
 

 

รหัสทัวร ZET1900816 
ทัวรยุโรป ตะวันตก ฝร่ังเศส สวิตเซอรแลนด เยอรมัน [เลสโก จูปเตอร]  
8 วัน 5 คืน (SQ) 
- หอไอเฟล 
- ลองเรือบาโตมุช 
- ปราสาทชิลยอง 
- ปราสาทไฮเดิลแบรค 
- อนุสาวรียสิงโตหนิแกะสลัก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันที่หน่ึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน
นานาชาตสิิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศสิงคโปร    
                             (-/-/-) 

15.00 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศ
ไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 5 เคานเตอร K สาย
การบิน Singapore Airlines โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อ
เตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

18.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศ
สิงคโปร โดยสายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินที่ SQ979 

** ใชเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 
21.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศสิงคโปร 

** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง ** 
 
วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศสิงคโปร - ทาอากาศ

ยานนานาชาติปารีส ชาลสเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส - เมืองปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส - ลองเรือบาโตมุช ชมแมน้ําแซน - หอไอเฟล - จัตุรัสทรอคคาเด
โร - ลานประวัติศาสตร หรือ จัตุรัสคองคอรด - ถนนช็อง เซลีเซ - ประตูชัยนโป
เลียน หรือ อารกเดอทรียงฟ�เดอเลตวล - จัตุรัสชารล เดอ โกล - สวนและ
พระราชวังลุกซ็องบูร - สะพานอเล็กซานเดอรที่ 3 - โรงอุปรากรปาแลการนีเย - 
ยานเลอ มาเรส - มหาวิหาร ซาเคร เกอร - พิพิธภัณฑลูฟร - หางแกลเลอรี่ 
ลาฟาแยตต                   (-/L/-)      

00.15 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติปารีส ชาลสเดอโกล เมืองปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ336 

** ใชเวลาบินประมาณ 13 ชั่วโมง 50 นาท ีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 
07.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติปารีส ชาลสเดอโกล เมืองปารีส ประเทศ

ฝร่ังเศส 



 

 

 นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 5 ชั่วโมง ** 
นําทานเดินทางสู เมืองปารีส (Paris) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมือง
หลวงของ ประเทศฝรั่งเศส (France) เมือง 
ที่มีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักทองเท่ียวอยากมาเยือน
มากที่สุด ปจจุบันเมืองปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีลํ้า
สมัยแหงหน่ึงของโลก ท่ีทรงดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา ความบันเทิง สื่อ 
แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหเมืองปารีสเปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหง
หน่ึงของโลกหรือเมืองที่ใครก็ตางใฝ�ฝนถึง 
นําทาน ลองเรือบาโตมุช ชมแมน้ําแซน (Bateaux Mouches River Cruise) 
ที่ไหลผานใจกลางเมืองปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของ
อาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมน้ําแซน เปนอีกหน่ึงประสบการณที่นาประทับใจ  
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณที่โดดเดนสูง
ตระหงานคูเมืองปารีส ดวยความสูงถึง 1,063 ฟุต หรือสูงเทากับตึก 81 ชั้น สราง
ขึ้นในป ค.ศ. 1889 ที่บริเวณ จัตุรัสทรอคคาเดโร (Trocadéro) สรางขึ้นเพื่อใช
เป นสัญ ลักษณ ของงานแสดงสินค าโลก ในป  ค .ศ . 1889 (Exposition 
universelle de Paris de 1889) เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญของประเทศ
ฝร่ังเศส ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร และความสวยทางศิลปะ
สถาปตยกรรม หอคอยสูงงดงามแหงน้ีเปนดาวเดนที่สรางความประทับใจแก
ผูรวมงาน ซึ่งตอมาไดรูจักในนามหอไอเฟลและกลายมาเปนสัญลักษณของเมือง
ปารีส  
นําทาน ผานชม โดยรอบเมืองปารีสเริ่มจาก ลานประวัติศาสตร หรือ จัตุรัส
คองคอรด (Place de la Concorde) ที่พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารี
อังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส ผานชม ถนน
สายโรแมนติก ถนนช็อง เซลีเซ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัส
คองคอรด ตรงสู ประตูชัยนโปเลียน หรือ อารกเดอทรียงฟ�เดอเลตวล (Arc de 
triomphe de l'Étoile) หรือที่รูจักกันในชื่อ ประตูชัยแหงประเทศฝรั่งเศส เปน
อนุสรณสถานที่สําคัญในเมืองปารีส ตั้งอยูกลาง จัตุรัสชารล เดอ โกล (Place 



 

 

Charles de Gaulle) หรือเปนที่รูจักกันในนาม "จัตุรัสแหงดวงดาว" (Place 
de l'Étoile) อยูทางทิศตะวันตกของถนนช็อง เซลีเซ ประตูชัยแหงน้ีสรางขึ้นเพื่อ
เปนการสดุดีวีรชนทหารกลาท่ีไดรวมรบเพ่ือประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สงครามนโปเลียน และในปจจุบันยังเปนสุสานของทหารนิรนามอีกดวย ประตูชัยน้ี
เปนสวนหน่ึงของ "แกนกลางอันเกาแก" (L'Axe historique) ซึ่งเปนถนนเสนตรง
จากสวนพิพิธภัณฑลูฟวรไปยังชานเมืองปารีส ออกแบบโดยช็อง ชาลแกร็ง ในป 
พ.ศ. 2349 โดยมียุวชนเปลือยชาวฝรั่งเศสกําลังตอสูกับทหารเยอรมัน เต็มไป
ดวยเคราและใสเกราะเปนสัญลักษณเพื่อเปนการปลุกใจ และเปนอนุสรณสถาน
จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 1 สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก
เอาสเตอรลิทซ ในป 1805 โดยเริ่มสรางขึ้นในป ค.ศ. 1806 แตมาแลวเสร็จในป 
ค.ศ. 1836 
นําทาน เขาชม สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร (Jardin du Luxembourg) หรือ
ที่รูจักกันในชื่อฝรั่งเศสวา ชารแดง ดู ลุกซ็องบูร เปนสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ
เปนอันดับที่สองของเมืองปารีส ภายในเปนที่ตั้งของพระราชวังลุกช็องบูรที่
สวยงามมีพื้นที่กวางถึง  61 เอเคอร ชาวเมืองสวนมากมักจะมาใชเวลาวันหยุดใน
การทํากิจกรรมครอบครัว ปกนิก ผักผอน ไปจนถึงถึงการอาบแดด นอกจากความ
รมรื่นของตนไมจํานวนมากแลวยังมีการประดับประดาดวยรูปประติมากรรมกวา 
106 ชิ้น  
นําทาน ผานชม สะพานอเล็กซานเดอรที่ 3 (Pont Alexandre-III Bridge) เปน
สะพานโคงพาดผานแมน้ําแซน เชื่อมตอท้ังสองฝم�งแมน้ําดานฝم�งหอไอเฟลกับฝم�งช็อง 
เซลีเซเขาดวยกัน โดยไดถูกกลาวขานวาเปนสะพานที่ประดับประดาไปดวยงาน
ศิลปะชั้นเลิศ และหรูหราที่สุดในเมืองปารีส โดยในปจจุบันไดขึ้นทะเบียนเปน
อนุสรณสถานทางประวัติศาสตรแหงประเทศฝรั่งเศส 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ โรงอุปรากรปาแลการนีเย (Palais Garnier) 
หรือที่เรียกกันวา โรงอุปรากรแหงเมืองปารีส ถือเปนผลงานสถาปตยกรรมแบบ
ฟم�นฟูสสไตลบาโรกที่เปนชิ้นเอกในยุคปลายทศวรรษที่ 18 การตกแตงแมจะให
ความรูสึกหรูหรา หากก็แฝงไวดวยบรรยากาศภายในมีความลึกลับนาคนหาเสมือน
หลงเขามาในบทประพันธเรื่อง Phantom of the Opera ปจจุบันยังคงมีการ



 

 

แสดงบัลเลตหรือโอเปราอยู ** ยังไมรวมคาบัตรเขาชม โรงอุปรากรปาแลการนีเย 
ทานละ ประมาณ 15 ยูโร (EUR) หรือ คํานวณ เปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 
600 บาท (THB) ** 
นําทานเดินทางสู ยานเลอ มาเรส (Le Marais) ที่ไดรับการเรียกขานวาเปนยานที่
เกาแกที่สุดในเมืองปารีส ตามทองถนนและอาคารบานเรือนในละแวกน้ียังคงให
ความรูสึกเสมือนฝรั่งเศสในยุคกลาง แมจะยังคงบรรยากาศและความเกาแกไว
อยางครบถวน หากก็มีการผสมผสานความเจริญไวอยาลงตัว ไมวาจะเปน 
รานอาหารฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม รานเบเกอรี่โฮมเมดตกแตงสวยงามนารัก ราน
แฟชั่นนําสมัย รานขายของแนวโบราณสําหรับนักสะสม ที่สําคัญยังสามารถเดิน
จากถนนเสนน้ีเพื่อเดินทางไปเที่ยวชมหอศิลป� พิพิธภัณฑมากมาย  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 
 
 

 



 

 

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหาร ซาเคร เกอร (The Basilica of the 
Sacred Heart of Paris) หรือที่รูจักกันในนาม มหาวิหารพระหฤทัยแหงมง
มาทร ตั้งอยูในยานมงมาทร (Montmartre) บนยอดเขาที่สูงที่สุดของเมืองปารีส 
ถึงจะเรียกวามหาวิหารหากแตลักษณะคลายกับปราสาทอันโออาสีขาวมากกวา อีก
ทั้งรูปแบบสถาปตยกรรมการสรางแบบโรมัน ไบแซนไทน ที่ดูวิจิตรบรรจงและมี
เอกลักษณแตกตางจากสิ่งกอสรางอ่ืนๆในยุคเดียวกัน ที่นอกจากจะเปนสถานที
ทองเที่ยวหลักๆของเมืองปารีสแลว ยังนับเปนอนุสาวรียของทั้งการเมืองและ
วัฒนธรรม โดยความขาวที่เห็นเกิดจากวัสดุกอสรางที่ทําจากหินปูนประเภททรา
เวอรทีนที่ทําใหคงความขาวไดอยางยาวนานและยังทนตอภูมิอากาศตางๆไดอยาง
ดี ภายในหองโถงใหญถือวาเปนอีกหน่ึงจุดไฮไลทของที่ น่ี ซึ่งเปนภาพวาดบน
เพดานแบบโมเสคที่ใหญที่สุดของฝร่ังเศส รวมไปถึงดานบนสุดที่มีลักษณะเปนโมที่ 
เปนจดชมวิวที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของเมืองปารีส ** ยังไมรวมคาบัตรเขาชม มหา
วิหาร ซาเคร เกอร ทานละ ประมาณ 8 ยูโร (EUR) หรือ คํานวณ เปนเงินไทย 
ทานละ ประมาณ 320 บาท (THB) ตอโซน จะแบงเปน สวนโดม และ ดานลาง 
** 
นําทาน ผานชม พิพิธภัณฑลูฟร (Louvre Museum) พิพิธภัณฑทางศิลปะที่มี
ชื่อเสียง เกาแกที่สุดแหงหน่ึงของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเปนพระราชวังหลวง แต
ปจจุบันเปนสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณคาระดับโลก
เปนจํานวนมาก กวา 35,000 ชิ้น เชน ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The 
Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอัน
โดงดังของลีโอนารโด ดาวินชี, รูปปم�น The Victory of Samothrace หรือ รูป
ปم�นเทพวีนัส (Venus de Milo) มีทั้งรูปปم�นสฟงซ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) 
หรือรองรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานดานหนาทางเขา
พิพิธภัณฑลูฟรจะสรางเปนรูปทรงพีระมิดที่สรางขึ้นจากกระจกเปนอีกจุดยอดนิยม
ที่นักทองเที่ยวตองไปถายรูปเปนที่ระลึก และเปนฉากที่มีอยูในภาพยนตรเรื่อง 
The Da Vinci Code ซึ่งพิพิธภัณฑลูฟร นอกจากจะมีการตั้งแสดงงานศิลปะ
ถาวรแลว ยังมีนิทรรศการชั่วคราวตางๆ การแสดงภาพยนตร และคอนเสิรต ทําให
พิพิธภัณฑลูฟรเปนสถานที่มีนักทองเที่ยวมาเยือนปละเกือบ 10 ลานคน ** ยังไม



 

 

รวมคาบัตรเขาชม พิพิธภัณฑลูฟร ทานละ ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรือ 
คํานวณ เปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 800 บาท (THB) ขึ้นอยูกับประเภทของ
บัตร และ สวนที่เขาชม ** 
นําทานเดินทางสู หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) สวรรค
ของนักชอปปم�งสินคาแบรนดเนมชั้นนํารุนใหมลาสุด New Collection !! จากทั่ว
ทุกมุมโลก รวบรวมอยูในหางสรรพสินคาใหญใจกลางเมืองปารีสแหงน้ี หรือทาน
สามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสฯจากราน Bucherer รานดังของประเทศ
สวิตเซอรแลนด ที่มีสาขาเปดอยูใจกลางเมืองปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน 
ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, 
Tag Heuer เปนตน  

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 

 นําคณะเขาสูที่พัก Ibis Paris Porte d’Italie, Paris, France หรือเทียบเทา 
 

 



 

 

วันที่สาม เมืองปารีส - พระราชวังแวรซายส - ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเล็ท - เมืองดีฌง 
             (B/-/D)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน เขาชม พระราชวังแวรซายส (Palace of Versailles) สรางขึ้นตามพระ
ราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 หากจะเรียกพระราชวังแหงน้ีวาสมบูรณแบบ
ที่สุดในโลกก็คงไมผิดนัก เน่ืองจากถูกสรางขึ้นดวยหินออนสีขาวทั้งภายในและ
ภายนอกตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูปแกะสลักและ
เครื่องเรือน ที่ใชเงินมากมากมายมหาศาลในการสราง นําทานเขาชม หองตางๆ
ภายในพระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง, ทองพระโรงที่ตกแตงอยาง
วิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวรี่, หองกระจก ที่มีความยาวถึง 73 เมตร 
เปนหองที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราชแหงกรุง
ศรีอยุธยา เคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที่ 14 แหงประเทศฝรั่งเศสครั้งใน
อดีตกาล อีกทั้งยังเปนหองที่ใชสําหรับจัดงานเลี้ยงและเตนรําของพระนางมารี อัง
ตัวแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสที่ 16 ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยาง
งดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ, หองวีนัส
สําหรับเหลาคณะราชทตูที่เดินทางมาไดพักกอนเขาเฝ�า รวมท้ังยังเคยเปนที่พักของ
ราชทูตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา สิ่งที่ทําใหหองน้ี
แตกตางจากหองอ่ืนๆคือบนเพดานมีภาพเขียนที่แสนงดงามทรงคุณคา และหองได
อานาสําหรับพักผอนหลังพิธีสําคัญๆ ผนังทั้งสองดานจะเต็มไปดวยภาพวาดเทพีได
อานาที่ขนานนามวา “เทพีแหงการลาสัตว” เปนตน อีกสวนหน่ึงที่มองขามไมไดน่ัน
คือ สวนแวรซายส ที่ถือวายิ่งใหญและงดงาม ผลงานชิ้นเอกของนักแตงสวนชื่อดัง
ทั่วโลกนามวา “เลอโนทด” มีพื้นที่ถึง 14,820 เอเคอร มีแมกระทั่งทะเลสาบ
จําลอง มีรูปปم�นของสัตวนานาชนิดและเทพเจากรีกตามจุดตางๆ และยังมีสวน
ดอกไมที่จะผันเปลี่ยนไปตามแตละฤดูกาล จึงทําใหการมาเยือนยังพระราชวังแวร
ซายจึงเปรียบเสมือนการมาเยือนยัง “วิมานแหงจักรพรรดิ” ที่นับเปนมรดกโลก
ตะวันตกโดยแทจริง ได รับการขึ้นทะเบียนให เปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1979 



 

 

นําทานเดินทางสู ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเล็ท (La Vallee Village Outlet) เอาท
เล็ทขนาดใหญ ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมใหเลือกมากมาย เชน 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 อิสระใหทานเลือก
ซื้อสินคาตามอัธยาศัย 

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองดีฌง (Dijon) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 
นาที) อดีตเมืองหลวงแหงแควนเบอรกันดี ประเทศฝรั่งเศส ผานทุงราบอันกวาง
ใหญ เปนแหลงผลิตมัสตารดชื่อดังและไวนชั้นเลิศ ระหวางทางผานชมอาคาร
บานเรือนสมัยเรอเนสซองส โบสถและวิหารเกาแกในสมัยยุคกลางซึ่งมีจุดเดน คือ
การมุงหลังคาดวยกระเบ้ืองสีแดงสดจัดเรียงเปนลวดลายงดงาม 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 นําคณะเขาสูที่พัก Holiday Inn Express Dijon, Dijon, France หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

วันที่สี ่ เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส - เมืองมองเทรอซ ประเทศสวิตเซอรแลนด - 
ทะเลสาบเจนีวา - ปราสาทชิลยอง - เมืองเบิรน - บอหมีสีน้ําตาล - ถนนบาหน
ฮอฟพลัทซ - ประตูเมืองโบราณ - น้ําพุปศาจกินเด็ก - หอนาฬิกาไซทคล็อคเค
นทรัม - บานอัลเบิรต ไอนสไตน - ศาลาวาการเมืองเบิรน - โบสถมุนสเตอร 
              (B/L/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองมองเทรอซ (Montreux) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ชั่วโมง) เมืองเล็กๆแสนนารักที่ตั้งอยูบนชายฝم�งทางตะวันออกเฉียงเหนือของ 
ท ะ เล ส าบ เจ นี ว า  (Lake Geneva) ได ชื่ อ ว า เป น ริ เวี ย ร า ขอ ง  ป ระ เท ศ
สวิตเซอรแลนด (Switzerland) ชมความสวยงามของทิวทัศน บานเรือนริม
ทะเลสาบแสนสวยที่เปนที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยวจํานวนมาก ซึ่งเมืองแหงน้ีถือ
เปนเมืองอีกเมืองหน่ึงในประเทศสวิตเซอรแลนด ท่ีเปนอีกจุดหมายปลายทางในฝน
ของใครหลายคนที่ฝนเอาไววาจะตองมาเยือนใหไดสักครั้ง แมแตผูที่เคยมาเยือน
แลวก็อยากที่จะกลับมาซึมซับบรรยากาศ ณ เมืองแหงน้ีอีกอยางไมรูเบ่ือ  
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ ปราสาทชิลยอง (Chillon Castle) ซึ่งตั้งอยู
ทางดานตะวันออกของทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) โดยอยูหางจากตัวเมือง
ไปประมาณ 3 กิโลเมตร ปราสาทชิลยอง นับวาเปนปราสาทยุคกลางที่มีความ
เกาแกกวา 1,000 ป โดยปราสาทถูกสรางขึ้นในชวงสมัยของโดยราชวงศ Savoy 
ซึ่งถือไดวาเปนอัญมณีทางประวัติศาสตรของสวิตเซอรแลนด โดยแบงเปนหอง
ทั้งหมด 25 หอง ในอดีตปราสาทแหงน้ีถูกสรางขึ้นเพื่อเปนจุดควบคุมการเดินทาง
ของนักเดินทางและขบวนสินคาที่จะสัญจรผานไปมา จากเหนือสูใต หรือจาก
ตะวันตกสูตะวันออกของประเทศสวิตเซอรแลนด สําหรับการชมปราสาทจะให
ความรูสึกเหมือนกับวาเราไดยอนเวลากลับไปสูอดีต ซึ่งสามารถสัมผัสไดจากสวน
แรกคือ ป�อมปราการ ที่ยังคงอยูในสภาพพรอมที่จะป�องกันการโจมตีไดตลอดเวลา 



 

 

กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
นําทานเดินทางสู เมืองเบิรน (Bern) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 
นาที) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอรแลนด ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดก
โลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1983 และเมืองเบิรน ยัง
ถูกจัดอันดับใหอยู 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในป ค.ศ. 
2010  

 นําทานเดินทางสู บอหมีสีน้ําตาล (Bear Park) สัตวสัญลักษณสําคัญของเมือง
เบิรน เพราะมีประวัติความเปนมาเกาแกตั้งแตสมัยผูครองเบิรนในยุคน้ันไดออกลา
สัตว สัตวตัวแรกที่ลาได คือ หมี จึงไดตั้งชื่อเมืองน้ีวา “เบิรน”  

 นําทานเดินทางสู ถนนบาหนฮอฟพลัทซ (Bahnhofplatz Grasse) จัตุรัสหนา
สถานีรถไฟ เปนศูนยกลางของระบบขนสงภายในเมืองเบิรน มีทั้งรถรางและรถบัส
วิ่งผานหลายสาย เมืองเกาแหลงชอปปم�งบนถนนสายหลักที่ทอดยาวเปนถนนที่ปู
ดวยหินตั้ งแตยุคกลาง ถนนแตละชวงก็ จะมีชื่อ เรียกแตกต างกันไป เปน 
Spitalgasse, Marketgasse, Kramgasse โดยคําวา Grasse น้ันแปลวา 



 

 

ถนน ทั้ง 2 ฝم�งของถนนจะมีตึกสูงเรียงรายอยู โดยสวนใหญชั้นลางจะเปนรานคา 
หรือที่เรียกวา “อารเขต” Arcade รวมระยะทางแลวก็ประมาณ 6 กิโลเมตร 
รานคาสวนใหญขายของหลากหลาย ตั้งแตของที่ระลึกจนถึงสินคาแบรนดดังๆ 
เมืองเบิรน เปนเมืองเกาที่มีแมน้ํา Aare ลอมรอบ 3 ดาน สถานที่ทองเที่ยวสวน
ใหญอยูในบริเวณเมืองเกาแหงน้ี ผานชม ประตูเมืองโบราณ (Kafigturm , 
Prison Tower) เปรียบเสมือนป�อมปราการประตูเมืองทางดานตะวันตก ผานชม 
น้ําพุปศาจกินเด็ก (Kindlifressen Brunnen), หอนาฬิกาไซทคล็อคเคนทรัม 
(Zytgloggeturm หรือ Zeitglockenturm) ผานชม บานอัลเบิรต ไอนสไตน 
(Einstein Haus) ผานชม ศาลาวาการเมืองเบิรน (City Hall of Bern) และ 
ผานชม โบสถมุนสเตอร (Munster) สิ่งกอสรางทางศาสนาที่ใหญที่สุดในประเทศ
สวิตเซอรแลนด ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพท่ีบรรยายถึงการตัดสิน
ครั้งสุดทายของพระเจาและยังมีหอคอยใหนักทองเที่ยวเดินขึ้นบันไดวนไปชม
ทัศนียภาพของเมืองเบิรน 

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 

  
 นําคณะเขาสูที่พัก Ibis Style Bern City, Bern, Switzerland หรือ

เทียบเทา 
   

 
 



 

 

วันที่หา เมืองเบิรน - เมืองแองเกิลเบิรก - ขึ้นสูยอดเขาทิตลิส โดย กระเชาโรแตร - ถํ้า
น้ําแข็ง - ทิตลิส คลิฟ วอรค - เมืองลูเซิรน - อนุสาวรียสิงโตหินแกะสลัก - 
สะพานไมชาเปล                            (B/L/-)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองแองเกิลเบิรก (Engleberg) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง 50 นาที) ประเทศสวิตเซอรแลนด ตั้งอยูเชิงขุนเขา พรอมกับฉากหลังของ
เทือกเขาแอลป� ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปเปนอีกหน่ึงเมืองรีสอรทชั้นนําของ
ประเทศสวิตเซอรแลนดที่ตองหาโอกาสมาเยือนสักครั้ง โดยตัวเมืองน้ันตั้งอยูบน
เนินเขาใกลกับ "ภูเขาทิตลิส" (Mount Titlis) 

 นําทานเดินทาง ขึ้นสูยอดเขาทิตลิส (Mount Titlis) โดย กระเชาโรแตร (Titlis 
Rotair) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ซึ่งสามารถชมทัศนียภาพอันตระการ
ตาไดรอบทิศทางแบบ 360 องศา เปนยอดเขาที่มีความสูงถึง 3,238 เมตร มี
หิมะปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งป ในฤดูหนาวถือวาเปนอีกหน่ึงไฮไลทสําหรับ
นักทองเที่ยว นําทาน เขาชม ถํ้าน้ําแข็ง (Glacier Grotto) ที่ไมเคยละลาย มี
ความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกสูงสุดถึง 15 เมตร ใหทานอิสระ
เพลิดเพลินกับการเลนหิมะบนลานสกี พรอมชมทิวทัศนของยอดเขาตางๆโดยรอบ 
ที่ถูกปกคลุมไปดวยหิมะอันขาวโพลนเปนภาพที่หาชมไดยาก หรือ เลือกสัมผัส
บรรยากาศแนวหนาผาสูงกวา 10,000 ฟุต บนสะพานแขวนที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป 
ทิตลิส คลิฟ วอรค (Titlis Cliff Walk) ** การเดินทางขึ้นชมยอดเขาทิตลิส 
ขึ้นอยูกับสถานการณ และ สภาพภูมิอากาศเปนสําคัญ กรณีคณะไมสามารถขึ้นชม
ยอดเขาทิตลิสได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืน
คาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระ
ลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ทั้งน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของ
ลูกคา เปนสําคัญ ** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) พิเศษ !! ภัตตาคารบนยอด
เขาทิตลิส 



 

 

** กรณีรานอาหารบนยอดเขาทิตลิส ไมสามารถรองรับคณะได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ นําทานรับประทานอาหารที่ภัตตาคารในเมืองใกลเคียง เปนการทดแทน และไม
สามารถคืนคาใชจายใหทานได ไมวาสวนใด สวนหน่ึง ทั้งน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของ
ลูกคา เปนสําคัญ ** 

 
 นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (Lucerne) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ ประเทศสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไป
ดวยทะเลสาบและขุนเขา  

 นําทานเดินทางสู อนุสาวรียสิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) 
แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญ
ของทหารสวิตเซอรแลนดที่เกิดจากการปฏิวัติในประเทศฝร่ังเศสเมื่อป ค.ศ. 1792  

 นําทานเดินทางสู สะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 
เมตร ทอดขามผานแม น้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือน
สัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในทวีปยุโรป 
สรางขึ้นเม่ือป ค.ศ. 1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพาน มีภาพวาดประวัติศาสตรของ
ชาวสวิสฯตลอดแนวสะพาน ใหทานอิสระชมความสวยงามโดยรอบตามอัธยาศัย 
โดยบริเวณปลายสะพานมีรานจําหนายสินคาพื้นเมืองของที่ระลึกตางๆมากมาย 



 

 

เชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ , นาฬิกายี่หอดั ง อาทิ  เชน Rolex, 
Omega, Tag Heuer เปนตน 

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 นําคณะเขาสูที่พัก Ibis Styles Luzern City, Lucerne, Switzerland 
หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หก เมืองลูเซิรน - เมืองซูริค ประเทศสวิสเซอรแลนด - โบสถหอคอยกรอสมุนเตอร - 
โบสถเซนต ปเตอร - โบสถฟรอมุนสเตอร - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - ถนนออกัส
ตินเนอรกาส - เมืองไฮเดิลแบรค ประเทศเยอรมัน - มหาวิทยาลัยไฮเดิลแบรค - 
ประตูเมืองโบราณ - สะพานหินเกาแกของเมืองไฮเดิลแบรค - ปราสาทไฮเดิล
แบรค - ยานเมืองเกา เมืองไฮเดิลแบรค - โบสถพระวิญญาณบริสุทธิ ์            
                            (B/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองซูริค (Zurich) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองที่
มีขนาดใหญที่สุดของ ประเทศสวิตเซอรแลนด (Switzerland) และยังเปนเมือง
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศและของทวีปยุโรป เมืองซูริคขึ้นชื่อ
เร่ืองมนตเสนหของเมืองยุโรปโบราณท่ีมีงานสถาปตยกรรมแบบเกากระจัดกระจาย
อยูรายลอมเมือง ในขณะเดียวกันก็เปนเมืองที่มีความเจริญทางเทคโนโลยี
สมัยใหมและถูกยกใหเปนหน่ึงในลําดับตนๆของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก
อีกดวย 
นําทาน ผานชม โบสถหอคอยกรอสมุนเตอร (Grossmunster Church) โบสถ
หอคอยคูสูงระฟ�า ที่ถูกสรางขึ้นในชวงป ค.ศ. 1100 ภายในมีงานประติมากรรม
และสถาปตยกรรมการตกแตงที่สวยงาม รวมท้ังยังมภีาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเลา
เรื่องราวในประวัติศาสตร ที่สําคัญอีกอยาง คือ โบสถแหงน้ีเปนที่เก็บรักษาพระ
คัมภีรโบราณทางคริสตศาสนา ผานชม โบสถเซนต ปเตอร (Peterskirche หรือ 
St. Peter’s Church) หอนาฬิกาที่มีหนาปดนาฬิกาที่ใหญที่สุดในทวีปยุโรป 
โดยมีเสนผาศูนยกลางที่ยาวถึง 8.7 เมตร และระฆังทั้ง 5 ใบที่ตีบอกเวลา ใชทํา
การมาตั้งแตป ค.ศ. 1880 นอกจากน้ันโบสถแหงน้ียังเปนโบสถที่เกาแกที่สุดของ
เมือง มีประวัติการกอสรางยอนไปถึงสมัยศตวรรษที่ 8 และไดรับการบูรณะ
เร่ือยมา ตัวอาคารทั้งภายในและภายนอกมีงานสถาปตยกรรมการออกแบบตกแตง
แนวกอธิคโบราณผสมบาโรค ผานชม โบสถฟรอมุนสเตอร (Fraumunster 
Abbey) โบสถเกาแกที่สรางขึ้นราวศตวรรษที่ 9 ท่ีขึ้นชื่อเร่ืองงานกระจกสี (Stain 
Glass) มีหนาตางกระจกสีอันสวยงามโดดเดน  



 

 

นําทานเดินทางสู ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เปนยานธุรกิจ
การคาสําคัญของเมือง มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เปนถนนที่เปนที่รูจักใน
ระดับนานาชาติวาเปน ถนนชอปปم�งที่มีสินคาราคาแพงที่สุดแหงหน่ึงของโลก 
ตลอดสองขางทางลวนแลวแตเปนที่ตั้งของหางสรรพสินคา รานคาอัญมณี ราน
เครื่องประดับ รานนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ 
คือ ถนนออกัสตินเนอรกาส (Augustinergasse) ถนนเกาแกสายเล็กๆ ที่มีมา
ตั้งแตสมัยยุคกลาง ตลอดสองขางทางเปนที่ตั้งของอาคารบานเรือนที่มีหนาตางไม
แกะสลัก สรางขึ้นจากชางฝมือในยุคกลาง  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองไฮเดิลแบรค (Heidelberg) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ชั่วโมง) เปนเมืองในรัฐบาเดิน เวิอรทเทิมแบรค ประเทศเยอรมัน (Germany) 
ตั้งอยูบนแมน้ําเน็คคารทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศ เมืองไฮเดิลแบรคตั้งอยู
ทางทิศใตของเมืองแฟรงกเฟรตไปประมาณ 78 กิโลเมตร เมืองไฮเดิลแบรคเปน
เมืองใหญอันดับหาในรัฐบาเดิน เวอิรทเทิมแบรค  
นําทาน ผานชม มหาวิทยาลัยไฮเดิลแบรค (Heidelberg  University) ซึ่ง
สถาปนาขึ้นในป ค.ศ. 1386 เปนหน่ึงในมหาวิทยาลัยที่เกาแกและไดรับการ
ยอมรับที่สุดของทวีปยุโรป และยังมีสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
มากมายตั้งอยูในเมืองแหงนี้ อาทิ สมาคมมักซพลังค ทําใหเมืองแหงนี้ไดชื่อวาเปน
เมืองมหาวิทยาลัย ประชากรกวาหน่ึงในสี่ เปนนักศึกษานอกจากนี้  อาคาร
สิ่ ง ก อ ส ร า ง ใน เมื อ งยั งก อ ส ร า งด ว ย ส ถ าป ต ย ก ร รม ศิ ล ป ะจิ น ต นิ ย ม 
(Romanticism) และบาโรค (Baroque) ทําใหเมืองไฮเดิลแบรคถูกขนานนาม
วาเปน "เมืองโรแมนติก" แหงหน่ึงของโลก 
นําทานเดินทางสู ประตูเมืองโบราณ (Gateway Tower) และ สะพานหินเกาแก
ของเมืองไฮเดิลแบรค (Old Town Bridge) นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ 
ปราสาทไฮเดิลแบรค (Heidelberg Castle) ปราสาทหินทรายแดง อายุกวา 
900 ปที่สรางอยูบนเชิงเขาเหนือแมน้ําเน็กคาร สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของ
เมืองไดโดยรอบ  
นําทานเดินทางสู ยานเมืองเกา เมืองไฮเดิลแบรค (Old Town of Heidelberg) 
เปนบริเวณที่ตั้งของอาคารบานเรือโบราณมากมายที่สรางดวยสถาปตยกรรมแบบ
ผสม บริเวณเดียวกันเปนที่ตั้งของ โบสถพระวิญญาณบริสุทธิ์ (Church of the 
Holy Spirit) โบสถที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองไฮเดิลแบรค โดยโบสถมียอดหอคอย
สูงเดนเปนสงาอยู ตั้งอยูบริเวณใจกลางตลาดในเขตยานเมืองเกา เมืองไฮเดิล
แบรค เปนศูนยรวมจิตใจของชาวเมืองมาตั้งแตโบราณ ตัวโบสถถูกลอมรอบไป
ดวยลานน้ําพุและคาเฟ� โดยโบสถถูกสรางขึ้นจากฐานเดิมของโบสถเกา และ
กลายเปนสถานที่ทองเท่ียวที่มีชื่อเสียงมากแหงหน่ึงของเมืองไฮเดิลแบรค 

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่า เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 



 

 

 นําคณะเขาสูที่พัก Star Inn Hotel & Suites Premium Heidelber, Germany หรือ
เทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันที่เจ็ด เมืองไฮเดลเบิรก - เมืองแฟรงกเฟรต - มหาวิหารแฟรงกเฟรต - จัตุรัสโรเมอร - 
โบสถเซนตนิโคลาส - น้ําพุแหงความยุติธรรม - ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงก
เฟรต เมืองแฟรงกเฟรต ประเทศเยอรมัน - ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี 
เมืองสิงคโปร ประเทศสิงคโปร                              
(B/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองแฟรงกเฟรต (Frankfurt) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง) เมืองที่ตั้งอยูบนริมฝم�งแมน้ําไมน ประเทศเยอรมัน เปนเมืองที่มีประวัติ
ตอเน่ืองอันยาวหลายศตวรรษเคยเปนสถานที่ซึ่งกษัตริยและจักรพรรดิหลาย
พระองคเคยใชเปนสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกในปจจุบัน นอกจากน้ี เมืองแฟรง
เฟรตยังเปนเมืองศูนยกลางของการคมนาคมการคาของประเทศเยอรมันและเปน
เมืองที่มีความรํ่ารวยมากที่สุดในสหภาพยุโรปอีกดวย ผานชม มหาวิหารแฟรงก
เฟรต (Frankfurt Cathedral) มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดใหญที่สุดแหงเมือง
แฟรงกเฟรต ถูกสรางขึ้นแบบกอธิคในชวงศตวรรษที่ 13 ซ่ึงในอดีตกาล มหาวิหาร
แหงน้ียังใชเปนสถานที่ในการเลือกตั้งผูปกครองแควนแหงโรมันคริสตจักร และเปน
สัญลักษณแหงศูนยรวมจิตใจของชาวเยอรมันต้ังแตศตวรรษที ่19 เปนตนมา 
นําทานเดินทางสู จัตุรัสโรเมอร (Romer Square) เปนหัวใจของเมืองเกาเล็กๆ 
เปนสิ่งกอสรางประวัติศาสตรที่ยังคงหลงเหลือภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ที่
บริเวณน้ีถูกทิ้งระเบิดจากฝ�ายพันธมิตรเมื่อคืนวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 1944 
อาคารบริเวณน้ีประกอบดวย โบสถเซนตนิโคลาส (Old Nicholas Church) 
และอาคารยุคกลางลักษณ ะกรอบไมซุ ง งานประติมากรรมงดงาม น้ีชื่ อ 
Gerechtigkeitsbrunnen หรือ  น้ํ าพุ แห งค วามยุ ติ ธรรม  (Fountain of 
Justice) เปนเทพธิดาแหงความยุติธรรมชื่อจัสทิเตีย (Goddess Justitia) 
ตั้งอยูกลางจัตุรัส มือซายถือตราชั่งแตมือขวาถือดาบ ดูนาเกรงขาม ศาลาวา
การเมืองเก า (City hall หรือ Rathaus) เปนอาคาร 3 หลังสรางติดกัน 
ดานหนาของอาคารประกอบดวยรูปปم�นของจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ 4 
พระองค ตราเครื่องหมายของตระกูลขุนนาง และนาฬิกา 

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่า เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 



 

 

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟรต ฮาหน เมืองแฟรงกเฟรต 
ประเทศเยอรมัน เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาใน
การเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร 

22.00 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศ
สิงคโปร โดยสายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินที่ SQ325 

** ใชเวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมง 20 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน **  
 
 
 
 
 

 
 



 

 

วันที่แปด  ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศสิงคโปร - ทาอากาศ
ยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                 
                 (-/-/-) 

16.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศสิงคโปร 
** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง ** 

18.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย
สายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินที ่SQ972 

** ใชเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 
20.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพและความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง รายละเอียดเท่ียวบิน 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กมี
เตียง 

(เด็กอายุ
ไมเกิน 
12 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กไมมี
เตียง 

(เด็กอายุ
ไมเกิน 
12 ป) 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวม 

ตั๋ว 

13 - 20 
กรกฎาคม 

2562 

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. วัน
แมแหงชาติ / 
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 

15 - 22 
กันยายน 
2562 

15SEP SQ979 BKK-
SIN 18.30-21.55 
16SEP SQ336 SIN-
CDG 00.15-07.35 

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



 

 

21SEP SQ325 FRA-
SIN 22.00-16.25+1 
22SEP SQ978 SIN-
BKK 18.30-20.00 

11 - 18 
ตุลาคม 
2562 

(13 ต.ค. 
คลายวัน

สวรรคต ร. 
9 และ วัน

ออกพรรษ / 
14 ต.ค. 
วันหยุด
ชดเชย) 

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. วัน
ปยมหาราช) 

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 

10 - 17 
พฤศจิกายน 

2562 

10NOV SQ979 BKK-
SIN 18.30-22.00 
11NOV SQ336 SIN-
CDG 00.15-07.15 
16NOV SQ325 FRA-

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



 

 

SIN 21.55-17.15+1 
17NOV SQ978 SIN-
BKK 18.45-20.10 

28 ธ.ค. - 
04 ม.ค. 
2562 

(31 ธ.ค. วัน
สิ้นป / 01 

ม.ค. วันขึ้นป
ใหม) 

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 

 
** อัตราน้ี ไมรวม คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ** 

 
** อัตราน้ี ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการยื่นวีซาทองเท่ียว ประเทศฝร่ังเศส ทานละ 

ประมาณ 3,500 บาท 
สําหรับการยื่นวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพื่อ ใชเวลา

พิจารณาอยางนอย 15-20 วันทําการ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
จํานวนของผูสมัครในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขออนุญาตใชหนังสอื

เดินทางเพ่ือเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม หากจําเปน สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของ
ทาน และ สงหนังสือเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วันทําการ เปนอยางนอย ในลําดับตอไป 

จากน้ันระยะเวลาคงเหลือกอนวันเดินทางไมเพียงพอสําหรับยื่นวีซาครั้งใหม การยกเลิก และ คืน
เงนิ จะเปนไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี ** 

 
** อัตราคาบรกิาร สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 

บาท ** 
 



 

 

** หากทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เครื่องบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณา
สอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้กอนทําการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ** 
 

** อัตราคาบรกิารน้ี จาํเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือ

เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรบัราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 
** 
 

** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวา
เหตุผลใดเหตุผลหน่ึง และ ไมวาม้ือใดมื้อหน่ึง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียม

อาหารสวนตัวของทานมาเพิ่มเติมขณะม้ืออาหาร เน่ืองจากรานอาหารแตละรานจะมีขอจํากัด
เร่ืองของวัตถุดบิ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผัดผัก ขาวผัด และ 
บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป เทานั้น กรณีที่ทานมีความประสงคที่จะสั่งเมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทาง

จะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมในสวนน้ีดวยตนเอง **  
 

** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ท้ังหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุก
ขอ ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม
สามารถเล่ือน เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได 
 คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Singapore 
Airlines อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีน้ําหนัก
รวมกันไมเกิน 30 ก.ก. (แตละชิ้น ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น 
รวม 30 ก.ก.)  
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน
โรงแรมท่ีพักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน 
ถายรูปเปนที่ระลึก หรือ ผานชม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีก
ครั้ง  
 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
กรณีตองการซื้อประกันเพ่ิมเพื่อคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง) 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 
 คาทิปคนขับรถ ทานละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 24 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 42 ยูโร (EUR) หรือ คํานวนเปนเงินไทย
ประมาณ 1,680 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน 
 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยว ประเทศฝร่ังเศส ทานละ ประมาณ 3,500 
บาท ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ การยื่นขอวซีา
ทองเที่ยว ประเทศฝร่ังเศส สามารถดําเนินการแทนได (โดยแผนกวีซาของบริษัท จะเปน
ผูดําเนินการแทนใหทาน) ผูเดินทางไมจําเปนตองไปแสดงตน ยกเวนสถานทูตจะขอใหทานเขา
มาสัมภาษณเปนกรณีพิเศษ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานทูตเทาน้ัน หากเกิดกรณีน้ี ขอให
ทานโปรดใหความรวมมือไปตามวัน และ เวลาท่ีสถานทูตนัดหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียว กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระเงิน

มัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 
1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความ
ประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง 
กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคาราย
ถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุก
พีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเท่ียว กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไม
วาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม 
รวมท้ัง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัทไมไดรับ
เงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การ

เดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ 
เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลง
นามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับ
ชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง
ไมนอยกวา 55 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** 
กรณีที่มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจาย
เพ่ิม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 



 

 

เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบัตร
โดยสารบางสวน สวนใดสวนหน่ึงได และ หากสามารถคืนได (Refunds) จําเปนไปตาม
กระบวนการของสายการบิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอยางนอย 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกบั โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และ
บางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 
เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากกวากําหนด 

หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายที่พักเปนเมืองใกลเคียง
เปนการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกบั การยื่นคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นรับคํารองขอวีซา เพื่อสแกนลายน้ิวมือทุก

ทาน  
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยางนอย 

(ไมรวมเสาร-อาทิตย ในบางกรณี) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรับ

กําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทาน้ัน หาก
ทานไมสะดวกมาดําเนินการยื่นวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมีความจําเปนตองใชหนังสือเดินทาง
เพื่อกิจธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึ่งอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา 
หรือ ซึ่งอาจทําใหใหมีผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการ
พิจารณาที่สถานทูต) ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ตั้งแตขั้นตอนการจอง หรือ กอน
ชําระเงินมัดจํา พรอมแจงวัน และ เวลาที่ทานสะดวกจะยื่นวีซามากอน แผนกวีซาจะ
ประสานงานใหอีกครั้ง หากมีคิวยื่นวางชวงที่ทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีที่สุดที่
จะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเปนกรณีพิเศษ แตทั้งน้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษ
ตางๆ จําเปนตองมีคาใชจายเพิ่มเติม ทานสามารถเลือกซื้อ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายท่ีเร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึ้น  
3.2 การยื่นแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกติ  

** การบริการพิเศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมท้ังหมด ** 
ประเทศที่ ท านสามารถเลือกซื้อบริการพิ เศษ น้ี ได  ไดแก  อังกฤษ อิตาลี  ฝรั่ งเศส 
สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทาน้ัน  
** สําหรับการใหบริการ และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จําเปนตองยื่นกอน หรือ หลังคณะ เพราะตอง
ใชหนังสือเดินทางในชวงที่ทางบริษัทจะเริ่มดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซา 
(โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็วกวาน้ัน) และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด 
เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนกําหนด แตวีซายังไมดําเนินการ 
หรือ วีซายังไมไดรับการอนุมัติ (อยูในระหวางการพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการยื่นวี



 

 

ซาหลังคณะ และหรือ กรณีที่ทานตองการยื่นกอนคณะ แตคณะที่ทานเดินทาง ยังไมปด อยู
ระหวางการขาย ยังไมคอนเฟรมออกเดินทาง หากสถานทูตตองการขอหลักฐานการพํานัก
ในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการ
ทองเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสวนน้ี ทานจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และ
หากทายที่สุดคณะไมสามารถเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถชดเชยคาเสียหายใหกับทานไมวาสวนใดสวนหน่ึงทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทิตย 
ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ท่ีมีผูสมัครเปน
จํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ) 

6. หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทํา
การยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณี
ใดๆทั้งสิ้น ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพ่ือเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ เพื่อวางแผนลวงหนา กรณีที่ตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรอง
ขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏเิสธ
วีซา และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองชําระคาธรรมเนียม และ 
คาบริการใหมทั้งหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่เหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเปน
สําคัญกอนดําเนินการ 

7. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไม
หมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคที่วีซาเชงเกนฉบับน้ันๆออก และตองการใชเดินทาง
ทองเท่ียวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตามเงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ 
วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศนั้นๆมากที่สุด มากอนแลวอยางนอยหน่ึงครั้ง 
หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธ
จากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ 
จําเปนจะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันที่มี
อายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่



 

 

สามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งน้ี ขึ้นอยู
กับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาสงหนาวีซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศ
มาแลวใหกับเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อความถูกตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคา
ยืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ 
คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจาก
อายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูก
สงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน 

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดิน
ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบาย
ในการคืนคาธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอให
ทานใหความรวมมือในสวนน้ีเพื่อใหการยื่นคํารองในครั้งตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของเจาหนาท่ีสถานทูตเปนสําคัญ 

11. การที่วีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วัน เราไมสามารถ
ฟ�องรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดทั้งสิ้น เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธิ์ทางการทูต
คุมครองอยู 

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จําเปนตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศที่ออกจากสํานักงานเขต หรือ อําเภอ ที่อาศัยอยู , ใบปกครองบุตรกรณีบิดา
และมารดา หยาราง , ใบสําคัญการหยา กรณีศูนยรับยื่นคํารองขอวีซา หรือ สถานทูต
ตองการ เอกสารที่แปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรับการรับรอง (มีตราประทับ) จาก
กรมการกงสุลเทาน้ัน ซึ่งจะมีคาใชจายเพิ่ม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน้ี 
จําเปนที่สุด สําหรับเด็กที่อายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ไมไดเดินทางกับ มารดาและบิดา (เชน 
เดินทางกับมารดา และ บิดาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายในสวนน้ี ลูกคาจําเปนตอง
รับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชําระคาใชจายในสวนน้ีใหทานได 
แตหากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเปนตองมีตราประทับ) ทางบริษัทยินดีอํานวยความ
สะดวกแปลใหทานไดตามปกติ  



 

 

 
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกบั สายการบิน ที่ทานควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการ

บินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมาก
ที่สุด ใหลูกคาผูเดินทางที่มาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถ
ทําได 

2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการ
จอง กรณีที่แจงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหมที่
ตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเครื่องแตกตางกัน ขอใหทาน
ทําความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแตละสายการบินที่กําลังใหบริการทานอยู 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณี
ใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี ไมวาสวน
ใดสวนหน่ึง 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทั้งหมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือ
ใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออก
เมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว



 

 

เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 



 

 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นคํารองขอวซีาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศฝร่ังเศส 
1. .  หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน

เดินทางกลับ และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา (หนังสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมู
เทาน้ัน) 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม. 
จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน 
ไมซํ้ากับวีซาประเทศอ่ืนๆที่เคยไดรับ เทาน้ัน 

3. หลักฐานการทํางาน / การเรียน 
3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบริษัท / รานคา :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุ
ไมเกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา 

3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเริ่มงาน 
เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุ
ชื่อประเทศ ไมจําเปนตองระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออก
จากองคกรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ที่อยู และเบอรติดตออยาง
ชัดเจน เปนภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีที่เปนขาราชการ : หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตร

ขาราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหนาท่ีการ

งาน เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได 
แตทั้งน้ี อยูท่ีดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรับยื่นเทาน้ัน  

3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ  
** หลักฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซา 

จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ช่ือ-นามสกุล ใหถูกตองตามหนาหนังสือ
เดินทาง เทาน้ัน กรณีไมถูกตองเจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับยื่นได ** 

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทาน้ัน กรุณาจัดเตรียมดังน้ี 



 

 

 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อัพเดทเปนปจจบุัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว 

ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซา ** 
** ผูท่ีประกอบอาชีพ มีหนาที่การงาน จําเปนจะตองมีบัญชีสวนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใช

ประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชยื่นแทนบัญชีสวนตัวได ซ่ึงหากมีแตบัญชีบริษัท 
เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับยื่นได ** 

5. สําเนาทะเบียนบาน 
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 
7. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถามี) 
8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ) 

** เอกสารเพิ่มเติมกรณีเปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบรบิูรณและ ไมเดินทางพรอมบิดามารดา  
หรือเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหน่ึง ** 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง 
ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย 
และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใช
จาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา 
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง 
- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา 
- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร 



 

 

** กรณีรบัรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว จําเปนตองเกี่ยวของกนัทางสายเลือดเทาน้ัน บิดา , 
มารดา , บุตร , พี่ , นอง , สาม ี, ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส 

จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองยื่นเอกสารสําคัญดังน้ี ** 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน โดย
ระบุชื่อเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรบัรองใหกับผูถูกรับรอง จําเปนตองออกมาแลว ไม
เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซา ** โดยสะกด ช่ือ-นามสกุล ผูถูกรับรอง ใหถูกตองตาม
หนาหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อัพเดทเปนปจจบุัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว 

ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซา ** 
** จําเปนตองใชทั้งผูรบัรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดกต็าม หากไมเปนไปตามเงื่อนไข 

เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับยื่นได ** 
** หลักฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบญัชเีดียวกันเทาน้ัน เชน Bank Guarantee และ 

Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน ** 
- เอกสารเพื่ออางอิงความสัมพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบัตร 
 

แผนที่การเดินทาง เพื่อยื่นคํารองขอวซีาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศฝรั่งเศส 
 สถานที ่: ศูนยยื่นคํารองขอวีซาฝรั่งเศส TLS contact Center อาคารสาธรซิต้ี ทาวเวอร 

ชั้น 12 
 การเดินทาง : โดยรถยนตสวนตัว ท่ีตึกสามารถจอดรถได ไมมีบริการประทบัตราท่ีจอดรถ 
   : ขนสงสาธารณะ BTS ลงสถานี ชองนนทรี โดยใชทางออกหมายเลข 5 จากน้ัน

เดินชิดซายตามทางเดินลอยฟ�าขามแยกสาธร นราธิวาส ประมาณ 150 เมตร จะถึงทางลง 
เดินลงโดยใชบันไดทางลงมุงหนาสูถนนสาทร จากน้ันเดินตรงไปอีกประมาณ 100 เมตร จะ
พบอาคารสาธรซิต้ี ทาวเวอร อยูทางดานขวามือของทาน  

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลเบ้ืองตน เพื่อขอยื่นวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศฝร่ังเศส 
1. ช่ือ - นามสกุล ปจจุบัน ............................................................................................................ 
2. ช่ือ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) ................................................................................... 
3. วัน - เดือน - ปเกิด .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญิง 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา            หมาย            แยกกันอยู 
6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต ................................................................................................................. 

วันที่ออก ................ วันหมดอายุ ............... สถานที่ออก ............................................................. 
8. ที่อยูปจจุบัน(ที่พักอาศัยอยูจริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ....................... 
9. เบอรโทรศัพทมือถือ .......................... อีเมลล ........................................................................ 
10. อาชีพปจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตําแหนง, หากเปนแมบาน/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดวย ..................................................................................................................................... 
11. ช่ือสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และที่อยู ................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ...................... 
เบอรโทรศัพทมือถือ ......................... อีเมลล ......................................................................... 

12. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
ไมเคย 

   เคยไดรับ     
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที ่...................... 

13. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย    เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมัคร 
   ตัวผูสมัครเอง 
   มีผูอ่ืนออกคาใชจายให ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ .......................... 
15. ช่ือบุคคลที่เดินทางรวมกบัทาน ..................................................... ความสัมพันธ .......................... 

 
** ผูสมัครทุกทานกรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงทุกขอโดยละเอียด 

ขอ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหละเอียดและชัดเจนที่สดุเพือ่ ประโยชนของตัวทานเอง 
การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการอํานวยความสะดวก

และบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทาน้ัน ** 
 


