
 

 

รหัสทัวร ZET1900814 
ทัวรยุโรป ตะวันตก ฝร่ังเศส สวิตเซอรแลนด 7 วนั 4 คืน (TG) 
- หอไอเฟล 
- จัตุรัสทรอคคาเดโร 
- จัตุรัสคองคอรด 
- มหาวิหารแหงเมืองโลซานน 
- พิพิธภัณฑโอลิมปกสากล 
 
 

 
 
 
 



 

 

วันที่หน่ึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย     
             (-/-/-) 

20.30 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศ
ไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 3 เคานเตอร D สาย
การบิน Thai Airways โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวย
ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียม
ความพรอมกอนออกเดินทาง 

 
วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน

นานาชาติปารีส ชารลเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส -  เมื อ ง ป า รี ส 
ประเทศฝรั่งเศส - หอไอเฟล - จัตุรัสทรอคคาเดโร - ลานประวัติศาสตร หรือ 
จัตุรัสคองคอรด - ถนนช็อง เซลีเซ - ประตูชัยนโปเลียน หรือ อารกเดอทรียงฟ�เดอ
เลตวล - จัตุรัสชารล เดอ โกล - พิพิธภัณฑลูฟร - สะพานอเล็กซานเดอรที่ 3 - 
พระราชวังแวรซายส - เมืองดีฌง                  (-/-/D)      

00.05 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติปารีส ชารลเดอโกล เมืองปารีส ประเทศ
ฝร่ังเศส โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินที ่TG930 (เท่ียวบินตรง)  

** ใชเวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมง 45 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 
07.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติปารีส ชารลเดอโกล เมืองปารีส ประเทศ

ฝร่ังเศส 
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 5 ชั่วโมง ** 
นําทานเดินทางสู เมืองปารีส (Paris) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมือง
หลวงของ ประเทศฝรั่งเศส (France) เมือง 
ที่มีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกทีนั่กทองเท่ียวอยากมาเยือน
มากที่สุด ปจจุบนัเมืองปารีสเปนหน่ึงในศนูยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีลํ้า
สมัยแหงหน่ึงของโลก ท่ีทรงดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา ความบันเทิง สื่อ 
แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหเมืองปารีสเปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหง
หน่ึงของโลกหรือเมืองที่ใครก็ตางใฝ�ฝนถึง 



 

 

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
ฝรั่งเศส 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
เปนการสดุดีวีรชนทหารกลาที่ไดรวมรบเพ่ือประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สงครามนโปเลียน และในปจจุบันยังเปนสุสานของทหารนิรนามอีกดวย ประตูชัยน้ี
เปนสวนหน่ึงของ "แกนกลางอันเกาแก" (L'Axe historique) ซึ่งเปนถนนเสนตรง
จากสวนพิพิธภัณฑลูฟวรไปยังชานเมืองปารีส ออกแบบโดยช็อง ชาลแกร็ง ในป 
พ.ศ. 2349 โดยมียุวชนเปลือยชาวฝรั่งเศสกําลังตอสูกับทหารเยอรมัน เต็มไป
ดวยเคราและใสเกราะเปนสัญลักษณเพื่อเปนการปลุกใจ และเปนอนุสรณสถาน
จนกระทัง่สงครามโลกครั้งที่ 1 สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก
เอาสเตอรลิทซ ในป 1805 โดยเริ่มสรางขึ้นในป ค.ศ. 1806 แตมาแลวเสร็จในป 
ค.ศ. 1836 



 

 

นําทาน ผานชม พิพิธภัณฑลูฟร (Louvre Museum) พิพิธภัณฑทางศิลปะที่มี
ชื่อเสียง เกาแกที่สุดแหงหน่ึงของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเปนพระราชวังหลวง แต
ปจจุบันเปนสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณคาระดับโลก
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
พิพิธภณัฑลูฟรจะสรางเปนรูปทรงพีระมิดที่สรางขึ้นจากกระจกเปนอีกจุดยอดนิยม
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 สวนทีเ่ขาชม ** 
นําทาน ผานชม สะพานอเล็กซานเดอรที่ 3 (Pont Alexandre-III Bridge) เปน
สะพานโคงพาดผานแมน้ําแซน เชื่อมตอท้ังสองฝم�งแมน้ําดานฝم�งหอไอเฟลกับฝم�งช็อง 
เซลีเซเขาดวยกัน โดยไดถูกกลาวขานวาเปนสะพานที่ประดับประดาไปดวยงาน
ศิลปะชั้นเลิศ และหรูหราที่สุดในเมืองปารีส โดยในปจจุบันไดขึ้นทะเบียนเปน
อนุสรณสถานทางประวัติศาสตรแหงประเทศฝรั่งเศส 
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
สําหรับเหลาคณะราชทูตที่เดินทางมาไดพักกอนเขาเฝ�า รวมท้ังยังเคยเปนทีพ่กัของ
ราชทูตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา สิ่งที่ทําใหหองน้ี
แตกตางจากหองอ่ืนๆคือบนเพดานมีภาพเขียนท่ีแสนงดงามทรงคุณคา และหองได
อานาสําหรับพักผอนหลงัพิธีสําคัญๆ ผนังทั้งสองดานจะเต็มไปดวยภาพวาดเทพีได
อานาท่ีขนานนามวา “เทพีแหงการลาสัตว” เปนตน อีกสวนหน่ึงที่มองขามไมไดน่ัน
คือ สวนแวรซายส ที่ถือวายิ่งใหญและงดงาม ผลงานชิ้นเอกของนักแตงสวนชื่อดัง
ทั่วโลกนามวา “เลอโนทด” มีพื้นที่ถึง 14,820 เอเคอร มีแมกระทั่งทะเลสาบ
จําลอง มีรูปปم�นของสัตวนานาชนิดและเทพเจากรีกตามจุดตางๆ และยังมีสวน
ดอกไมที่จะผันเปลี่ยนไปตามแตละฤดูกาล จึงทําใหการมาเยือนยังพระราชวังแวร
ซายจึงเปรียบเสมือนการมาเยือนยัง “วิมานแหงจักรพรรดิ” ที่นับเปนมรดกโลก
ตะวันตกโดยแทจริง ไดรับการขึ้นทะเบียนให เปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1979 



 

 

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแกการเดนิทางทองเที่ยว ** 
 

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 



 

 

วันทีส่าม เมืองดีฌง ประเทศฝรั่งเศส - เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด - สวนอังกฤษ 
-  นาฬิกาดอกไม - อนุสาวรียแหงการรวมชาติ - น้ําพุเจ็ทโด - เมืองโลซานน - 
มหาวิทยาลัยแหงเมืองโลซานน - มหาวิหารแหงเมืองโลซานน - พิพิธภัณฑ
โอลิมปกสากล - สวนสาธารณะแหงเมืองโลซานน - ศาลาไทย - เมืองเวเวย - 
อนุสาวรียชาลี แชปลิน - เมืองมองเทรอซ - ทะเลสาบเจนีวา - ปราสาทชิลยอง 
                (B/-/D)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองเจนีวา (Geneva) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 

นาที ) เมื องท องเที่ ยวที่ มี ชื่ อ เสี ยงและมี ความสํ าคัญ มากของ ประเทศ
สวิตเซอรแลนด (Switzerland) ตัวเมืองตั้งอยูบริเวณทะเลสาบเจนีวาที่ไหล
รวมเขากับแมน้ําโรหน (Rhone River) และเปนแหลงน้ําจืดที่ใหญเปนอันดับสอง
ของทวีปยุโรป อีกทั้งเมืองเจนีวา ไดรับการยกยองวาเปนเมืองนานาชาติ (Global 
City) เน่ืองจากเปนที่ตั้งขององคกรระหวางชาติสําคัญๆ หลายองคกร เชน 
สํานักงานใหญขององคการสหประชาชาติประจําทวีปยุโรป, องคการอนามัยโลก 
(WHO) , องคการการคาโลก (WTO) เปนตน นอกจากน้ีแลวเมืองเจนีวายังเปน
สถานที่จัดตั้งองคการสันนิบาตชาติ ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 
1864  

 นําท าน  เขาชม สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) Jardin แปลวาสวน และ 
Anglais ก็หมายถึงประเทศอังกฤษ สวนแหงน้ีจึงมีความหมายตรงตัววา “สวน
อังกฤษ” สถานที่พกัผอนหยอนใจยอดนิยมริมทะเลสาบเจนีวาของทั้งชาวเมืองและ
นักทองเที่ยว สวยงามดวยดอกไมบานสะพรั่ง ผืนหญาสีเขียวชอุม ตัดกับสีฟ�าของ
น้ําในทะเลสาบเบื้องหนา ผานชม นาฬิกาดอกไม (L’horloge Fleurie) ตอนรับ
ทุกคนอยูหนาสวน นาฬิกาน้ีมีฐานะเปนตนตํารับนาฬิกาดอกไมของทั้งประเทศ 
สรางขึ้นในป 1955 และถึงแมจะไมไดบอกยี่หอนาฬิกาหรือติดสปอนเซอรเหมือน
ริมขอบสนามฟุตบอล แตนาฬิกาแปดวงเรือนน้ี ก็ใหความเที่ยงตรงมาแลวหลาย
สิบปและในแตละฤดูดอกไมก็จะสลับสับเปลี่ยนกันแบงบานงดงาม ถัดมาเปน 
อนุสาวรียแหงการรวมชาติ (Monument National) ระหวางเจนีวาและประเทศ
สวิสเซอรแลนดในป 1814 สตรีสองคนคือตัวแทนของ Geneva และ Helvetia 



 

 

(ชนเผาบรรพบุรุษของสวิสเซอรแลนด) ในมือถือโลและดาบ หันหนาไปยังทิศเหนือ
ซึ่งเปนพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ ปลายสุดของสวน เปนที่ตั้งของ น้ําพุเจ็ทโด (The 
jet d’Eau) สัญลักษณของเมืองเจนีวา ตั้งอยูกลางทะเลสาบเลอมังคหรือ
ทะเลสาบเจนีวาเปนน้ําพุที่ไดรับการยอมรับวามีความสูงและมีขนาดใหญที่สุดใน
โลก โดยน้ําพุสามารถพุงไดสูงสุดประมาณ 140 เมตร (หรือประมาณ 459 ฟุต) 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 
 นําทานเดินทางสู เมืองโลซานน (Lausanne) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) 

ตั้งอยูทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เปนเมืองที่สวยงามและมีเสนหตาม
ธรรมชาติ ประเทศสวิตเซอรแลนด และยังเปนเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน
ยอนกลับไปไดถึงศตวรรษที่ 4 เมื่อชาวโรมันยายถิ่นฐานแผอิทธิพลเขามาถึง
บริเวณที่ราบลุมแหงน้ี นอกจากน้ีเมืองโลซานน ยังเคยเปนที่ประทับของสมเด็จยา 
พระโอรส พระธิดาเม่ือครั้งยังทรงพระเยาวอีกดวย  
นําทาน ผานชม มหาวิทยาลัยแหงเมืองโลซานน (University of Lausanne) 
เปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกแหงหน่ึงของโลก ผานชม มหาวิหารแหงเมืองโลซานน 
(Lausanne Cathedral) หรือมหาวิหารนอรทเธอดามแหงเมืองโลซานน อัน



 

 

เกาแก เริ่มกอสรางเมื่อป ค.ศ. 1718 เปนอาคารแบบกอธิคที่มีความสวยงามติด
อันดับยุ โรป อีกด วย  ผ านชม พิพิ ธภัณ ฑ โอลิมป กสากล (The Olympic 
Museum) ซึ่งตั้งเดนเปนสงาอยูบนเนินเขา ผานชม สวนสาธารณะแหงเมืองโล
ซานน (Park of Lausanne) ที่มีรูปปم�นลิง 3 ตัว ปดหู ปดปาก ปดตา อันเปน
สถานทีท่รงโปรดของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว  
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึกกับ ศาลาไทย (Le Pavillon Thailandais) โดย
ทางการสวิสฯไดอนุญาตใหรัฐบาลไทยกอสรางศาลาไทยน้ี ในพื้นที่สวนสาธารณะ
เดอน็องตู  ตํ าบลอุชชี่  (Ouchy) ในเขตเทศบาลเมืองโลซานน  กระทรวง
ตางประเทศสนับสนุนงบประมาณ กรมศิลปากรดําเนินการกอสราง โดยมีพล
อากาศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น สถาปนิกหลวง ศิลปนแหงชาติสาขาสถาปตยกรรมและ
อดีตอธิบดีกรมศิลปากรเปนผูออกแบบ นายกอเกียรติ ทองผุด เปนนายชาง
ศิลปกรรม นายเศกสรรค ปญญารัมย เปนนายชางเขียนแบบ นายสุทิน เจริญ
สวัสดิ์ เปนวิศวกรโยธา ชางฝมือและคนงาน 50 คน รวมกันสรางชิ้นสวนทุกชิ้น
จากโรงงานในเมืองไทย รวมทั้งการทําฐานและบันไดดวยหินแกรนิต ใชระยะเวลา
ประมาณสามเดือนจึงเสร็จสิ้น ขนสงทางเรือจากประเทศไทยมายังสวิตเซอรแลนด  
นําทานเดินทางสู เมืองเวเวย (Vevey) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 25 นาที) เมือง
สวยนารักที่ต้ังอยูในรัฐโว ของประเทศสวิตเซอรแลนด โดยตัวเมืองต้ังอยูบนชายฝم�ง
ทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมีชื่อเสียงของเวเวยมี
มากขนาดวานักทองเที่ยวตางก็ขนานนามเวเวยและมงเทรอซ ใหเปน “ไขมุกแหง
ริเวียราสวิสฯ” (Pearls of the Swiss Riviera) เพราะมีอากาศดี อบอุนเกือบ
ทกุฤดูกาล  
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึกกับ อนุสาวรียชาลี แชปลิน (Charlie Chaplin) ดาว
ตลกคางฟ�าชาวอังกฤษ มีผลงานสรางชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เลือกเว
เวยเปนสถานที่พักกายใจในบ้ันปลายของชวีิต 
นําทานเดินทางสู เมืองมองเทรอซ (Montreux) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 
นาที) 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 ข อ งป ระ เท ศ
สวิตเซอรแลนด ชมความสวยงามของทิวทัศน บานเรือนริมทะเลสาบแสนสวยที่



 

 

เปนที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยวจํานวนมาก ซ่ึงเมืองแหงน้ีถือเปนเมืองอีกเมืองหน่ึง
ในประเทศสวิตเซอรแลนด ที่เปนอีกจุดหมายปลายทางในฝนของใครหลายคนที่ฝน
เอาไววาจะตองมาเยือนใหไดสักครั้ง แมแตผูที่เคยมาเยือนแลวก็อยากที่จะกลับมา
ซึมซับบรรยากาศ 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 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 นําคณะเขาสูที่พัก Hotel Bon Port, Montreux, Switzerland หรือเทียบเทา 
 



 

 

วันที่สี ่ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด - เมืองชาโมนิกซ มงบล็อง ประเทศฝรั่งเศส - 
แมน้ําอารฟ - อนุสาวรียผูพิชิตยอดเขามงบล็อง - สถานีกระเชาไฟฟ�าเทเลเฟยลีค 
เดล ไอกุย ดู มิดิ - น่ังกระเชาไฟฟ�าเพื่อเดินทางขึ้นสู สถานีแพลน เดล ไอกุย ดู 
มิดิ - น่ังกระเชาไฟฟ�าตอ สู สถานีไอ กุย ดู มิดิ - ยอดเขามองมงบล็อง          
                      (B/-/D)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองชาโมนิกซ มงบล็อง (Chamonix Mont-Blanc) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) มีชื่อยอที่ใครๆเรียกกันวา "ชาโมนิกซ" มีชื่อ
เลนวา "The White Lady" (La Dame Blanche) หรือ ภูเขาสีขาว เหตุมาจาก
ยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมอยูตลอดทั้งป เปนเมืองทางทิศตะวันออกของ ประเทศ
ฝรั่งเศส (France) มีอาณาเขตติดกับชายแดนประเทศสวิตเซอรแลนดและ
ประเทศอิตาลี ตั้งอยูในแควนโอแวน โคญแอลป� (Auvergne Rhone Alpes) 
เมืองชาโมนิกซถูกลอมรอบดวยหุบเขา ซึ่งหน่ึงในยอดเขาที่โดงดังที่สุดคือ ยอด
เขามงบล็อง (Mont Blanc) ประกอบไปดวยหมูบานเล็กๆทั้งหมด 16 หมูบาน 
เมืองชาโมนิกซแบงเขตแดนกับเมือง Saint Gervais Les Bains และทั้ง 2 
เมืองก็ไดรับการขนานนามวาเปนเมืองที่สูงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส หรือ หลังคา
แหงทวีปยุโรป นักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมักจะนิยมเดินทางมาเลนสกีและ
พาราไกลดิง (Paragliding) กันที่น่ีเปนจํานวนมาก กลางหมูบานมี แมน้ําอารฟ 
(Arve River) แมน้ําสายเล็กๆใสสะอาดที่ไหลผานตัวใจกลางเมือง  
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ อนุสาวรียผูพิชิตยอดเขามงบล็อง (Jacques 
Balmat & Michel Gabriel Paccard Statue) เมื่ อวันที่  8  สิ งหาคม ป  
1786 ไดมีชายชาวชาโมนิกซ 2 คนนามวา Jacques Balmat และ Michel 
Gabriel Paccard เปน 2 คนแรกที่พิชิตยอดเขามงบล็องไดสําเร็จ และที่จัตุรัส
กลางเมืองก็ไดสรางรูปปم�นของ Jacques Balmat ยืนคูกับ Horace Bénédict 
de Saussure เอาไว โดยทั้งคูหันหนาออกไปทางเทือกเขาที่อยูไกลสุดสายตา 
Jacques คือชายคนทางซาย สวนคนทางขวาที่ถือไมและอีกมือหน่ึงกําลังชี้ไปยัง
ยอดเขาอันไกลโพนน้ันคือ Horace นักธรรมชาตินิยมชาวสวิตเซอรแลนดที่



 

 

ตองการศึกษาเกี่ยวกับพืชบนเทือกเขาแอลป� ผูที่จายเงินใหแกคนที่สามารถพิชิต
ยอดเขามงบล็องไดสําเร็จ 

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

นํ าท าน เดิ นท างสู  สถ านี ก ระ เช า ไฟ ฟ� า เท เล เฟ ยลี ค  เดล  ไอกุ ย  ดู  มิ ด ิ
(Telepherique de l'Aiguille du Midi Station) นําทาน น่ังกระเชาไฟฟ�า
เพื่อเดินทางขึ้นสู สถานีแพลน เดล ไอกุย ดู มิดิ (Plan de l'Aiguille Station) 
ที่ระดับความสูง 2,317 เมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 25 นาท ีในชวงที่ 1)  

 
นําทานเดินทางจาก สถานีแพลน เดล ไอกุย ดู  มิดิ  (Plan de l'Aiguille 
Station) เพื่อ น่ังกระเชาไฟฟ�าตอ สู สถานีไอ กุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi 
Station) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 25 นาที ในชวงที่ 2) ที่ความสูง 3,777 
เมตร ใหทานไดตื่นเตนหวาดเสียวกับการยืนบนกระจกใสยื่นออกไปจากหนาผาที่
สูงกวา 1,000 เมตร (A Step Into The Void) หรือ เลือกขึ้นลิฟตไปยังบน
จุดสูงสุดของ ยอดเขามงบล็อง (Mont Blanc) ตั้งอยูบริเวณพรมแดนระหวาง
ประเทศฝรั่งเศสกับประเทศอิตาลี เปนยอดเขาท่ีสูงที่สุดในเทือกเขาแอลป� มีความ
สูง 4,807 เมตร ทั้ง "มงบล็อง" และ "มอนเตเบียนโก" ตางมีความหมายวา "ภูเขา
สีขาว" สภาพทั่วไปของยอดเขามีรองรอยการกัดเซาะของธารน้ําแข็ง ยอดเขาม
งบล็องมีรูปรางยอดขรุขระ เพราะเกิดจากการโกงตัวของแผนเปลือกโลก 2 แผน
คือ แผนแอฟริกากับแผนยูเรเชีย แตหินบริเวณที่โกงตัวกลับเปนหินทรายกับหินปูน 
ยอดเขาสูงบริเวณเทือกเขาแอลป�จึงสึกกรอนไดงาย จึงเปนสาเหตุใหยอดเขามงบล็
องก็มียอดแหลมขรุขระ เพราะโดนสภาพอากาศและธารน้ําแข็งกัดกรอนมาเปน
เวลานานหลายลานป สภาพภูมิอากาศของยอดเขามงบล็องเปนแบบเมดิเตอรเร



 

 

เนียน บนยอดมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งป เปนสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่
สําคัญของอิตาลีและฝรั่งเศส ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางลงจากยอดเขา ** 
กรณีคณะไมสามารถขึ้นชม ยอดเขามองบล็องได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี 
เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทัง้หมด ** 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 นํ าคณ ะเข าสู ที่ พั ก  Chalet Hotel Le Prieure, Chamonix, France ห รื อ
เทียบเทา (โรงแรมพื้นเมือง) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

วันที่หา เมืองชาโมนิกซ มงบล็อง ประเทศฝรั่งเศส - เมืองลูเซิรน ประเทศสวิตเซอรแลนด 
- อนุสาวรียสิงโตหินแกะสลัก - สะพานไมชาเปล - เมืองซูริค - โบสถหอคอยกรอ
สมุนเตอร - โบสถเซนต ปเตอร - โบสถฟรอมุนสเตอร - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ 
- ถนนออกัสตินเนอรกาส                 (B/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นํานําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (Lucerne) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ ประเทศสวิตเซอรแลนด (Switzerland) 
ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา  

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

 นําทานเดินทางสู สะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 
เมตร ทอดขามผานแม น้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือน
สัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในทวีปยุโรป 
สรางขึ้นเม่ือป ค.ศ. 1333 โดยใตหลงัคาคลุมสะพาน มีภาพวาดประวัติศาสตรของ
ชาวสวิสฯตลอดแนวสะพาน ใหทานอิสระชมความสวยงามโดยรอบตามอัธยาศัย 
โดยบริเวณปลายสะพานมีรานจําหนายสินคาพื้นเมืองของที่ระลึกตางๆมากมาย 
เชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ , นาฬิกายี่หอดั ง อาทิ  เชน Rolex, 
Omega, Tag Heuer เปนตน 
นําทานเดินทางสู เมืองซูริค (Zurich) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองที่
มีขนาดใหญที่สุดของ ประเทศสวิตเซอรแลนด และยังเปนเมืองศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศและของทวีปยุโรป เมืองซูริคขึ้นชื่อเรื่องมนตเสนห
ของเมืองยุโรปโบราณที่มีงานสถาปตยกรรมแบบเกากระจัดกระจายอยูรายลอม
เมือง ในขณะเดียวกันก็เปนเมืองที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหมและถูกยก
ใหเปนหน่ึงในลําดับตนๆของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกอีกดวย 



 

 

 
นําทาน ผานชม โบสถหอคอยกรอสมุนเตอร (Grossmunster Church) โบสถ
หอคอยคูสูงระฟ�า ที่ถูกสรางขึ้นในชวงป ค.ศ. 1100 ภายในมีงานประติมากรรม
และสถาปตยกรรมการตกแตงที่สวยงาม รวมท้ังยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเลา
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 ตัวอาคารทัง้ภายในและภายนอกมีงานสถาปตยกรรมการออกแบบตกแตง
แนวกอธิคโบราณผสมบาโรค ผานชม โบสถฟรอมุนสเตอร (Fraumunster 
Abbey) โบสถเกาแกที่สรางขึ้นราวศตวรรษที่ 9 ทีข่ึ้นชื่อเร่ืองงานกระจกสี (Stain 
Glass) มีหนาตางกระจกสีอันสวยงามโดดเดน  
นําทานเดินทางสู ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เปนยานธุรกิจ
การคาสําคัญของเมือง มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เปนถนนที่เปนทีรู่จักใน



 

 

ระดับนานาชาติวาเปน ถนนชอปปم�งที่มีสินคาราคาแพงที่สุดแหงหน่ึงของโลก 
ตลอดสองขางทางลวนแลวแตเปนที่ตั้งของหางสรรพสินคา รานคาอัญมณี ราน
เครื่องประดับ รานนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ 
คือ ถนนออกัสตินเนอรกาส (Augustinergasse) ถนนเกาแกสายเล็กๆ ที่มีมา
ตั้งแตสมัยยุคกลาง ตลอดสองขางทางเปนที่ตั้งของอาคารบานเรือนที่มีหนาตางไม
แกะสลัก สรางขึ้นจากชางฝมือในยุคกลาง  

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ําเพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว ** 

 นําคณะเขาสูที่พัก Holiday Inn Express Zurich Airport, Zurich , 
Switzerland หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หก เมื องซู ริค  - ท าอากาศยานนานาชาติซู ริค  โคลเทิน  เมื องซู ริค  ประเทศ
สวิตเซอรแลนด - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
                             (B/-/-)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศ
สวิตเซอรแลนด เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการ
เลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษ ีหรือ รานอาหาร 

13.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดย
สายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินที ่TG971 

** ใชเวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 
 
วันทีห่ก ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย              

              (-/-/-)  
05.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิ

ภาพและความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

รายละเอียด
เท่ียวบิน 

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
เพิม่ 

ราคา 
ไมรวม 

ตั๋ว 

13 - 19 กันยายน 
2562 

14SEP TG930 
BKK-CDG 
00.05-07.10 
18SEP TG971 
ZRH-BKK 
13.30-05.30+1 

52,999 52,999 52,999 10,999 39,999 

27 ก.ย. - 03 ต.ค. 
2562 

28SEP TG930 
BKK-CDG 
00.05-07.10 
02OCT TG971 
ZRH-BKK 
13.30-05.30+1 

52,999 52,999 52,999 10,999 39,999 

11 - 17 ตุลาคม 
2562 

(13 ต.ค. คลายวัน
สวรรคต ร. 9 และ 
วันออกพรรษ / 14 

ต.ค. วันหยุด
ชดเชย) 

12OCT TG930 
BKK-CDG 
00.05-07.10 
16OCT TG971 
ZRH-BKK 
13.30-05.30+1 

58,999 58,999 58,999 10,999 45,999 

18 - 24 ตุลาคม 19OCT TG930 58,999 58,999 58,999 10,999 45,999 



 

 

2562 
(23 ต.ค. วันปย

มหาราช) 

BKK-CDG 
00.05-07.10 
23OCT TG971 
ZRH-BKK 
13.30-05.30+1 

08 - 14 
พฤศจิกายน 2562 

09NOV TG930 
BKK-CDG 
00.05-06.50 
13NOV TG971 
ZRH-BKK 
13.15-06.10+1 

49,999 49,999 49,999 10,999 36,999 

22 - 28 
พฤศจิกายน 2562 

23NOV TG930 
BKK-CDG 
00.05-06.50 
27NOV TG971 
ZRH-BKK 
13.15-06.10+1 

52,999 52,999 52,999 10,999 39,999 

04 - 10 ธันวาคม 
2562 

(05 ธ.ค. วันคลาย
วันเฉลิมฯ ร. 9 / 

10 ธ.ค. วัน
รัฐธรรมนูญ) 

05DEC TG930 
BKK-CDG 
00.05-06.50 
09DEC TG971 
ZRH-BKK 
13.15-06.10+1 

55,999 55,999 55,999 10,999 42,999 

27 ธ.ค. - 02 ม.ค. 
2563 

(31 ธ.ค. วันสิ้นป / 
01 ม.ค. วันขึ้นป

ใหม) 

28DEC TG930 
BKK-CDG 
00.05-06.50 
01JAN TG971 
ZRH-BKK 

65,999 65,999 65,999 13,999 52,999 



 

 

13.15-06.10+1 

28 ธ.ค. - 03 ม.ค. 
2563 

(31 ธ.ค. วันสิ้นป / 
01 ม.ค. วันขึ้นป

ใหม) 

29DEC TG930 
BKK-CDG 
00.05-06.50 
02DEC TG971 
ZRH-BKK 
13.15-06.10+1 

65,999 65,999 65,999 13,999 52,999 

 
** อัตราน้ี ไมรวม คาทิปคนขับรถ หวัหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ** 

 
** อัตราน้ี ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการยื่นวีซาทองเท่ียว ประเทศฝร่ังเศส ทานละ 

ประมาณ 3,500 บาท 
สําหรับการยื่นวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนําสงหนังสอืเดินทางเขาสถานทูต เพือ่ ใชเวลา

พจิารณาอยางนอย 15-20 วันทําการ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ทัง้น้ีขึ้นอยูกับ
จํานวนของผูสมัครในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขออนุญาตใชหนังสอื

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

จากน้ันระยะเวลาคงเหลือกอนวันเดินทางไมเพียงพอสําหรับยื่นวีซาครั้งใหม การยกเลิก และ คืน
เงิน จะเปนไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี ** 

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

บาท ** 
 

** หากทานทีต่องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เครื่องบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณา
สอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้กอนทําการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการ

ปรับเปลีย่นไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ** 
 



 

 

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

เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรบัราคาเพิม่ข้ึน เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 
** 
 

** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวา
เหตุผลใดเหตุผลหน่ึง และ ไมวาม้ือใดมื้อหน่ึง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรณุาเตรียม

อาหารสวนตวัของทานมาเพิม่เติมขณะมือ้อาหาร เน่ืองจากรานอาหารแตละรานจะมีขอจํากัด
เร่ืองของวัตถุดบิ โดยสวนมาก รานอาหารจะจดัใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผัดผัก ขาวผัด และ 
บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป เทาน้ัน กรณีที่ทานมีความประสงคที่จะสั่งเมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทาง

จะตองชําระคาใชจายเพิ่มเติมในสวนน้ีดวยตนเอง **  
 

** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ท้ังหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุก
ขอ ** 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม
สามารถเลือ่น เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได 
 คาภาษีน้ํามนั ภาษีสนามบนิทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครือ่งบิน โดยสายการบิน Thai Airways 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีน้ําหนักรวมกันไม
เกิน 20 ก.ก.  
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบเุต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน
โรงแรมท่ีพักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 



 

 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน 
ถายรูปเปนที่ระลกึ หรือ ผานชม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีก
ครั้ง  
 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม) 
กรณีตองการซื้อประกันเพ่ิมเพ่ือคุมครองสขุภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพเิศษ 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทกุครั้ง) 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 
 คาทิปคนขับรถ ทานละ 15 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
 คาทิปหวัหนาทัวร ทานละ 21 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 36 ยูโร (EUR) หรือ คํานวนเปนเงินไทย
ประมาณ 1,440 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน 
 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเท่ียว ประเทศฝร่ังเศส ทานละ ประมาณ 3,500 
บาท ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ การยื่นขอวซีา
ทองเที่ยว ประเทศฝรั่งเศส 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
พเีรียดทางบริษัทมีทีน่ั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเท่ียว กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไม
วาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม 
รวมทั้ง กรณีทีอ่ยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัทไมไดรับ
เงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

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
วาเปนวันหยดุทําการของทางบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การ

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

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 ทีเ่กิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาใชจายท้ังหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว 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
สําหรับประเทศทีม่วีีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดทีี่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีทีล่กูคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว 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 โรงแรมที่พกั ทีท่านควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน 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
ในการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจรงิที่เกิดขึน้จากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครือ่งปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  



 

 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากกวากําหนด 
หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายที่พักเปนเมืองใกลเคียง
เปนการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกบั การยื่นคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นรบัคํารองขอวีซา เพื่อสแกนลายน้ิวมือทุก

ทาน  
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยางนอย 

(ไมรวมเสาร-อาทติย ในบางกรณี) ทั้งน้ีขึน้อยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรับ

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

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

** การบรกิารพเิศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพจิารณาวีซาแบบเดิมทั้งหมด ** 
ประเทศที่ ท านสามารถเลือกซื้อบริการพิ เศษ น้ี ได  ไดแก  อังกฤษ อิตาลี  ฝรั่ งเศส 
สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทาน้ัน  



 

 

** สําหรับการใหบริการ และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษอีกครัง้ อาจมีการเปลีย่นแปลง ** 

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. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทัว่ไปคือ 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทติย 
ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ท่ีมีผูสมัครเปน
จํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ) 

6. หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทํา
การยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณี
ใดๆทั้งสิ้น ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพ่ือเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ เพื่อวางแผนลวงหนา กรณีที่ตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรอง
ขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางขัน้ตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธ
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
รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสยีหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทกุกรณี 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. การบิดเบือนขอเทจ็จริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดิน
ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบาย
ในการคืนคาธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอให
ทานใหความรวมมือในสวนน้ีเพื่อใหการยื่นคํารองในครั้งตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของเจาหนาท่ีสถานทูตเปนสําคัญ 

11. การที่วีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกีว่ัน 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 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มสามารถชําระคาใชจายในสวนน้ีใหทานได 
แตหากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเปนตองมีตราประทับ) ทางบริษัทยินดีอํานวยความ
สะดวกแปลใหทานไดตามปกติ  

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

บินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมาก
ที่สุด ใหลูกคาผูเดินทางที่มาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุดเทาทีจ่ะสามารถ
ทําได 

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

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเครื่องแตกตางกัน ขอใหทาน
ทําความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแตละสายการบินทีก่ําลังใหบริการทานอยู 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ทีท่านควรทราบ 
1. ทวัรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพือ่การทองเทีย่วเทาน้ัน 
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 ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี ไมวาสวน
ใดสวนหน่ึง 

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

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีทีนั่กทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงนิมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

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

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

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบนิ คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึน้ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมเีอกสารลงนามโดยผูมอํีานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบรษิัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลกัปฏิบัติเทาน้ัน 



 

 

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�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

การเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นคํารองขอวซีาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศฝรั่งเศส 
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 กรณีทีเ่ปนขาราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตร

ขาราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหนาท่ีการ

งาน เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได 
แตทั้งน้ี อยูที่ดุลยพนิิจของเจาหนาท่ีรับยื่นเทาน้ัน  

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

จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ช่ือ-นามสกุล ใหถูกตองตามหนาหนังสอื
เดินทาง เทาน้ัน กรณีไมถูกตองเจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับยื่นได ** 

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทาน้ัน กรุณาจัดเตรยีมดังน้ี 



 

 

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

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

ประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชยื่นแทนบญัชีสวนตัวได ซึ่งหากมีแตบัญชีบริษัท 
เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับยื่นได ** 

5. สําเนาทะเบยีนบาน 
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 
7. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ - 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 ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา 
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง 
- สําเนาพาสปอรต ของบดิาและมารดา 
- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร 



 

 

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

จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองยื่นเอกสารสําคัญดังน้ี ** 

 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน 
โดยระบุชื่อเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรบัรองใหกับผูถูกรับรอง จําเปนตองออกมาแลว 
ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซา ** โดยสะกด ช่ือ-นามสกุล ผูถูกรับรอง ใหถูกตองตาม
หนาหนังสอืเดินทาง ** 

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

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

เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับยื่นได ** 
** หลักฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบญัชเีดียวกันเทาน้ัน เชน Bank Guarantee และ 

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



 

 

แผนที่การเดินทาง เพื่อยื่นคํารองขอวซีาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศฝรั่งเศส 
 สถานที ่: ศูนยยื่นคํารองขอวีซาฝรั่งเศส TLS contact Center อาคารสาธรซติี้ 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 ประเทศฝรัง่เศส 
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 .................. ถึงวันที่ ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที ่...................... 

13. ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย    เคย (เหตผุลในการปฏิเสธ) ...................................................................... 

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

 
** ผูสมัครทุกทานกรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงทุกขอโดยละเอียด 

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

และบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทาน้ัน ** 
 


