - เมืองลูเซิรน์ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์– อนุสำวรียสิ์งโตหินแกะสลกั 

                                       สะพำนไมช้ำเปล                                                  (-/L/-)      

00.50 น. น าทา่นเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติมิวนิก ฟรนัซ ์โยเซฟ ชเตรำสส ์เมืองมิวนิก ประเทศ

เยอรมนั โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG924 (เท่ียวบินตรง)  

** ใชเ้วลำบินประมำณ 12 ชัว่โมง บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

07.05 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติมิวนิก ฟรนัซ ์โยเซฟ ชเตรำสส ์เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนั  

น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลำทอ้งถ่ินชำ้กว่ำประเทศไทยประมำณ 5 

ชัว่โมง ** 

น าทา่นเดินทางสู่ เมืองโฮเฮ็นชวำนเกำ (Hohenschwangau) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 50 

นาที) เมืองเล็กๆแสนสวยงามบริเวณเขตชายแดนของ ประเทศเยอรมนั (Germany) มีอาณาเขตติดกบั

ประเทศออสเตรีย ดว้ยการเป็นปลายทางของ "เสน้ทางสายโรแมนติก"  ท่ีไดร้ับฉายาวา่ Village of the 

king's Castles เพราะเป็นท่ีตัง้ของปราสาทแสนสวยงามทัง้สอง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่น ถ่ำยรูปเป็นท่ีระลึก กบั ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ (Neuschwanstein Castle) เป็นตน้แบบ

ของการสรา้งปราสาทเทพนิยายแหง่เจา้หญิงนิทรา สรา้งข้ึนโดยพระเจา้ลุดวิกท่ี 2’ แหง่รัฐบาวาเรีย ในสมยั

นั้นประเทศเยอรมนัยงัไมไ่ดร้วมกนัเป็นประเทศอยา่งในปัจจุบนั เป็นรัฐเล็กๆตา่งปกครองตนเอง มีกษัตริย ์

ของตวัเอง กษัตริยลุ์ดวิกทรงข้ึนครองราชยต์ ัง้แตพ่ระชนมายุเพียง 18 ชนัษา เป็นกษัตริยอ์ารมณ์ศิลป์ 



 
 

สนใจศิลปะ ดนตรี และวรรณกรรม มากกวา่จะสนใจปกครองบา้นเมือง ทรงนิยมสรา้งปราสาท หลงไหลใน

ต านานพ้ืนบา้นเกี่ ยวกบัเทพ และช่ืนชอบอุปรากรของริชาร์ด วากเนอร์ (Richard Wagner) เป็นชีวิตจิตใจ 

ผูซ่ึ้งเป็นแรงบนัดาลใจในการสรา้งใหเ้ป็นไปตามบทประพนัธเ์ร่ืองอศัวินหงษ์ (Swan Knight Lohengrin) ไม่

ไกลจากปราสาทนอยชวานสไตน์ เม่ือนักทอ่งเท่ียวเดินทางมาถึงจะมองเห็นปราสาทสูงเดน่มีสีเหลือง ตัง้อยู ่

บนเนินเขา มีช่ือวา่ ปราสาทโฮเฮนชวานเกา 

 น าทา่น ถ่ำยรูปเป็นท่ีระลึก กบั ปรำสำทโฮเฮ็นชวำนเกำ (Hohenschwangau Castle) ซ่ึงโปรดให้

สรา้งข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นพระราชวงัฤดูรอ้นโดยพระเจา้แม็กซิมิเลียนท่ีสอง (Maximilian II) พระบิดาของพระเจา้

ลุดวิกท่ี 2 นั่นเอง เจา้ชายลุดวิกในวยัเยาวท์รงประทบัอยูท่ี่ปราสาทน้ีอยา่งมีความสุข จึงไดแ้รงบนัดาลใจท่ี

จะสรา้งปราสาทของพระองคเ์องข้ึนบา้ง คือปราสาทนอยชวานสไตน์ กลา่วคือปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา คือ

ปราสาทของผูเ้ป็นพอ่ สว่นปราสาทนอยชวานสไตน์คือปราสาทของลูกนั่นเอง 

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (อำหำรพ้ืนเมือง) พิเศษ !! เมนูขำหมเูยอรมนั  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาที) เมืองทอ่งเท่ียว

ยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(Switzerland) ท่ีถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและ

ขุนเขา  

 น าทา่นเดินทางสู่ อนุสำวรีย์สิงโตหินแกะสลกั (Lion Monument of Lucerne) แกะสลกับนผาหิน

ธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอยา่งกลา้หาญของทหารสวิตเซอร์แลนดท่ี์เกิดจากการ

ปฏิวติัในประเทศฝรั่งเศสเม่ือปี ค.ศ. 1792  

 น าทา่นเดินทางสู่ สะพำนไมช้ำเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ ้า

รอยส ์(Reuss River) อนังดงามซ่ึงเป็นเหมือนสญัลกัษณข์องเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาท่ีเกา่แก่

ท่ีสุดในทวีปยุโรป สรา้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1333 โดยใตห้ลงัคาคลุมสะพาน มีภาพวาดประวติัศาสตร์ของชาว

สวิสฯตลอดแนวสะพาน ใหท้า่นอิสระชมความสวยงามโดยรอบตามอธัยาศยั โดยบริเวณปลายสะพานมีรา้น

จ าหน่ายสินคา้พ้ืนเมืองของท่ีระลึกตา่งๆมากมาย เชน่ ช็อคโกแลต , เคร่ืองหนัง, มีดพบั, นาฬิกาย่ีหอ้ดงั 

อาทิ เชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

** อิสระอำหำรค ำ่ เพ่ือสะดวกแก่กำรเดินทำงท่องเท่ียว ** 

 น ำคณะเขำ้สู่ท่ีพกั Ibis Style Luzern City, Luzern, Switzerland หรือเทียบเท่ำ 
 

 

 



 
 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง (3)  เมืองลูเซิรน์ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์- สถำนีรถไฟ พิลำทุส บำนธ ์–  

                                        ข้ึนสู่ยอดเขำพิลำทุส โดยรถไฟไต่เขำ - ยอดเขำพิลำทุส – สถำนีกระเชำ้ลอย 

                                        ฟ้ำกอนโดลำ พำโนรำมำ พิลำทุส - เดินทำงลงจำกยอดเขำพิลำทุส โดยกระเชำ้ 

                                        ลอยฟ้ำกอนโดลำ พำโนรำมำ - สถำนีแฟรงคมุ์นเทต – สถำนีเครียงซีเรค 

                                        เมืองทิทิเช่ - ป่ำด ำ - ทะเลสำบทิทิเซ่ - เมืองโดเนำเอสชิ์นเกน    (B/L/D)      

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสู ่สถำนีรถไฟ พิลำทุส บำนธ ์(Pilatus Bahn) สถานีรถไฟไตเ่ขาท่ีชนัท่ีสุดในโลก สถานี

หน่ึง เพ่ือน าท่าน เดินทำงข้ึนสู่ยอดเขำพิลำทุส โดยรถไฟไต่เขำ (Pilatus Railway to Mount 

Pilatus) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) รถไฟไตเ่ขาน้ี เปิดใหบ้ริการตัง้แตปี่ 1889 โดยใชห้วัรถจกัร

ไอน ้าในการขบัเคล่ือน ส่วนในปัจจุบนัใชเ้ป็นระบบไฟฟ้า รถไฟจะไตข้ึ่นเขาดา้นลา่งข้ึนมาเร่ือยๆ โดยมี

ความสูงชนัมากท่ีสุดถึง 45 องศา ผา่นชว่งเชิงเขาดา้นลา่งท่ีเป็นป่าสนและมีเมฆหมอกปกคลุมอยู ่ ก็ข้ึนมา

เจอกบัแสงแดดและฟ้าสดใสในวนัท่ีฟ้าเปิด เดินทางถึง ยอดเขำพิลำทุส (Mount Pilatus) บนยอดเขาท่ี

ความสูงกวา่ 2,132 เมตร หรือ 7,000 ฟีทจากระดบัน ้าทะเล เป็นท่ีตัง้ของป้อมเรดาร์สังเกตการณ์และ

สถานีส ารวจสภาพภูมิอากาศอีกหลายๆแหง่บนยอดเขา อิสระใหท้า่นชมวิวไดต้ามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ สถำนีกระเช้ำลอยฟ้ำกอนโดลำ พำโนรำมำ พิลำทุส (Panorama Gondola 

Pilatus Cable Car) เพ่ือน าทา่น เดินทำงลงจำกยอดเขำพิลำทุส โดยกระเชำ้ลอยฟ้ำกอนโดลำ พำ

โนรำมำ (Panorama Gondola Pilatus Cable Car) ระหวา่งการเดินทาง กระเชา้ลอยฟ้าจะน าทา่นทะลุ

ผา่นกอ้นเมฆเปรียบเหมือนการเดินทางสู่อีกชว่งเวลาหน่ึงในระยะเวลาอนัสัน้ ทา่นจะไดช้มทิวทศัน์อนัยอด

เย่ียมของยอดเขาพิลาทุสในอีกบรรยากาศ เปล่ียนกระเชา้ลอยฟ้าท่ี สถำนีแฟรงคมุ์นเทต (Frakmuntegg 

Station) และ สถำนีเครียงซีเรค 

(Krienseregg Station) (ใ ช ้ เ ว ล า

เดินทางประมาณ 40 นาที)  

 * *  ท ำ ง บ ริ ษั ท ข อ ส ง ว น สิ ท ธ์ิ

เปล่ียนแปลงกำรเดินทำงข้ึน และ 

ลง ยอดเขำพิลำทุส ไดต้ำมควำม

เหมำะสม โดยสำมำรถเปล่ียนเป็น

วิธีใดวิธีหน่ึงได ้เน่ืองจำก 1. รถไฟ

ไต่เขำจะ เปิด ใหบ้ริกำรประมำณ



 
 

ช่วง เดือนพฤษภำคม ถึง เดือนพฤศจิกำยน ของทุกปี 2. กระเชำ้ลอยฟ้ำกอนโดลำ พำโนรำมำ 

พิลำทุส จะ ปิด ใหบ้ริกำรประมำณช่วง เดือนตุลำคม ถึง เดือนพฤศจิกำยน ของทุกปี โดยไม่

สำมำรถคืนค่ำใชจ่้ำย ไม่ว่ำส่วนใดส่วนหน่ึงใหก้บัท่ำนไดทุ้กกรณี เน่ืองจำกเป็นกำรช ำระล่วงหนำ้

กบัผูแ้ทนเรียบรอ้ยแลว้ทัง้หมด ** 

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (อำหำรพ้ืนเมือง) พิเศษ !! ภตัตำคำรบนยอดเขำพิลำทุส 

** กรณีรา้นอาหารบนยอดเขาจุงเฟรา ไมส่ามารถรองรับคณะได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิ น าทา่นรบัประทานอาหารท่ีภตัตาคารในเมืองใกลเ้คียง เป็นการทดแทน และไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยให้

ทา่นได ้ไมว่า่สว่นใด สว่นหน่ึง ทัง้น้ีทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้ เป็นส าคญั ** 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองทิทิเช่ (Titisee) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) เป็นเมืองตากอากาศเล็กๆ มี

พ้ืนท่ี 89.66 ตร.กม. เป็นอาณาเขตของอุทยานแหง่ชาติป่าด า ผ่ำนชม ป่ำด ำ (Black Forest) ทางตอน

ใตข้อง ประเทศเยอรมนั (Germany) ท่ีความสูง 780-1190 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล เป็นอาณาเขตป่า

สนขนาดใหญท่ี่ข้ึนกนัหนาทึบเป็นแนวเขาสุดลูกหูลูกตา และ เป็นแหล่งชมใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีงดงำมท่ีสุด

ในโลก ประมำณช่วงเดือน กนัยำยน ถึง พฤศจิกำยน ของทุกปี ** ข้ึนอยู่กบัสภำพภมิูอำกำศแต่

ละปี ** ดว้ยความใหญโ่ตหนาแน่นของป่าสนท่ีมองในระยะไกลเห็นเป็นพ้ืนท่ีสีด า ท าใหไ้ดร้ับการขนาน

นามวา่ “ป่าด า” หรือ Black Forest เมืองทิทิเช ่ประกอบดว้ย 5 อ าเภอ ไดแ้ก ่Neustadt, Titisee, Waldau, 

Langenordnach, Schwärzenbach, และ Rudenberg ไมเ่พียงเมืองน้ีจะเป็นตน้ก าเนิดของขนมเคก้แบล็ค

ฟอเรสต ์(Black Forest Cake) รสเลิศ และเป็นแหลง่ผลิต นาฬิกากุก๊กู (Cuckoo Clock) ท่ีดีท่ีสุดในโลก

เทา่นั้น เมืองทิทิเซ ่ยงัมีช่ือเสียงในดา้นการเป็นศูนยกี์ฬาฤดูหนาว และเมืองรีสอร์ทสุขภาพ ในการรักษา

โรคหวัใจท่ีติดอนัดบัโลกอีกดว้ย ในเมืองมีทะเลสาบเล็กๆช่ือ ทะเลสำบทิทิเซ่ (Lake Titisee) มีพ้ืนท่ีท ัง้ส้ิน 

1.3 ตร.กม. อยูสู่งจากระดบัน ้าทะเล 840 ม. (2,760 ft) ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการทอ่งเท่ียวแถบบริเวณป่าด า

มานานเกือบ 100 ปี อิสระใหท้า่นเดิน

ชมบรรยากาศริมทะเลสาบ และเลือกช ้

อปป้ิงทัง้สินคา้พ้ืนเมือง เชน่ นาฬิกา

กุ๊ ก กู  ซ่ึ ง อ ยู ่ ใ น เ ขต ป่ า ด า  โ ด ย มี

ทะเลสาบทิทิเช่ ท่ีโอบลอ้มไปด ้วย

ขุนเขา และทิวป่าสนท่ียืนตน้สะพรั่ง

สวยงามทา้ทายความหนาวเย็นของดง

หิมะท่ีปกคลุมไปทั่ว ท่ี น่ีย ังเ ป็นต ้น

ก าเนิดของสินคา้แฮนดเ์มดเล่ืองช่ือ 

"นาฬิกากุก๊กู" ซ่ึงแกะสลกัมาจากไมส้นจากป่าด าน่ีเอง 

น าทา่นเดินทางสู่ เมืองโดเนำเอสชิ์นเกน (Donaueschingen) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 

ประเทศเยอรมนั เป็นอีกหน่ึงเมืองคาบเก่ียวอาณาเขตพ้ืนท่ีอนัอุดมสมบูรณ์ของป่าด าไปถึง เป็นเมืองของตน้

ก าเนิดของแมน่ ้าดานูบท่ีไหลสูเ่มืองบูดาเปสต ์ประเทศฮงัการี 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (อำหำรพ้ืนเมือง) 



 
 

 น ำคณะเขำ้สู่ ท่ีพกั Wyngham Garden Donaueschingen, Donaueschingen, Germany หรือ

เทียบเท่ำ 

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง (4)    เมืองโดเนำเอสชิ์นเกน - สระน ้ำสีฟ้ำขนำดเล็ก - เมืองไฟรบวรก์ ประเทศเยอรมนั 

                                      โบสถใ์หญ่ประจ ำเมืองไฟรบวรก์ - เมืองสตรำซบูร ์ประเทศฝรัง่เศส – สะพำนปงกรูแวรต์ 

                                      พระรำชวงัโรฮนั - จตัุรสักเูทนบูร ์– มหำวิหำรแห่งเมืองสตรำซบูร ์- เมืองแม็ส  

                                      มหำวิหำรแซงตเ์อเตียนน์แห่งเมืองแม็ส - เพลซ ดำร ์แมส - อำรเ์ซนอล เดอ แม็ส 

                                                                                                                                        (B/-/D) 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าทา่น ถ่ำยรปูเป็นท่ีระลึก กบั สระน ้ำสีฟ้ำขนำดเล็ก (Donauquelle) ลอ้มรอบดว้ยรั้วเหล็กดดัและกลุม่ของ

รูปปั้นเชิงเปรียบเทียบโดย Adolf Heer ในปี 1895 ส่ิงเหลา่น้ีแสดงใหเ้ห็นถึงท่ีราบสูงตอนกลางอนัย่ิงใหญข่อง

ประเทศเยอรมนัในฐานะแม ่ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงลูกสาวของเธอคือแมน่ ้าดานูบ ตวัแทนและผูน้ าทุกส่ิงออกสูโ่ลกกวา้ง 

แมน่ ้าดานูบเร่ิมตน้อยา่งเป็นทางการท่ีจุดนัดพบของสองสายน ้าคือ Breg และ Brigach อยา่งไรก็ตามการคน้หา

แหลง่ท่ีมาของแมน่ ้าน้ันไมไ่ดเ้กิดข้ึนโดยไมมี่ขอ้โตแ้ยง้ The Breg ซ่ึงเป็นแมน่ ้าสายใหญส่องสายท่ีไหลผา่นแมน่ ้า

มีตน้ก าเนิดในเมืองเฟิร์ทวานเกน (Furtwangen) ซ่ึงอา้งวา่น่ีท  าใหท่ี้น่ีเป็นแหลง่ก าเนิดที่ แทจ้ริงของแหลง่ก าเนิดของ

แมน่ ้าดานูบ แตเ่มืองโดเนาเอส์ชินเกนไดร้ับการยอมรับอยา่งกวา้งขวางวา่เป็นแหลง่ก าเนิดของแมน่ ้าดานูบ

ยอ้นหลงัไปถึงจกัรวรรดิโรมนั 

 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองไฟรบวรก์ (Freiburg หรือ Freiburg im Breisgau) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ตัง้อยูบ่ริเวณท่ีราบลุม่แมน่ ้าไรน์ ในเขตป่าด าใต ้ไดช่ื้อวา่สวยท่ีสุดในเขตป่าด า (Sudschwarzwald) และมีแมน่ ้า 

Dreisam ซ่ึงเป็นแมน่ ้าสายเล็กๆ ไหลผา่นในเมือง อยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องแควน้ Baden-Wurttemberg (บา

เด็น-เวิอร์ทเท็มแบร์ก) ของ ประเทศเยอรมนั (Germany) ใกลช้ายแดนของประเทศฝรั่งเศสและประเทศ

สวิสเซอร์แลนด ์เป็นเมืองเกา่ท่ีถูกกอ่ตัง้ต ัง้แต ่ค.ศ. 1120 

 น าทา่น ถ่ำยรูปเป็นท่ีระลึก กบั โบสถใ์หญ่ประจ ำเมืองไฟรบวรก์ (Freiburg Muenster) สรา้งข้ึนระหวา่ง

ศตวรรษท่ี 13 และ 16 ซ่ึงเป็นผูป้กครองนครไฟรบวร์กคนสุดทา้ยของเซห์ริงเงอ่ ไดมี้บญัชาใหส้รา้ง มึนสเตอร์ 

(Muenster) หรือโบสถข้ึ์นท่ีใจกลางเมือง การสรา้งโบสถน้ี์กินเวลานานถึง 313 ปี ตวัโบสถมี์ความสูงทัง้ส้ิน 116 

เมตร เป็นหน่ึงในงานช้ินเอกท่ีย่ิงใหญข่องสถาปัตยกรรมแบบกอธิกในประเทศเยอรมนั ใชเ้วลาสรา้งนาน 313 ปี 

สูงถึง 116 เมตร โบสถน้ี์รอดพน้จากการท้ิงระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตร ในระหวา่งสงครามโลกครั้งท่ี 2 ไดอ้ยา่ง

เหลือเช่ือ ทัง้ท่ีตวัเมืองถูกท าลายลงถึงไปกวา่ 90% 

 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองสตรำซบูร ์(Strasbourg) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ตัง้อยูใ่นแควน้อาลซสั 

ของจงัหวดับา-แร็ง ประเทศฝรัง่เศส (France) บริเวณฝั่งแมน่ ้าอีล ท่ีใกลก้บัชายแดนประเทศเยอรมนั ดว้ยความ

ท่ีเป็นเมืองตรงพรหมแดนในอดีตจึงเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางยุทธศาสตร์เป็นอยา่งมาก อีกทัง้ยงัมีกล่ินอายความ

เป็นเยอรมนัแทรกอยูห่ลายๆอยา่งจนไดช่ื้อวา่เป็นเมืองแหง่สองวฒันธรรม ท่ีโดดเดน่มากท่ีสุดคงหนีไมพ่น้การเป็น

เมืองหลวงของตลาดคริสตม์าสในฝรั่งเศสเลยก็วา่ได ้เพราะท่ีน่ีจดัใหญ ่จดัหนัก ทัง้อาหารและบรรยากาศท่ีดีงาม

ไมแ่พป้ระเทศเยอรมนัเลยทีเดียว ส่ิงท่ีข้ึนช่ือสุดของท่ีน่ีน่ันก็คือ ไวน์ขาว ท่ีไดร้ับดา้นรสชาติเป็นอนัดบัตน้ๆของโลก 

และขนมอบรูปทรงเหมือนรูประฆงัคว ่า ท่ีไดร้ับความนิยมทานกนัมากๆในชว่งเทศกาลคริสตม์าสก็มีตน้ก าเนิดมา

จากเมืองน้ี ผ่ำนชม สะพำนปง กรูแวรต์ (Pont Couverts Bridge) สะพานคนเดินท่ีทอดยาวขา้มผา่นแมน่ ้าอิล 

(River III) ท่ีไหลผา่นใจกลางเมือง เรียกไดว้า่น้ีคือส่ิงกอ่สรา้งท่ีโดดเดน่และมีช่ือเสียงท่ีสุดอีกแหง่หน่ึง ของเมืองน้ี 

ผ่ำนชม พระรำชวงัโรฮนั (Palais Rohan Palace) เป็นสถาปัตยกรรมทางประวติัศาสตร์ท่ีสรา้งสรรคอ์อกมาได ้

สวยงามและมีความน่าสนใจตัง้สงา่งามอยูริ่มแมน่ ้าอิล (River III) 

 น าทา่นเดินทางสู่ จตัุรสักูเทนบูร ์(Place Gutenberg) เป็นจตุัรัสสาธารณะขนาดใหญใ่จกลางเมืองเกา่สต

ราซบูร์ บริเวณรอบจตุัรัสน้ีเต็มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมเกา่ท่ีอนัสวยงาม นอกจากน้ียงัมีรา้นคา้ รา้นอาหาร 

รา้นกาแฟไวค้อยบริการนักทอ่งเที่ ยว 

** อิสระอำหำรกลำงวนั เพ่ือสะดวกแก่กำรเดินทำงท่องเท่ียว ** 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่น ถ่ำยรูปเป็นท่ีระลึก กบั มหำวิหำรแห่งเมืองสตรำซบูร ์(Strasbourg Cathedral) มหาวิหาร

แหง่น้ีตัง้อยูท่ี่แควน้กร็องแต็สต ์บนเกาะกร็องดีล เป็นมหาวิหารแหง่แรกของประเทศฝรั่งเศสท่ีสรา้งข้ึนมาใน

รูปแบบสไตลก์อธิก สถาปัตยกรรมจากยุคกลางแห่งน้ี ไดร้บักำรข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย

องคก์ำรสหประชำชำติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1988 คือมหาวิหารท่ีมีความสูงท่ีสุดในยุโรปแถบ

ตะวนัตก เป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ท่ีมีความเป็นมายาวนานหลายศตวรรษ ถือเป็นมหาวิหาร

แห่งพระแมม่ารียท่ี์ใชป้ระกอบพิธีกรรมทางศาสนาของนิกายโรมนัคาทอลิก ท่ีใชเ้วลาสรา้งนานถึง 400 ปี 

สรา้งจากหินทรายชมพูอมแดงโดยท าการสรา้งข้ึนครั้งแรกในปี ค.ศ. 1015 และเสร็จส้ินในปี  ค.ศ. 1439 

โดยมีนาย เอร์อวิน ฟ็อน ชไตน์บคั สถาปนิคชาวเยอรมนัเป็นผูอ้อกแบบ วิหารนอร์ท-ดามสตราซบูร์มีความ

สูง 142 เมตร กวา้ง 51.50 เมตร และยาว 110 เมตร จดัเป็นมหาวิหารท่ีสูงเป็นอนัดบัหกของโลกเลย

ทีเดียว ซ่ึงเดิมนั้นยอดมหาวิหารน้ีจะสรา้งข้ึนทัง้สองขา้งแตต่วัอาคารไดเ้กิดทรุดตวัข้ึนกอ่นจึงท าใหเ้หลือ

ยอดวิหารเพียงขา้งเดียวเป็นเอกลกัษณ์ใหน้ักทอ่งเท่ียวไดช้มและดว้ยความสูงของยอดวิหารจึงท าใหเ้ป็นท่ี

ดึงดูดของนักทอ่งเท่ียวเป็นจ านวนมาก 

 น าทา่นเดินทางสู่ เมืองแม็ส (Metz) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) อีกหน่ึงเมืองทอ่งเท่ียวท่ีมี

ช่ือเสียงของประเทศฝรั่งเศส โดยตวัเมืองนั้นตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส เป็น

เ มืองหลวงของจังหวัดโมแซล (Moselle) และของแคว ้นลอแรน (Lorraine) แคว ้น ท่ีอยู ่ทาง ทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส ตัง้อยูท่างตรงท่ีแมน่ ้าโมแซล (Moselle River) มาบรรจบกบั

แมน่ ้าแซย ์(Seille River) และในอดีตเมืองแห่งน้ีเคยเป็นนครหลวงโบราณของอาณาจกัรออสเตรเซียของ

ราชวงศก์าโรแล็งเชียง 

น าท่าน ถ่ำยรูปเป็นท่ีระลึก กบั มหำวิหำรแซงตเ์อเตียนน์แห่งเมืองแม็ส (Cathedrale Saint-

Etienne of Metz) มหาวิหารเกา่แกท่ี่ถูกสร้างข้ึนในชว่งศตวรรษท่ี 13 ในสไตลก์อธิค เป็นมหาวิหารท่ี

ไดร้ับการยอมรับวา่เป็นหน่ึงในมหาวิหารท่ีสูงท่ีสุดล าดบัตน้ๆของประเทศฝรั่งเศส โดยตวัอาคารมีความสูง

ประมาณ 41.41 เมตร มหาวิหารมีความโดดเดน่ในเร่ืองหนา้ตา่งกระจกสีท่ีสวยงามและใหญเ่ป็นอนัดบั

ตน้ๆของโลก ผ่ำนชม เพลซ ดำร ์แมส (Place d' Armes) อนุสาวรียแ์ละสถานท่ีส าคญัท่ีถูกสรา้งข้ึน

ในชว่งระหวา่งปี ค.ศ. 1754-1788 เป็นท่ีตัง้ของเหลา่อาคารส าคญัๆของเมือง อาทิเชน่ ศาลาวา่การ

สไตลนี์โอคลาสสิค โรงแรม ตึกรัฐสภา และอ่ืนๆ ผ่ำนชม อำรเ์ซนอล เดอ แม็ส (Arsenal de Metz) 

อดีตอาคารทางทหารท่ีปัจจุบนัถูกใชเ้ป็นฮอลล ์คอนเสิร์ต (Concert halls) ถูกสรา้งข้ึในในปี 1859 แลว้

เสร็จในปี ค.ศ. 1864 และเปิดอยา่งเป็นทางการในปี ค.ศ. 1989 ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในฮอลล ์คอนเสิร์ตท่ีสวย

ท่ีสุดในทวีปยุโรป 

ค ่า          บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หรือ หอ้งอาหารของโรงแรม(อาหารพ้ืนเมือง หรือ บุฟเฟ่ตน์านาชาติ) 



 
 

 น ำคณะเขำ้สู่ท่ีพกั Ibis Styles Metz Centre Gare, Metz, France หรือเทียบเท่ำ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง (5)  เมืองแม็ส - เมืองแร็งส ์- มหำวิหำรแห่งเมืองแร็งส ์– พระรำชวงัโต 

                                        โบสถ ์เซนต ์แร็งส ์- ประตชูยัประจ ำเมืองแร็งส ์- เมืองปำรีส  

                                        ลำ วลัลี วิลเลจ เอำทเ์ล็ท                 (B/L/-)  

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำร 

น าทา่นเดินทางสู่ เมืองแร็งส ์(Reims) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองในจงัหวดัมาร์น 

แควน้ช็องปาญาร์แดน ในประเทศฝรั่งเศส ตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ราว 129 กิโลเมตร

ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของปารีส เมืองแร็งสก์อ่ตัง้ข้ึนโดยกอลและกลายมาเป็นเมืองส าคญัระหวา่งสมยั

จกัรวรรดิโรมนั ตอ่มาเมืองแร็งสก็์มามีบทบาทส าคญัตอ่ราชบลัลงักฝ์รั่งเศสในการเป็นสถานท่ีส าหรับการ

ท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริยฝ์รั่งเศสท่ีมหาวิหารนอเทรอดามแห่งเมืองแร็งส ์นับวา่เป็น

เมืองท่ีมีเสน่ห ์และน่ามาเยือนไมน่อ้ยไปกวา่เมืองอ่ืนๆ ซ่ึงแน่นอนวา่คุณสามารถสมัผสัส่ิงน้ีไดจ้ากใจกลาง

เมืองท่ีมีชีวิตชีวา เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีมี รูปปั้น น ้าพุ รา้นอาหารและบาร์ไวค้อยบริการนักทอ่งเท่ียวท่ีมา

เยือนมากมาย ของโรงแรม ท่ีส าคญั เมืองแร็งสเ์ป็นเมืองท่ีมีการผลิตแชมเปญชนิดตา่งๆท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองโดง่

ดงัไปทัว่โลก 

 น าทา่น ถ่ำยรปูเป็นท่ีระลึก กบั มหำวิหำรแห่งเมืองแร็งส ์(Reims Cathedral) มหาวิหารนอเทรอดาม

ท่ีถูกใชเ้พ่ือเป็นสถานท่ีส าหรับการท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริยฝ์รั่งเศส โดยมหาวิหารนั้น

ถูกตกแตง่ดว้ยประติมากรรมแบบกอธิค ซ่ึงตอ่มามหาวิหารแห่งน้ี  ไดร้บักำรข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดก

โลกโดยองคก์ำรสหประชำชำติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1991 ถือวา่เป็นมหาวิหารท่ีมีความโดด

เดน่มาก ไมว่า่จะเป็นขนาดและสถาปัตยกรรมท่ีมีความงดงามไมแ่พม้หาวิหารอ่ืนๆ วิหารส่วนใหญม่ักถูก

ตกแตง่ดว้ยงานฝีมือช้ินเอกจากยุคกลาง ไมว่า่จะเป็นรูปพระเยซูแกะนูนในภาพการตดัสินครั้งสุดทา้ยบน

หนา้บนั 

 น าทา่น ถ่ำยรูปเป็นท่ีระลึก กบั พระรำชวงัโต (Tau Palace) พระราชวงัท่ีมีความส าคญัตอ่ราชวงศ์

ฝรั่งเศส โดยเฉพาะเร่ืองของพิธีบรมราชาภิเษก เน่ืองจากเป็นสถานท่ีในการพ านักของกษัตริยก์อ่นท่ีจะเขา้

สู่พิธีบรมราชาภิเษก ซ่ึงจะจดัข้ึนในมหาวิหารแร็งส ์นั่นเอง ถูกสรา้งข้ึนในชว่งระหวา่งปี 1498 ถึง 1509 

และไดมี้การปรับปรุงเพ่ิมเติมในปี 1675  



 
 

      น าทา่น ถ่ำยรูปเป็นท่ีระลึก กบั โบสถ ์เซนต ์แร็งส ์(Saint Remi Basilica) อีกหน่ึงคริสตจกัรท่ีสรา้ง

แด ่สมเด็จพระสนัตะปาปาลีโอท่ี 9 ซ่ึงเร่ิมมีการกอ่ตัง้ข้ึนในศตวรรษท่ี 1099 ซ่ึงตอ่มาไดร้ับการยกยอ่งให้

เป็นอนุสาวรียท์างประวติัศาสตร์ เม่ือปี 1841  

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (อำหำรจีน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่น ถ่ำยรปูเป็นท่ีระลึก กบั ประตชูยัประจ ำเมืองแร็งส ์(Triumphal Arch of Reims) ส่ิงกอ่สรา้ง

ท่ีถือไดว้่าเป็นอนุสาวรียท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดในเมือง

แร็งส์ ซ่ึงคนทั่วไปมกันิยมเรียกประตูแห่งน้ีว่า 

ประตูดาวองัคาร (Mars Gate) โดยประตูดาว

องัคาร ถือวา่เป็นเป็นหน่ึงใน 4 ประตูโรมนัท่ี มี

ความงดงามมากของประเทศฝรั่งเศส  

น าทา่นเดินทางสู่ เมืองปำรีส (Paris) (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 40 นาที) เมืองหลวง

ของประเทศฝรั่ ง เศส  เ มืองท่ีมีมนต์เสน่ห์อนั

เหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนักทอ่งเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบนัเมืองปารีสเป็นหน่ึงใน

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล า้สมยัแหง่หน่ึงของโลก ท่ีทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา 

ความบนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าใหเ้มืองปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแหง่หน่ึงของ

โลกหรือเมืองท่ีใครก็ตา่งใฝ่ฝันถึง 

น าทา่นเดินทางสู ่ลำ วลัลี วิลเลจ เอำทเ์ล็ท (La Vallee Village Outlet) เอาทเ์ล็ทขนาดใหญ ่ศูนยร์วม

สินคา้แบรนดเ์นมใหเ้ลือกมากมาย เชน่ 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 แล ะ อ่ื น ๆ อี ก

มากมาย อิสระใหท้า่นเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

** อิสระอำหำรค ำ่ เพ่ือสะดวกแก่กำรเดินทำงท่องเท่ียว ** 

 น ำคณะเขำ้สู่ท่ีพกั Ibis Paris Porte d’Italie, Paris, France หรือเทียบเท่ำ 



 
 

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง (6)   เมืองปำรีส - พระรำชวงัแวรซ์ำยส ์- ล่องเรือบำโตมุช ชมแม่น ้ำแซน  

                                        หอไอเฟล - จตัุรสัทรอคคำเดโร่ - ลำนประวติัศำสตร ์หรือ จตัุรสัคองคอรด์  

                                        ถนนช็อง เซลีเซ - ประตชูยันโปเลียน หรือ อำรก์เดอทรียงฟ์เดอเลตวล  

                                        จตัุรสัชำรล์ เดอ โกล - พิพิธภณัฑล์ูฟร ์- หำ้งแกลเลอร่ี ลำฟำแยตต ์

                                                                                                                          (B/-/-) 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่น เขำ้ชม พระรำชวงัแวรซ์ำยส ์(Palace of Versailles) สรา้งข้ึนตามพระราชประสงคข์องพระ

เจา้หลุยสท่ี์ 14 หากจะเรียกพระราชวงัแหง่น้ีวา่สมบูรณแ์บบท่ีสุดในโลกก็คงไมผิ่ดนัก เน่ืองจากถูกสรา้งข้ึน

ดว้ยหินออ่นสีขาวทัง้ภายในและภายนอกตกแตง่อยา่งวิจิตรอลงัการ ทัง้จิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลกั

และเคร่ืองเรือน ท่ีใชเ้งินมากมากมายมหาศาลในการสรา้ง น ำท่ำนเขำ้ชม หอ้งตา่งๆภายในพระราชวงั 

เชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั, ทอ้งพระโรงท่ีตกแตง่อยา่งวิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวร่ี, 

หอ้งกระจก ท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร เป็นหอ้งท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณ์

มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา เคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลุยสท่ี์ 14 แห่งประเทศฝรั่งเศสครั้งในอดีตกาล 

อีกทัง้ยงัเป็นหอ้งท่ีใชส้ าหรับจดังานเล้ียงและเตน้ร าของพระนางมารี องัตวัแนตต ์มเหสีของพระเจา้หลุยสท่ี์ 

16 ชมหอ้งบรรทมพระราชินีท่ีตกแตง่อยา่งงดงาม , ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียนท่ี

ย่ิงใหญ,่ หอ้งวีนัสส าหรับเหลา่คณะราชทูตท่ีเดินทางมาไดพ้กักอ่นเขา้เฝ้า รวมทัง้ยงัเคยเป็นท่ีพกัของราชทูต

สมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ส่ิงท่ีท าใหห้อ้งน้ีแตกตา่งจากหอ้งอ่ืนๆคือบนเพดานมี

ภาพเขียนท่ีแสนงดงามทรงคุณคา่ และหอ้งไดอาน่าส าหรับพกัผอ่นหลงัพิธีส าคญัๆ ผนังท ัง้สองดา้นจะเต็มไป

ดว้ยภาพวาดเทพีไดอาน่าท่ีขนานนามวา่ “เทพีแห่งการลา่สตัว”์ เป็นตน้ อีกส่วนหน่ึงท่ีมองขา้มไมไ่ดน้ั่นคือ 

สวนแวร์ซายส ์ท่ีถือวา่ย่ิงใหญแ่ละงดงาม ผลงานช้ินเอกของนักแตง่สวนช่ือดงัทัว่โลกนามวา่ “เลอโนทด”์ มี

พ้ืนท่ีถึง 14,820 เอเคอร์ มีแมก้ระทัง่ทะเลสาบจ าลอง มีรูปปั้นของสตัวน์านาชนิดและเทพเจา้กรีกตามจุด

ตา่งๆ และยงัมีสวนดอกไมท่ี้จะผนัเปล่ียนไปตามแตล่ะฤดูกาล จึงท าใหก้ารมาเยือนยงัพระราชวงัแวร์ซายจึง

เปรียบเสมือนการมาเยือนยงั “วิมำนแห่งจกัรพรรดิ” ท่ีนับเป็นมรดกโลกตะวนัตกโดยแทจ้ริง ไดร้บักำร

ข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรสหประชำชำติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1979 ** รอบ

ของกำรเขำ้ชมอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม กรณีไม่สำมำรถเขำ้ชมได ้ไม่ว่ำกรณีใดก็

ตำม ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่สำมำรถคืนค่ำใชจ่้ำย ไม่ว่ำส่วนใดส่วนหน่ึงใหก้บัท่ำนไดทุ้กกรณี 

เน่ืองจำกเป็นกำรช ำระล่วงหนำ้กบัผูแ้ทนเรียบรอ้ยแลว้ทัง้หมด ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

น าทา่น ล่องเรือบำโตมุช ชมแม่น ้ำแซน (Bateaux Mouches River Cruise) ท่ีไหลผา่นใจกลางเมือง

ปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝั่งแมน่ ้าแซน เป็น

อีกหน่ึงประสบการณท่ี์น่าประทบัใจ  

น าทา่น ถ่ำยรูปเป็นท่ีระลึก กบั หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลกัษณ์ท่ีโดดเดน่สูงตระหงา่นคูเ่มือง

ปารีส ดว้ยความสูงถึง 1,063 ฟุต หรือสูงเทา่กบัตึก 81 ช ัน้ สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1889 ท่ีบริเวณ จตัุรสั

ทรอคคำเดโร่ (Trocadé ro) สร้างข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ของงานแสดงสินคา้โลก ในปี ค.ศ. 1889 

(Exposition universelle de Paris de 1889) เพ่ือแสดงถึงความย่ิงใหญ่ของประเทศฝรั่ งเศส ความ

เจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และความสวยทางศิลปะสถาปัตยกรรม หอคอยสูงงดงามแห่งน้ี

เป็นดาวเด่นท่ีสร้างความประทบัใจแกผู่ร่้วมงาน ซ่ึงต่อมาไดรู้้จกัในนามหอไอเฟลและกลายมาเป็น

สญัลกัษณข์องเมืองปารีส  

น าทา่น ผ่ำนชม โดยรอบเมืองปารีสเร่ิมจาก ลำนประวติัศำสตร ์หรือ จตัุรสัคองคอรด์ (Place de la 

Concorde) ท่ีพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 และพระนางมารีองัตวัเนต ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยั

ปฏิวติัฝรั่งเศส ผ่ำนชม ถนนสายโรแมนติก ถนนช็อง เซลีเซ (Champs Elysees) ซ่ึงทอดยาวจากจตุัรัส

คองคอร์ด ตรงสู่ ประตูชัยนโปเลียน หรือ อำร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล (Arc de triomphe de 

l'Étoile) หรือท่ีรูจ้กักนัในช่ือ ประตูชยัแหง่ประเทศฝรั่งเศส เป็นอนุสรณส์ถานท่ีส าคญัในเมืองปารีส ตัง้อยู ่

กลาง จตัุรสัชำรล์ เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) หรือเป็นท่ีรูจ้กักนัในนาม "จตุัรัสแหง่ดวงดาว" 

(Place de l'Étoile) อยูท่างทิศตะวนัตกของถนนช็อง เซลีเซ ประตูชยัแหง่น้ีสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นการสดุดีวีรชน

ทหารกลา้ท่ีไดร่้วมรบเพ่ือประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบนัยงัเป็น

สุสานของทหารนิรนามอีกดว้ย ประตูชยัน้ีเป็นสว่นหน่ึงของ "แกนกลางอนัเกา่แก"่ (L'Axe historique) ซ่ึง

เป็นถนนเสน้ตรงจากสวนพิพิธภณัฑลู์ฟวร์ไปยงัชานเมืองปารีส ออกแบบโดยช็อง ชาลแกร็ง ในปี พ.ศ. 

2349 โดยมียุวชนเปลือยชาวฝรั่ งเศสก าลงัต่อสูก้บัทหารเยอรมนั เต็มไปดว้ยเคราและใส่เกราะเป็น

สญัลกัษณ์เพ่ือเป็นการปลุกใจ และเป็นอนุสรณ์สถานจนกระทัง่สงครามโลกครั้งท่ี 1 สญัลกัษณ์แห่งชยั

ชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึกเอาสเ์ตอร์ลิทซ ์ในปี 1805 โดยเร่ิมสรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1806 แตม่าแลว้

เสร็จในปี ค.ศ. 1836 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

น าทา่น ผ่ำนชม พิพิธภณัฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) พิพิธภณัฑท์างศิลปะท่ีมีช่ือเสียง เกา่แกท่ี่สุดแห่ง

หน่ึงของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แตป่ัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและเก็บรักษาผลงาน

ทางศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35 ,000 ช้ิน เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona 

lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอนัโดง่ดงัของลีโอนาร์โด 



 
 

ดาวินชี, รูปปั้น The Victory of Samothrace หรือ รูปปั้นเทพวีนัส (Venus de Milo) มีท ัง้รูปปั้นสฟิงซ ์

(Sphinx), มมัม่ี (Mummy) หรือร่องรอยอารยธรรมโบราณ   มากมาย โดยบริเวณลานดา้นหน้าทางเขา้

พิพิธภณัฑลู์ฟร์จะสรา้งเป็นรูปทรงพีระมิดท่ี

สร้างข้ึนจากกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมท่ี

นักทอ่งเท่ียวตอ้งไปถา่ยรูปเป็นท่ีระลึก และ

เป็นฉากท่ีมีอยูใ่นภาพยนตร์เร่ือง The Da 

Vinci Code ซ่ึงพิพิธภณัฑลู์ฟร์ นอกจาก

จะมีการตัง้แสดงงานศิลปะถาวรแลว้ ยงัมี

นิทรรศการชั่วคราวต่างๆ การแสดง

ภาพยนตร์ และคอนเสิร์ต ท าใหพิ้พิธภณัฑ์

ลูฟร์เป็นสถานท่ีมีนักทอ่งเท่ียวมาเยือนปีละ

เกือบ 10 ลา้นคน ** ยงัไม่รวมค่ำบตัร

เขำ้ชม พิพิธภณัฑ์ลูฟร์ ท่ำนละ ประมำณ 20 ยูโร (EUR) หรือ ค ำนวณ เป็นเงินไทย ท่ำนละ 

ประมำณ 800 บำท (THB) ข้ึนอยู่กบัประเภทของบตัร และ ส่วนท่ีเขำ้ชม ** 

น าทา่นเดินทางสู่ หำ้งแกลเลอร่ี ลำฟำแยตต ์(Galleries Lafayette) สวรรคข์องนักชอ้ปป้ิงสินคา้แบ

รนดเ์นมชัน้น ารุ่นใหมล่า่สุด New Collection !! จากทัว่ทุกมุมโลก รวบรวมอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ใหญใ่จ

กลางเมืองปารีสแห่งน้ี หรือทา่นสามารถเลือกซ้ือสินคา้ของสวิสฯจากรา้น Bucherer รา้นดงัของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด ์ท่ีมีสาขาเปิดอยูใ่จกลางเมืองปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเชน่ ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, 

มีดพบั, นาฬิกาย่ีหอ้ดงั อาทิเชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้  

** อิสระอำหำรกลำงวนั และ ค ำ่ เพ่ือสะดวกแก่กำรเดินทำงท่องเท่ียว ** 

 น ำคณะเขำ้สู่ท่ีพกั Ibis Paris Porte d’Italie, Paris, France หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง (7)  ชำรล์เดอโกล เมืองปำรีส ประเทศฝรัง่เศส - กรุงเทพฯ ประเทศ     (B/-/-) 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติปำรีส ชำรล์เดอโกล เมืองปำรีส ประเทศฝรัง่เศส เพ่ือให ้

ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษี หรือ 

รา้นอาหาร 



 
 

13.40 น. น าทา่นเดินทางสู ่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภมิู กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai 

Airways เท่ียวบินท่ี TG931 (เท่ียวบินตรง)     

** ใชเ้วลำบินประมำณ 12 ชัว่โมง บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง (8)   ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย    

05.55 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความ

ประทบัใจ 

 

 
 

 

 

 

อตัราคา่บริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดเท่ียวบิน 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตียง 

(เด็กอายุไม่

เกิน 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมมี่เตียง 

(เด็กอายุไม่

เกิน 12 ปี) 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคา 

ไมร่วม 

ตัว๋ 

07 - 14 กนัยายน 2562 

08SEP TG924 BKK-MUC 

00.50-07.05 

13SEP TG931 CDG-BKK 

13.40-05.55+1 

55,999 55,999 55,999 11,999 41,999 

21 - 28 ตุลาคม 2562 

(23 ต.ค. วนัปิยมหาราช) 

22OCT TG924 BKK-

MUC 00.50-07.05 

27OCT TG931 CDG-

BKK 12.30-06.00+1 

58,999 58,999 58,999 11,999 44,999 

16 - 23 พฤศจิกายน 

2562 

17NOV TG924 BKK-

MUC 00.50-06.45 

22NOV TG931 CDG-

BKK 12.30-06.00+1 

52,999 52,999 52,999 11,999 38,999 

 

** อตัราน้ี ไมร่วม คา่ทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ** 

 

** อตัราน้ี ไมร่วม คา่ธรรมเนียม และ คา่บริการย่ืนวีซา่ทอ่งเท่ียว ประเทศฝรั่งเศส ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 

ส าหรับการย่ืนวีซา่แบบหมูค่ณะ จ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสือเดินทางเขา้สถานทูต เพ่ือ ใชเ้วลาพิจารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนั

ท าการ (บางกรณีอาจไมร่วมวนัเสาร์ - อาทิตย ์ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะ

ไมส่ามารถขออนุญาตใชห้นังสือเดินทางเพ่ือเดินทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากจ าเป็น สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมคัร

ของทา่น และ สง่หนังสือเดินทางคืนทา่นภายใน 3-5 วนัท าการ เป็นอยา่งนอ้ย ในล าดบัตอ่ไป จากนั้นระยะเวลาคงเหลือ

กอ่นวนัเดินทางไมเ่พียงพอส าหรับย่ืนวีซา่ครั้งใหม ่การยกเลิก และ คืนเงิน จะเป็นไปตามเง่ือนไข ทุกกรณี ** 

 

** อตัราคา่บริการ ส าหรับเด็กอายุไมถึ่ง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 



 
 

** หากทา่นท่ีตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋ เคร่ืองบิน , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งกอ่น

ท าการออกบตัรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** อตัราคา่บริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทาง จ านวน 20 ทา่น ข้ึนไป ในแตล่ะคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไมถึ่งตามจ านวนท่ี

ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ (ปรบัราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหค้ณะ

ไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตุผลใดเหตุผลหน่ึง และ 

ไมว่า่ม้ือใดม้ือหน่ึง ทางบริษัทขอใหท้า่นผูเ้ดินทางกรุณาเตรียมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพ่ิมเติมขณะม้ืออาหาร เน่ืองจาก

รา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมีขอ้จ ากดัเร่ืองของวตัถุดิบ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรือ ไขเ่จียว ผดัผกั ขา้ว

ผดั และ บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป เทา่นั้น กรณีท่ีทา่นมีความประสงคท่ี์จะสั่งเมนูนอกเหนือขา้งตน้ ผูเ้ดินทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ย

เพ่ิมเติมในสว่นน้ีดว้ยตนเอง **  

 

** ทำงบริษทัขอควำมกรุณำใหท่้ำนศึกษำรำยละเอียด ทัง้หมดก่อนท ำกำรจอง โดยละเอียดทุกขอ้ ** 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

 คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ไมส่ามารถเล่ือน เปล่ียนวนัเดินทาง 

หรือ อพัเกรดได ้

 คา่ภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ทา่นละ 2 ช้ิน โดยมีน ้าหนักรวมกนัไมเ่กิน 20 ก.ก.  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยงัไมร่วมทิปคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น หรือ 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีท่ีโรงแรมมีหอ้งพกั 3 

ทา่น Triple วา่ง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแขง่ขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม

โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการระบุ กรณีไมร่วมจะช้ีแจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน เชน่ ถา่ยรูปเป็นท่ีระลึก หรือ ผา่น

ชม ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจ์ริงอีกครั้ง  

 คา่อาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์

ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  กรณีตอ้งการซ้ือประกนั

เพ่ิมเพ่ือคุม้ครองสุขภาพกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่ท าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อินเตอร์เน็ต 

คา่ซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงคา่อาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

(กรุณาสอบถามอตัราคา่บริการจากหวัหนา้ทวัร์กอ่นการใชบ้ริการทุกครั้ง) 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 ค่ำทิปคนขบัรถ ท่ำนละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่ำน ตำมธรรมเนียม 

 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร ์ท่ำนละ 24 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่ำน ตำมธรรมเนียม 



 
 

ค่ำทิปรวมตลอดกำรเดินทำงทัง้หมด ตำมธรรมเนียม 42 ยูโร (EUR) หรือ ค ำนวนเป็นเงินไทยประมำณ 1,680 

บำท (THB) รวมไปถึงเด็กอำยุมำกกว่ำ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอำยุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทำงกลบั ( Infant) ทัง้น้ีท่ำน

สำมำรถใหม้ำกกว่ำน้ีไดต้ำมควำมเหมำะสมและควำมพึงพอใจของท่ำน 

 ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรย่ืนวีซ่ำท่องเท่ียว ประเทศฝรัง่เศส ท่ำนละ ประมำณ 3,500 บำท ข้ึนอยู่กบั

อตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ และ ค่ำธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพำะค่ำธรรมเนียมวีซ่ำและค่ำบริกำรส่วนน้ี

ขอควำมกรุณำลูกคำ้ผูเ้ดินทำงถือไปจ่ำยในวนัท่ีย่ืนเอกสำร สแกนน้ิว กบัเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทั โดยทำงบริษทัจะมี

เจำ้หนำ้ท่ีไปดแูล และ อ ำนวยควำมสะดวกในวนันัน้) 

 

เง่ือนไขกำรจอง และ กำรช ำระค่ำบริกำร 

1. นักทอ่งเท่ียว กรุณำท ำกำรจองล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 60 วนั ก่อนกำรเดินทำง พรอ้มช ำระเงินมดัจ ำ ท่ำนละ 

30,000 บำท ภำยใน 3 วนั หลงัจำกวนัจอง ตวัอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนน้ีภายใน

วนัท่ี 3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไมไ่ดร้ับยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด 

และหากทา่นมีความประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีวา่งและท าจองเขา้มาใหมอี่กครั้ง กรณีท่ีคณะ

เต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิ้ทธ์ิลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา 

ท่ีท ารายการจองเขา้มาตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเท่ียว กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วนั กรณี

นักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ตไ์มช่  าระเงิน หรือ ช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่ส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็ค

ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีท่ีอยู่ ในช่วงรอผลกำรอนุมติัวีซ่ำ รอนัด

สมัภำษณวี์ซ่ำ ท่ีท าใหท้างบริษัทไมไ่ดร้ับเงินตามเวลาท่ีก าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คือ กอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 

วนั ใหถื้อวา่นักทอ่งเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆทนัที 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัท เชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตั

ฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง 

1. กรณีนักทอ่งเท่ียว ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ต ์

(ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสาร

แจง้ยืนยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นั้น ทางบริษัทไมร่ับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่

วา่กรณีใดๆทัง้ส้ิน 

2. กรณีนักทอ่งเท่ียว ตอ้งการขอรับเงินคา่บริการคืน นักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ต ์ (ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบหนังสือ

มอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก ่ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการช าระเงิน

คา่บริการตา่งๆทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมุดบญัชี

ธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลิก 45 วนั ข้ึนไป ก่อนกำรเดินทำง คืนค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด ** กรณีวนัเดินทำงตรงกบัช่วงวนัหยุด

นกัขตัฤกษ ์ไม่ว่ำวนัใดวนัหน่ึง ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 31-44 วนั ก่อนกำรเดินทำง เก็บค่ำใชจ่้ำยท่ำนละ 50% ของค่ำบริกำร ** กรณีท่ีมีค่ำใชจ่้ำย

ตำมจริงมำกกว่ำก ำหนด ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บค่ำใชจ่้ำยเพ่ิม ท่ีเกิดข้ึนจริงทัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่ำ 30 วนั ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด 

** ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากคา่บริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียว

ใหแ้กน่ักทอ่งเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนั่งต ัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 



 
 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม   

4. ส าหรับอตัราคา่บริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ทา่น ข้ึนไป ในแตล่ะคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไมถึ่งตาม

จ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราคา่บริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน 

เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่ง

นอ้ย 10 วนั กอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไมมี่วีซา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซา่ 

แตห่ากทางนักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ตทุ์กทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ี

ทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีท่ีจะใหบ้ริการและด าเนินการตอ่ไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ทวัร์ท่ีลูกคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใด

ส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซา่ไมผ่า่นการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง

ทัง้หมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั กรณีออกบตัรโดยสารเรียบรอ้ยแลว้ บางสายการบิน อาจไม่

สามารถคืนคา่บตัรโดยสารบา้งสว่น สว่นใดสว่นหน่ึงได ้และ หากสามารถคืนได ้(Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการ

ของสายการบิน โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตั

ฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

ขอ้มลูส ำคญัเก่ียวกบั โรงแรมท่ีพกั ท่ีท่ำนควรทรำบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) , หอ้งพกัคู่

แบบ 2 ทา่น (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแตล่ะประเภท อาจจะไม่

ติดกนั หรือ อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซ่ึงถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ทา่น อาจจะตอ้ง

เป็น 1 เตียงใหญ ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) 

และ หอ้งเด่ียว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่บริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดข้ึน

จากนักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงข้ึนมากกวา่ก าหนด หรือหอ้งพกัเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยท่ีพกัเป็นเมืองใกลเ้คียงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะ

ทดัรัต และไมมี่อา่งอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่ง

กนั 

 

ขอ้มลูส ำคญัเก่ียวกบั กำรย่ืนค ำรอ้งขอวีซ่ำ ท่ีท่ำนควรทรำบ 

1. ผูส้มคัรทุกท่ำน จ ำเป็นตอ้งมำแสดงตน ณ ศนูยย่ื์นรบัค ำรอ้งขอวีซ่ำ เพ่ือสแกนลำยน้ิวมือทุกท่ำน  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซา่ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วนั ท าการเป็นอยา่งนอ้ย (ไมร่วมเสาร์-อาทิตย ์ใน

บางกรณี) ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่งเป็นส าคญั  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซา่แบบหมูค่ณะ โดยทางแผนกวีซา่จะเป็นผูไ้ดร้ับก าหนดการนัดหมายวนัและเวลา

จากทางสถานทูตหรือศูนยร์ับค ารอ้งขอวีซา่เทา่นั้น หากทา่นไมส่ะดวกมาด าเนินการย่ืนวีซา่วนัใดบา้ง รวมไปถึงมีความ

จ าเป็นตอ้งใชห้นังสือเดินทางเพ่ือกิจธุระสว่นตวัของทา่นในชว่งใดบา้ง ซ่ึงอาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพิจารณาวีซา่ 

หรือ ซ่ึงอาจท าใหใ้หมี้ผลตอ่การพิจารณาวีซา่ (เลม่หนังสือเดินทางอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาท่ีสถานทูต) ทา่นจ าเป็น

จะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แตข่ ัน้ตอนการจอง หรือ กอ่นช าระเงินมดัจ า พรอ้มแจง้วนั และ เวลาท่ีทา่นสะดวกจะย่ืนวี

ซา่มากอ่น แผนกวีซา่จะประสานงานใหอี้กครั้ง หากมีคิวย่ืนวา่งชว่งท่ีทา่นสะดวก แผนกวีซา่จะด าเนินการใหดี้ท่ีสุดท่ีจะ



 
 

ชว่ยอ านวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพิเศษ แตท่ ัง้น้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษตา่งๆ จ าเป็นตอ้งมีคา่ใชจ้า่ย

เพ่ิมเติม ทา่นสามารถเลือกซ้ือ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายท่ีเร็วข้ึน หรือ สามารถเลือกเวลาไดม้ากข้ึน  

3.2 กำรย่ืนแบบเร่งด่วน (Fast Track) ใชเ้วลาพิจารณาเร็วกวา่ปกติ  

** กำรบริกำรพิเศษน้ียงัคงใชม้ำตรำฐำนกำรพิจำรณำวีซ่ำแบบเดิมทัง้หมด ** 

ประเทศท่ีทา่นสามารถเลือกซ้ือบริการพิเศษน้ีได ้ ไดแ้ก ่องักฤษ อิตำลี ฝรัง่เศส สวิสเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด  ์

เทา่นั้น  

** ส ำหรบักำรใหบ้ริกำร และ ค่ำบริกำรของแต่ละประเภท กรุณำตรวจสอบกบัเจำ้หนำ้ท่ีเป็นกรณีพิเศษอีก

ครัง้ อำจมีกำรเปล่ียนแปลง ** 

4. กรณีท่ีทา่นไมส่ามารถย่ืนวีซา่พรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งย่ืนกอ่น หรือ หลงัคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสือเดินทางในชว่งท่ี

ทางบริษัทจะเร่ิมด าเนินการจดัเตรียมเอกสารเพ่ือขอย่ืนวีซา่ (โดยประมาณ 25-30 วนั กอ่นเดินทางเป็นอยา่งนอ้ย หรือ 

อาจเร็วกวา่นั้น) และหากเกิดคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนตามจริงทัง้หมด 

เชน่ คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) จะตอ้งออกกอ่นก าหนด แตวี่ซา่ยงัไมด่  าเนินการ หรือ วีซา่ยงัไมไ่ดร้ับการ

อนุมติั (อยูใ่นระหวา่งการพิจารณา) เน่ืองจากทา่นด าเนินการย่ืนวีซา่หลงัคณะ และหรือ กรณีท่ีทา่นตอ้งการย่ืนกอ่น

คณะ แตค่ณะท่ีทา่นเดินทาง ย ังไมปิ่ด อยูร่ะหวา่งการขาย ยงัไมค่อนเฟิร์มออกเดินทาง หากสถานทูตตอ้งการขอ

หลกัฐานการพ านักในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกนัการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการทอ่งเท่ียว

ภาษาองักฤษ (Itinerary) ในสว่นน้ี ทา่นจ าเป็นตอ้งด าเนินการดว้ยตนเอง และหากทา้ยท่ีสุดคณะไมส่ามารถเดินทางได ้

ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมส่ามารถชดเชยคา่เสียหายใหก้บัทา่นไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซา่แบบปกติทัว่ไปคือ 15-20 วนัท าการ (ไมร่วมวนัเสาร์ - อาทิตย ์ท ัง้น้ี ข้ึนอยูก่บัจ านวน

ผูส้มคัรในชว่งนั้นๆ ซ่ึงหากอยูใ่นชว่งฤดูกาลทอ่งเท่ียว ท่ีมีผูส้มคัรเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกติ) 

6. หลงัจากท่ีผูส้มคัรไดท้ าการย่ืนขอวีซา่เรียบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไมอ่นุญาตใหผู้ส้มคัรท าการยืมหนังสือเดินทางจาก

สถานทูตออกมาใชร้ะหวา่งข ัน้ตอนการพิจารณาวีซา่ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส้ิน ดงันั้นหากทา่นมีความจ าเป็นในการใชเ้ลม่ฯ

เพ่ือเดินทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนลว่งหนา้ กรณีท่ีตอ้งการใชห้นังสือเดินทางกะทนัหนั ท าให ้

ตอ้งรอ้งขอหนังสือเดินทางกลบัคืนดว่น ระหวา่งข ัน้ตอนการพิจารณาวีซา่ อาจท าใหส้ถานทูตปฏิเสธวีซา่ และ ทา่น

จ าเป็นตอ้งสมคัรเขา้ไปใหม ่นั่นหมายถึงจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียม และ คา่บริการใหมท่ ัง้หมด โดยค านึงถึงระยะเวลาท่ี

เหลือกอ่นเดินทางส าหรับการพิจารณาเป็นส าคญักอ่นด าเนินการ 

7. กรณีทา่น มีวีซา่เชงเกน้ชนิดเขา้ออกมากกวา่ 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ท่ียงัไมห่มดอายุ ไมช่  ารุด และ ยงัมีวนั

คงเหลือในกลุม่ประเทศเชงเกน้เพียงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ตามวตัถุประสงคท่ี์วีซา่เชงเกน้ฉบบันั้นๆออก 

และตอ้งการใชเ้ดินทางทอ่งเท่ียวกบัคณะน้ี สามารถใชไ้ด ้หากวีซา่นั้นถูกใชม้าแลว้ตามเง่ือนไขของกลุม่เชงเกน้ คือ วี

ซา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนั้นๆมากท่ีสุด มากอ่นแลว้อยา่งนอ้ยหน่ึงครั้ง หากไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไข

และลูกคา้ยืนยนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่ับผิดชอบเก่ียวกบัความเสียหาย และ คา่ใชจ้า่ยท่ีจะเกิดข้ึน

ในทุกกรณี เชน่ กรณีถูกปฏิเสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมือง หรือ ถูกสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีท่ีทา่นมีวีซา่ประเทศปลายทางท่ีสามารถเขา้ออกไดห้ลายครั้ง และยงัไมห่มดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวีซา่ชนิด

ทอ่งเท่ียวเทา่นั้น โดยจะตอ้งอยูใ่นหนังสือเดินทางเลม่ปัจจุบนัท่ีมีอายุคงเหลืออยา่งนอ้ง 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั 

รวมถึงวีซา่ชนิดท่ีอนุมติัโดยระบุวนัท่ีสามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไมเ่กินกวา่ก าหนดท่ีอนุมติัในหนา้วีซา่ 

ท ัง้น้ี ข้ึนอยู่กบัประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาส่งหน้าวีซา่และหน้าท่ีมีการประทบัตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้บั

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเพ่ือความถูกตอ้ง หากไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขและลูกคา้ยืนยนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

ไมร่ับผิดชอบเก่ียวกบัความเสียหาย และ คา่ใชจ้า่ยท่ีจะเกิดข้ึนในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอร์สายการบินไมอ่นุญาตให้

เช็คอินไดเ้น่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเ่พียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมือง และ ถูกส่งกลบั

จากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ

ถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตฯ ไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมการบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มูลเท็จ



 
 

แกส่ถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตฯ ไมมี่

นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลงัจากกลบัจากประเทศปลายทางแลว้ ซ่ึงขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมือในสว่นน้ี
เพ่ือใหก้ารย่ืนค ารอ้งในครั้งตอ่ๆไปสะดวกมากข้ึน ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีสถานทูตเป็นส าคญั 

11. การท่ีวีซา่จะออกใหท้นัวนัเดินทางหรือไม ่หรือ ออกกอ่นเดินทางเพียงไมก่ี่วนั เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้ง
คา่เสียหายใดๆไดท้ ัง้ส้ิน เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธ์ิทางการทูตคุม้ครองอยู ่

12. เก่ียวกบัเอกสำรทำงรำชกำรท่ีจ ำเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทำงไปต่ำงประเทศท่ีออกจำก
ส ำนักงำนเขต หรือ อ ำเภอ ท่ีอำศยัอยู่ , ใบปกครองบุตรกรณีบิดำและมำรดำ หย่ำรำ้ง , ใบส ำคญักำรหย่ำ 

กรณีศูนย์รบัย่ืนค ำรอ้งขอวีซ่ำ หรือ สถำนทูตตอ้งกำร เอกสำรท่ีแปลเรียบรอ้ย จ ำเป็นจะตอ้งไดร้บักำร

รบัรอง (มีตรำประทบั) จำกกรมกำรกงสุลเท่ำนั้น ซ่ึงจะมีค่ำใชจ่้ำยเพ่ิม ฉบบัละ ประมำณ 1,000-1,500 

บำท กรณีน้ี จ ำเป็นท่ีสุด ส ำหรบัเด็กท่ีอำยุต ำ่กว่ำ 18 ปีบริบูรณ ์ไม่ไดเ้ดินทำงกบั มำรดำและบิดำ (เช่น 

เดินทำงกบัมำรดำ และ บิดำไม่ไดเ้ดินทำงดว้ย) ค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี ลูกคำ้จ ำเป็นตอ้งรบัผิดชอบดว้ยตนเอง 

ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่สำมำรถช ำระค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ีใหท่้ำนได ้แต่หำกเอกสำรกำรแปลแบบปกติ 

(ไม่จ ำเป็นตอ้งมีตรำประทบั) ทำงบริษทัยินดีอ ำนวยควำมสะดวกแปลใหท่้ำนไดต้ำมปกติ  

13. กรณีลูกคา้ท่ีจองเฉพาะทวัร์ไมร่วมบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแ์ลนดท์วัร์ ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินแยกเอง) ทา่นจ าเป็น

จะตอ้งเตรียมหลกัฐานการจอง ตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรมท่ีนอกเหนือจากคณะ ท่ีทา่นพ านักกอ่น หรือ ตอ่จากคณะ ประกนั

การเดินทางใหค้รอบคลุมวนัท่ีทา่นเดินทาง ไป และ กลบั เพ่ือใชใ้นการประกอบการย่ืนขอวีซา่ใหค้รบตามเง่ือนไข ดว้ย

ตนเองทุกกรณีไมว่า่กรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทา่นจะไมส่ามารถย่ืนขอวีซา่ในคิวนัดหมายของคณะได ้

โดยทา่นจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเง่ือนไข และ หากมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมเน่ืองจากไมใ่ชก่ารนัดหมายย่ืนขอวีซา่แบบหมูค่ณะ 

ทา่นจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมส่วนน้ี หรือ สว่นใดสว่นหน่ึงดว้ยตนเองทัง้หมดไมว่า่กรณีไดก็้ตาม รวมไป

ถึงกรณีท่ีในวนันัดหมายเพ่ือย่ืนขอวีซา่ ทา่นไมส่ามารถย่ืนขอได ้ไมว่า่กรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท้า่นตอ้งยกเลิกการเดินทาง 

กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกทัง้หมด 

 

ขอ้มลูส ำคญัเก่ียวกบั สำยกำรบิน ท่ีท่ำนควรทรำบ 

1. เก่ียวกบัท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธ์ิในการ

เลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองบินทุกกรณี แตท่างบริษัทจะพยายามใหม้ากท่ีสุด ใหลู้กคา้ผูเ้ดินทางท่ีมาดว้ยกนั ไดน้ั่งดว้ยกนั หรือ 

ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุดเทา่ท่ีจะสามารถท าได ้

2. กรณีท่ีทา่นเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในข ัน้ตอนการจอง กรณีท่ีแจง้ลว่งหนา้กอ่น

เดินทางกะทนัหนั อาจมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเพ่ือช าระกบัเมนูใหมท่ี่ตอ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลิกได  ้

3. บางสายการบินอาจมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการใหบ้ริการอาหารบนเคร่ืองแตกตา่งกนั ขอใหท้า่นท าความเขา้ใจถึงวฒันธรรม

ประจ าชาติของแตล่ะสายการบินท่ีก าลงัใหบ้ริการทา่นอยู ่

 

เง่ือนไข และ ขอ้ควรทรำบอ่ืนๆ ทัว่ไป ท่ีท่ำนควรทรำบ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 

2. ทวัร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เทา่นั้น กรณีท่ีทา่นถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หนา้ปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้ม

คณะทวัร์อนัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว โดยไมมี่จดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ ยวกบัการขออนุญาต

การใชห้นังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผ่า่นการอนุมติัของเคาทเ์ตอร์เช็คอิน ดา่นตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝั่งประเทศไทย 

(ตน้ทาง) ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบความ

ผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในสว่นน้ี ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง 



 
 

3. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจา่ยลว่งหน้าเรียบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้น

รายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา่ และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ตไ์มไ่ดส้่งหนา้

หนังสือเดิน และ หนา้วีซา่มาใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ าหรือสว่นท่ีเหลือทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ี ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยั และ 

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบตอ่ความเสียหายหรือคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักทอ่งเท่ียวท่ีไมไ่ดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคา่บริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋

เคร่ืองบิน คา่ภาษีน ้ามนั คา่ภาษีสนามบิน คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าใหต้น้ทุนสูงข้ึน 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมมี่อ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แตมี่เอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเทา่นั้น 

9. นักทอ่งเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหวา่งรอการเดินทาง อนัไมใ่ชเ่หตุท่ี

เก่ียวขอ้งกบัทางบริษัท อาทิเชน่ วีซา่ไมผ่า่น เกิดอุบติัภยัท่ีไมส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคา่ทวัร์เฉพาะส่วนท่ีบริษัทยงัไมไ่ดช้  าระแกท่างคูค่า้ของทางบริษัท หรือจะตอ้งช าระตาม

ขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏิบติัเทา่นั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรตอ่ช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้

เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั้น ถา้ส่ิงของดงักลา่วมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น 

11. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น 

12. คณะทวัร์น้ี เป็นการช าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดแบบผูกขาดกบัตวัแทนบริษัทท่ีไดร้ับการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซ่ึงบางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ี

ทา่นไมต่อ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไมว่า่กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมีคา่ใชจ้า่ย

เพ่ิมเติมข้ึนตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริงทัง้หมดกบัผูเ้ดินทาง กรณี

ท่ีเกิดเหตุการณน้ี์ข้ึน ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ท่ีจองเฉพาะทวัร์ไมร่วมบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแ์ลนดท์วัร์ ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินแยกเอง) ในวนัเร่ิมทวัร์ 

(วนัท่ีหน่ึง) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งมารอคณะเทา่นั้น ทางบริษัทไมส่ามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม กรณีท่ี

ไฟลท์ของทา่นถึงชา้กวา่คณะ และ ยืนยนัเดินทาง ทา่นจ าเป็นจะตอ้งเดินทางตามคณะไปยงัเมือง หรือ สถานท่ีทอ่งเท่ียว

ท่ีคณะอยูใ่นเวลานั้นๆ กรณีน้ี จะมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยท่ีใชใ้นการเดินทางดว้ยตนเองทัง้หมด

เทา่นั้น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมส่ามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทา่นไมไ่ดท้อ่งเท่ียวเมือง 

หรือ สถานท่ีทอ่งเท่ียวใดๆ สถานท่ีหน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ทัง้หมด 

 

 

 

 



 
 

 

กำรเตรียมเอกสำร เพ่ือย่ืนค ำรอ้งขอวีซ่ำท่องเท่ียวเชงเกน้ ประเทศฝรัง่เศส 

1. .  หนงัสือเดินทำงเล่มปัจจุบนั ฉบบัจริง มีอายุการใชง้านคงเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั และมีหนา้

วา่งไมต่ ่ากวา่ 2 หนา้ (หนงัสือเดินทำงธรรมดำ เล่มสีเลือดหมเูท่ำนัน้) 

2. รูปถ่ำยสี หนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลงัตอ้งเป็นพ้ืนสีขาว ถา่ย

มาแลว้ไมเ่กิน 3 เดือน ไมซ่ า้กบัวีซา่ประเทศอ่ืนๆท่ีเคยไดร้ับ เทา่นั้น 

3. หลกัฐำนกำรท ำงำน / กำรเรียน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกิจการบริษัท / รา้นคา้ :  
หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มีอายุไมเ่กิน 3 เดือน) / 

หรือใบจดทะเบียนพาณิชยห์รือใบจดทะเบียนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วนัเร่ิมงาน 

เงินเดือน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุช่ือประเทศ ไมจ่ าเป็นตอ้ง

ระบุช่ือประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษัทฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้

มี) ท่ีอยู ่และเบอร์ติดตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : หนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้มี) ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจ่ดทะเบียน : จดหมายช้ีแจงตนเองเก่ียวกบัหนา้ท่ีการงาน เป็นภาษาองักฤษ 

สามารถเขียนแนะน าตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แตท่ ัง้น้ี อยูท่ี่ดุลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีรับย่ืนเทา่นั้น  

3.6 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็นภาษาองักฤษ  
** หลกัฐำนกำรท ำงำน / กำรเรียน ควรมีอำยุออกมำแลว้ไม่เกิน 30 วนั ณ วนัท่ีนดัย่ืนวีซ่ำ จดหมำยตอ้ง

เป็นภำษำองักฤษและตอ้งสะกด ช่ือ-นำมสกุล ใหถ้กูตอ้งตำมหนำ้หนงัสือเดินทำง เท่ำนัน้ กรณีไม่ถกูตอ้ง

เจำ้หนำ้ท่ีอำจปฏิเสธกำรรบัย่ืนได ้** 

4. หลกัฐำนกำรเงิน สถานทูตรับพิจารณา บญัชีออมทรพัย ์เท่ำนัน้ กรุณาจดัเตรียมดงัน้ี 

 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดือน  

** ฉบบัจริงออกจำกธนำคำรเท่ำนัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รำยกำรสุดทำ้ยควรด ำเนินกำรมำแลว้ ไม่เกิน 20 วนั 

ณ วนัท่ีนดัย่ืนวีซ่ำ ** 

** ผูท่ี้ประกอบอำชีพ มีหนำ้ท่ีกำรงำน จ ำเป็นจะตอ้งมีบญัชีส่วนตวัเสมอ บญัชีบริษทั สำมำถใชป้ระกอบกำร

พิจำรณำได ้แต่ไม่สำมำรถใชย่ื้นแทนบญัชีส่วนตวัได ้ซ่ึงหำกมีแต่บญัชีบริษทั เจำ้หนำ้ท่ีอำจปฏิเสธกำรรบั

ย่ืนได ้** 

5. ส าเนาทะเบียนบา้น 

6. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 

7. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - เปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 

8. ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูเ้ดินทำงอำยุต ำ่กว่ำ 18 ปีบริบรูณ)์ 

** เอกสำรเพ่ิมเติมกรณีเป็นเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 18 ปีบริบรูณแ์ละ ไม่เดินทำงพรอ้มบิดำมำรดำ  

หรือเดินทำงพรอ้มบิดำ หรือ มำรดำ คนใดคนหน่ึง ** 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทำงกบั บิดำและมำรดำ จ าเป็นตอ้งมี หนงัสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทำง ไปต่ำงประเทศ ท่ี

ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้หนังสือ

เดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทำงกบั บิดำ จ าเป็นตอ้งมี หนงัสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทำง ไปต่ำงประเทศ (ของมารดา) 

ใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศ ท่ีออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , 

ส าเนาหนา้หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรบัรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 



 
 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทำงกบั มำรดำ จ าเป็นตอ้งมี หนงัสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทำง ไปต่ำงประเทศ (ของบิดา) 

ใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศ ท่ีออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , 

ส าเนาหนา้หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรบัรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูใ่นการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

- ส าเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา 

- ส าเนาทะเบียนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองกำรเงินใหบุ้คคลในครอบครวั จ ำเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกนัทำงสำยเลือดเท่ำนัน้ บิดำ , มำรดำ , บุตร 

, พ่ี , นอ้ง , สำมี , ภรรยำ สำมำรถอำ้งอิงไดจ้ำกทะเบียนบำ้น ทะเบียนสมรส จ ำเป็นตอ้งแนบส ำเนำมำดว้ย 

และจ ำเป็นตอ้งย่ืนเอกสำรส ำคญัดงัน้ี ** 

- หนงัสือรบัรองทำงกำรเงิน (Bank Guarantee) ฉบบัจริงออกจำกธนำคำรเท่ำนัน้ โดยระบุช่ือเจำ้ของบญัชี 

(ผูร้บัรอง) ยืนยนัรบัรองใหก้บัผูถู้กรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไม่เกิน 20 วนั ณ วนัท่ีนดัย่ืนวีซ่ำ ** โดย

สะกด ช่ือ-นำมสกุล ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตำมหนำ้หนงัสือเดินทำง ** 

- เอกสำรทำงกำรเงิน (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  

** ฉบบัจริงออกจำกธนำคำรเท่ำนัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รำยกำรสุดทำ้ยควรด ำเนินกำรมำแลว้ ไม่เกิน 20 วนั 

ณ วนัท่ีนดัย่ืนวีซ่ำ ** 

** จ ำเป็นตอ้งใชท้ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม หำกไม่เป็นไปตำมเง่ือนไข เจำ้หนำ้ท่ีอำจ

ปฏิเสธกำรรบัย่ืนได ้** 

** หลกัฐำนทำงกำรเงินขำ้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเท่ำนัน้ เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือ

บญัชีเดียวกนั ** 

- เอกสารเพ่ืออา้งอิงความสมัพนัธ ์อาทิ ส าเนาทะเบียนบา้น/สมรส/สูติบตัร 

แผนท่ีกำรเดินทำง เพ่ือย่ืนค ำรอ้งขอวีซ่ำท่องเท่ียวเชงเกน้ ประเทศฝรัง่เศส 

 สถำนท่ี : ศนูยย่ื์นค ำรอ้งขอวีซ่ำฝรัง่เศส TLS contact Center อำคำรสำธรซิต้ี ทำวเวอร ์ชัน้ 12 

 กำรเดินทำง : โดยรถยนตส่์วนตวั ท่ีตึกสำมำรถจอดรถได ้ไม่มีบริกำรประทบัตรำท่ีจอดรถ 

   : ขนส่งสำธำรณะ BTS ลงสถำนี ช่องนนทรี โดยใชท้ำงออกหมำยเลข 5 จากนั้นเดินชิดซา้ยตาม

ทางเดินลอยฟา้ขา้มแยกสาธร นราธิวาส ประมาณ 150 เมตร จะถึงทางลง เดินลงโดยใชบ้นัไดทางลงมุง่หนา้สูถ่นน

สาทร จากนั้นเดินตรงไปอีกประมาณ 100 เมตร จะพบอาคารสาธรซิต้ี ทาวเวอร ์อยูท่างดา้นขวามือของทา่น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบ้ืองตน้ เพ่ือขอย่ืนวีซ่ำท่องเท่ียวเชงเกน้ ประเทศฝรัง่เศส 

1. ช่ือ - นามสกุล ปัจจุบนั ............................................................................................................ 

2. ช่ือ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปล่ียน) ................................................................................... 

3. วนั - เดือน - ปีเกิด .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญิง 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกนัอยู ่

6. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอร์ต ................................................................................................................. 

วนัท่ีออก ................ วนัหมดอายุ ............... สถานท่ีออก ............................................................. 

8. ท่ีอยู่ปัจจุบนั(ท่ีพกัอำศยัอยู่จริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ .......................... อีเมลล ์........................................................................ 

10. อำชีพปัจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

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

11. ช่ือสถำนท่ีท ำงำน/สถำนศึกษำ และท่ีอยู่ ................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์...................... 

เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ ......................... อีเมลล ์......................................................................... 

12. วีซา่ยุโรป (เชงเกน้) ท่ีเคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดร้ับ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัท่ี .................. ถึงวนัท่ี ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัท่ี .................. ถึงวนัท่ี ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัท่ี .................. ถึงวนัท่ี ...................... 

13. ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่

ไมเ่คย    เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านักของผูส้มคัร 

   ตวัผูส้มคัรเอง 

   มีผูอ่ื้นออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบุ ..................................................... ความสมัพนัธ ์.......................... 

15. ช่ือบุคคลท่ีเดินทางร่วมกบัทา่น ..................................................... ความสมัพนัธ ์.......................... 

** ผูส้มคัรทุกทา่นกรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริงทุกขอ้โดยละเอียด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอียดและชดัเจนท่ีสุดเพ่ือ ประโยชน์ของตวัทา่นเอง 



 
 

การพิจารณาอนุมติัวีซา่เป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทา่นั้น ทางบริษัทเป็นเพียงตวักลางในการอ านวยความสะดวกและ

บริการดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดินทางเทา่นัน้ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


