
 

 

รหัสทัวร ZET1901489 
ทัวรอิตาลี สวิตเซอรแลนด ฝร่ังเศส ยุโรปตะวันตก [เลสโก เซกซแทนต]  
8 วัน 5 คืน (SQ) 
ลองเรือผานชมบานเรือนของชาวเวนิส   เกาะเวนิส   ทาเรือซานมารโค 
สะพานถอนหายใจ   วังดอดจ   จัตุรัสซานมารโค   โบสถซานมารโค 
มหาวิหารแหงเมืองมิลาน   แกลเลอรี่ วิคเตอร เอ็มมานูเอล 
อนุสาวรียของกษัตริยวิคเตอร เอม็มานูเอลที่ 2   อนุสาวรียลิโอนารโด ดารวินซี่ 
โรงละครปอัซซา เดลลา สกาลา   ประตูชัยแหงเมืองมิลาน   ปราสาทสฟอรเซส
โก   เมืองลูเซิรน ประเทศสวิสเซอรแลนด   อนุสาวรียสิงโตหินแกะสลัก   
สะพานไมชาเปล                  

 



 

 

วันที่หนึ่ง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน
นานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศสิงคโปร   (-/-/-) 

15.00 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 5 เคานเตอร 
K สายการบิน Singapore Airlines โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรให
คําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

18.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตสิิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศ
สิงคโปร โดยสายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินที ่SQ979  

** ใชเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 20 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 
22.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศ

สิงคโปร ** เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง ** 
23.45 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเลโอนารโดดาวินชี ฟอูมิชิโน เมือง

โรม ประเทศอิตาล ีโดยสายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินที ่
SQ356 

** ใชเวลาบินประมาณ 12 ช่ัวโมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 
 
วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศสิงคโปร - ทา

อากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี - เมืองเว
นิส ประเทศอิตาลี - ทาเรือตรอนเคตโต - ลองเรือผานชมบานเรือนของ
ชาวเวนิส - เกาะเวนิส - ทาเรือซานมารโค - สะพานถอนหายใจ - วังดอดจ 
- จัตุรัสซานมารโค - โบสถซานมารโค                (-/L/-)      

05.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเลโอนารโดดาวินชี ฟอูมิชิโน เมืองโรม 
ประเทศอิตาล ี 

 นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** 
นําทานเดินทางสู เมืองเวนิส (Venice Mestre) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ชั่วโมง 40 นาที) ฝم�งแผนดินใหญ เมืองหลวงของแควนเวเนโต ประเทศอิตาลี 



 

 

(Italy) เมืองเวนิสถูกสรางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวนมากเขาดวยกันใน
บริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของทะเลอาเดรียติก เปนเมืองทาโบราณ 
และเปนเมืองที่ใชคลองในการคมนาคมมากที่สุด  
นําทานเดินทางสู ทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto Pier) เพื่อ ลองเรือผาน
ชมบานเรือนของชาวเวนิส (Cruise to Venice) สู เกาะเวนิส (Venice) 
หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เปนเมืองที่ไมเหมือนใคร โดย
การคมนาคมทั้งเมืองใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน มีสมญานามวาเปน "เมือง
แหงสายนํ้า หรือ ราชินีแหงทะเลอาเดรียติก" มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ 
และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา 400 แหง เดินทางถึง ทาเรือซานมารโค (San 
Marco Pier) ศูนยกลางของเกาะเวนิส 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
  
 
 
 
 
ทาน เดินชมความสวยงามโดยรอบ ของเมืองเวนิส ผานชม สะพานถอนหายใจ 
(Bridge of Sighs) ที่มีเร่ืองราวนาสนใจในอดีต เม่ือนักโทษที่เดินออกจากหอง
พิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเปนครั้งสุดทาย
ระหวางเดินผานชองหนาตางที่สะพานน้ี ซึ่งเชื่อมตอกับ ผานชม วังดอดจ 
(Doge’s Palace) อันเปนสถานที่พํานักของเจาผูครองเมืองเวนิสในอดีต ซึ่ง
นักโทษชื่อดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาแลวคือ คาสโนวาน่ันเอง 
นําทานเดินทางสู จัตุรัสซานมารโค (St. Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคย
กลาวไววา “เปนหองนั่งเลนที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป” จัตุรัสถูกลอมรอบดวย
อาณาเขตอันงดงาม รวมทั้ง นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ โบสถซานมารโค 
(St. Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน อิสระ
ใหทานไดมีเวลาเดินเท่ียวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินคา
ของที่ระลึก เชน เครื่องแกวมูราโน, หนากากเวนิส หรือ เลือกซื้อสินคาแฟช่ันชั้นนํา 



 

 

หรือน่ังจิบกาแฟในราน Café Florian ที่เปดใหบริการมาตั้งแตป ค.ศ. 1720 
หรือ เลือกซื้อโปรแกรมเสริมพิเศษ น่ังเรือกอนโดลา เรือพื้นเมืองของชาวเวนิส 
ลองชมความสวยงามโดยรอบของเกาะเวนิส ** ยังไมรวมคาลองเรือกอนโดลา 
ราคาขึ้นอยูกับชนิดของเรือ และ แตละชวงวัน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 
กรุณาติดตอหัวหนาทัวร เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง ** 

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
  นํ า ค ณ ะ เข า สู ที่ พั ก  Best Western Plus Quid Hotel Venice, 

Venice, Italy หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 

 
 

 
วันที่สาม เมืองเวนิส - เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี - มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - แกล

เลอรี่ วิคเตอร เอ็มมานูเอล - อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 
2 - อนุสาวรียลิโอนารโด ดารวินซี่ - โรงละครปอัซซา เดลลา สกาลา - 
ประตูชัยแหงเมืองมิลาน - ปราสาทสฟอรเซสโก - เมืองลูเซิรน ประเทศ
สวิสเซอรแลนด - อนุสาวรียสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไมชาเปล   (B/-/-)      

เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองมิลาน (Milan) หรือ มิลาโน (Milano) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที) ประเทศอิตาลี (Italy) เปนเมืองหลักของแควน
ลอมบารเดียและเปนเมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบริเวณที่
ราบลอมบารดี (Lombardy) ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเคลต คําวา "Mid-lan" 
ซึ่งหมายถึง อยูกลางที่ราบ เมืองมิลานมีชื่อเสียงในดานแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลาน
ถูกจัดใหเปนเมืองแฟช่ันในลักษณะเดียวกับนิวยอรก ปารีส ลอนดอน และโรม 



 

 

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di 
Milano) เปนมหาวิหารที่มีสถาปตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญดวยความสูง 157 
เมตร และกวางถึง 92 เมตร ตั้งอยูที่จัตุรัสกลางเมืองมิลานเปรียบเหมือนเปน
สัญลักษณของเมืองมิลาน เปนมหาวิหารที่ใหญเปนอันดับสองในประเทศอิตาลี
รองจากมหาวิหารเซนต ปเตอร บาซลิกิา ที่ต้ังอยูทีเ่มืองวาติกันเทาน้ัน  

 ** ยังไมรวมคาบัตรเขาชม มหาวิหารแหงเมืองมิลาน ทานละ ประมาณ 5 ยู
โร (EUR) หรือ คํานวณ เปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 200 บาท (THB) 
มหาวิหารแหงเมืองมิลาน ปดทุกวันพุธ และ อาจไมสามารถเขาชมได เชน 
วันที่มีการเตรียมจัดพิธีกรรมตางๆทางศาสนา วันที่มีพิธีกรรมตางๆทาง
ศาสนา หรือ เหตุผลใด เหตุผลหนึ่งก็ตาม ซึ่งนอกเหนือการควบคุมของบริษัท 
และ ไมสามารถทราบลวงหนาได ไมวากรณีใดก็ตาม ** 
นําทานเดินทางสู  แกลเลอรี่  วิคเตอร เอ็มมานู เอล (Galleria Vittorio 
Emanuele II) เปนศูนยการคาที่สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดของเมืองมิลาน 
ผานชม  อนุสาวรีย  ของกษัตริย วิค เตอร  เอ็มมานู เอลที่  2 (Vittorio 
Emanuele II Monument) ผูริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และ
อนุสาวรียของศิลปนชื่อดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือ อนุสาวรียลิโอนารโด 
ดารวินซี่ (Leonado Davinci Monument) หันหนาไปทางโรงละครที่อยูใน
บริเวณดานหนาของ ผานชม โรงละครปอัซซา เดลลา สกาลา (Piazza della 
scala) หรือ โรงละครสกาลาเกาแกของเมือง ผานชม ประตูชัยแหงเมืองมิลาน 
(Porta Sempione) ตั้งตระหงานอยูกลางสวนสาธารณะขนาดใหญในเมืองมิ
ลานแหงน้ี กอตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1888 มีเน้ือที่โดยรวมทั้งหมด 240 ไร และตั้งอยู
ในบริเวณศูนยกลางทางประวัติศาสตรของเมืองภายในเขตการปกครองที่ 1 อยูติด
กับสวนของ ผานชม ปราสาทสฟอรเซสโก (Castello Sforzesco) เปน
ปราสาทเกาแกหลายรอยปอันเปนแหลงรวมแกลลอรี่และพิพิธภัณฑที่มีชื่อเสียง
ของเมืองมิลาน อดีตเคยเปนป�อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ (Visconti) 
ตอมาเปนที่พํานักของผูนําเผด็จการในชวงศตวรรษที่ 15 คือตระกูลสฟอรซา 
(Sforza)  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (Lucerne) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 
10 นาที) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ ประเทศสวิตเซอรแลนด 
(Switzerland) ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา  

 นํ าท าน เดิ นทางสู  อนุ สาวรีย สิ ง โต หินแกะสลั ก  (Lion Monument of 
Lucerne) แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลกึถึงการสละชีพอยาง
กลาหาญของทหารสวิตเซอรแลนดที่เกิดจากการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเมื่อป 
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 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 นําคณะเขาสูที่พัก Ibis Styles Luzern City, Lucerne, 
Switzerland หรือเทียบเทา 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
วนัที่สี่ เมืองลูเซิรน - หมูบานวิทซเนา ประเทศสวิตเซอรแลนด - นั่งรถไฟไตเขา

ฟนเฟองสูยอดเขาริกิ - นั่งกระเชาไฟฟ�าลงจากยอดเขาริกิ - เมืองดีฌง 
ประเทศฝรั่งเศส                   (B/L/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู หมูบานวิทซเนา (Vitznau) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 
นาที) หมูบานเล็กๆนารักในเมืองลูเซิรน ตั้งอยูตอนกลางของประเทศ ดวยภูมิ
ประเทศเปนพื้นที่สูงและเทือกเขาจํานวนหน่ึง มีเพียง ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) 
เท า น้ั น  เป นที่ รู จั กกั น ในฐานะ “ราชินี แห งเทื อก เขา (The Queen of 
Mountain)” ที่มีภูมิทัศนสวยงามจนครั้งหน่ึงไดถูกรับเลือกใหเปน ฉากสําคัญใน
ละครดังเรื่อง “อยาลืมฉัน (Forget Me Not)” นําทาน นั่งรถไฟไตเขา
ฟนเฟองสูยอดเขาริกิ (Cogwheel Train to Rigi Mountain) เพ่ือชมความ
สวยงามโดยรอบ เปนรถไฟสายแรกของยุโรป มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,797 
เมตร ซ่ึงกลาวกันวาเปนหัวใจของประเทศสวิสเซอรแลนด ตามคําเปรียบเปรยที่วา 
“ถาเบิรนคือหัว ซูริคกับเจนีวาคือแขนซาย และ ขวา ลูเซิรนน่ีแหละคือหัวใจของ
ประเทศสวิตเซอรแลนด” อิสระใหทานดื่มดํ่าบรรยากาศกับวิว 360 องศา กับ
ความงดงามของยอดเขาริกิ ซึ่งถูกลอมรอบดวยทะเลสาบทั้งสาม คือ Lake 
Lucerne , Lake Zug , Lake Lauerz ที่ทานจะประทับใจไมรูลืม ดวยภูมิ
ประเทศตอนกลางของประเทศเปนพื้นที่สูงและเทือกเขาจํานวนหน่ึง ไดเวลาอัน
สมควร นําทาน นั่งกระเชาไฟฟ�าลงจากยอดเขาริกิ (Cable Car Down 
From Peak of Rigi Mountain) ** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง



 

 

การเดินทางขึ้น และ ลง ยอดเขาริกิ ไดตามความเหมาะสม โดยสามารถ
เปลี่ยนเปนวิธีใดวิธีหนึ่งได ขึ้นอยูกับสถานการณ และ สภาพภูมิอากาศเปน
สําคัญ กรณีคณะไมสามารถขึ้นชมยอดเขาริกิได ไมวากรณีใดก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทาน
ไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด 
ทั้งนี้ทางบริษัทจะคํานึงถงึประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ ** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานเดินทางสู เมืองดีฌง (Dijon) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 
นาที) อดีตเมืองหลวงแหงแควนเบอรกันดี ประเทศฝรั่งเศส (France) ผานทุง
ราบอันกวางใหญ เปนแหลงผลิตมัสตารดชื่อดังและไวนช้ันเลิศ ระหวางทางผานชม
อาคารบานเรือนสมัยเรอเนสซองส โบสถและวิหารเกาแกในสมัยยุคกลางซึ่งมี
จุดเดน คือการมุงหลังคาดวยกระเบ้ืองสีแดงสดจัดเรียงเปนลวดลายงดงาม 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
  นําคณะเขาสูที่พัก Campanile Dijon Centre - Gare, Dijon, 

France หรือเทียบเทา 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่หา เมืองดีฌง - เมืองปารีส - พระราชวังแวรซายส - ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเล็ท 

                    (B/L/-)  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองปารีส (Paris) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เมือง
หลวงของ ประเทศฝรั่งเศส เมือง ที่มีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 
ของโลกที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปจจุบันเมืองปารีสเปนหน่ึงใน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหน่ึงของโลก ที่ทรงดวย
อิทธิพลของการเมือง การศึกษา ความบันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ 
ทําใหเมืองปารีสเปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลกหรือเมืองที่ใครก็
ตางใฝ�ฝนถึง 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

นําทาน เขาชม พระราชวังแวรซายส (Palace of Versailles) สรางขึ้นตาม
พระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 หากจะเรียกพระราชวังแหงน้ีวาสมบูรณ
แบบที่สุดในโลกก็คงไมผิดนัก 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 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 ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1979 ** รอบของการเขาชมอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง
ใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว
ทั้งหมด ** 



 

 

นําทานเดินทางสู ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเล็ท (La Vallee Village Outlet) 
เอาทเล็ทขนาดใหญ 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 และ อ่ื น ๆ อี กม ากม าย 
อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 นําคณะเขาสูที่พัก Ibis Paris Porte de Bercy, Paris, France หรือ

เทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หก เมืองปารีส - ลองเรือบาโตมุช ชมแมนํ้าแซน - หอไอเฟล - จัตุรัสทรอคคาเด
โร - ลานประวัติศาสตร หรือ จัตุรัสคองคอรด - ถนนช็อง เซลีเซ - ประตูชัยน
โปเลียน หรือ อารกเดอทรียงฟ�เดอเลตวล - จัตุรัสชารล เดอ โกล - สวนและ
พระราชวังลุกซ็องบูร - สะพานอเล็กซานเดอรที่ 3 - โรงอุปรากรปาแลการนี
เย - ยานเลอ มาเรส - มหาวิหาร ซาเคร เกอร - พิพิธภัณฑลูฟร - หางแกล
เลอรี่ ลาฟาแยตต                            (B/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําท าน  ลองเรือบาโตมุช ชมแมนํ้ าแซน (Bateaux Mouches River 
Cruise) ที่ไหลผานใจกลางเมืองปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอัน
คลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมน้ําแซน เปนอีกหนึ่งประสบการณที่
นาประทับใจ ** รอบของการลองเรืออาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
กรณีไมสามารถลองเรือได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจาก
เปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ** 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณที่โดดเดน
สูงตระหงานคูเมืองปารีส ดวยความสูงถึง 1,063 ฟุต หรือสูงเทากับตึก 81 ชั้น 
สรางขึ้นในป ค.ศ. 1889 ที่บริเวณ จัตุรัสทรอคคาเดโร (Trocadéro) สรางขึ้น
เพื่อใชเปนสัญลักษณของงานแสดงสินคาโลก ในป ค.ศ. 1889 (Exposition 
universelle de Paris de 1889) เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญของประเทศ
ฝร่ังเศส ความเจรญิกาวหนาทางเทคโนโลยี 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 
เปนอนุสรณสถานที่สําคัญในเมืองปารีส ตั้งอยูกลาง จัตุรัสชารล เดอ โกล 
(Place Charles de Gaulle) หรือเปนที่รูจักกันในนาม "จัตุรัสแหงดวงดาว" 
(Place de l'Étoile) อยูทางทิศตะวันตกของถนนช็อง เซลีเซ ประตูชัยแหงน้ีสราง
ขึ้นเพื่อเปนการสดุดีวีรชนทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสงครามนโปเลียน และในปจจุบันยังเปนสุสานของทหารนิรนามอีกดวย 
ประตูชัยน้ีเปนสวนหน่ึงของ "แกนกลางอันเกาแก" (L'Axe historique) ซึ่งเปน
ถนนเสนตรงจากสวนพิพิธภัณฑลูฟวรไปยังชานเมืองปารีส ออกแบบโดยช็อง ชาล
แกร็ง ในป พ.ศ. 2349 โดยมียุวชนเปลือยชาวฝร่ังเศสกําลังตอสูกับทหารเยอรมัน 
เต็มไปดวยเคราและใสเกราะเปนสัญลักษณเพื่อเปนการปลุกใจ และเปนอนุสรณ
สถานจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 1 สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน
ในศึกเอาสเตอรลิทซ ในป 1805 โดยเร่ิมสรางขึ้นในป ค.ศ. 1806 แตมาแลวเสร็จ
ในป ค.ศ. 1836 
นําทาน เขาชม สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร (Jardin du Luxembourg) 
หรือที่รูจักกันในชื่อฝรั่งเศสวา ชารแดง ดู ลุกซ็องบูร เปนสวนสาธารณะที่มีขนาด
ใหญเปนอันดับที่สองของเมืองปารีส ภายในเปนที่ตั้งของพระราชวังลุกช็องบูรที่
สวยงามมีพื้นที่กวางถึง  61 เอเคอร ชาวเมืองสวนมากมักจะมาใชเวลาวันหยุดใน
การทํากิจกรรมครอบครัว ปกนิก ผักผอน ไปจนถึงถึงการอาบแดด นอกจากความ
รมรื่นของตนไมจํานวนมากแลวยังมีการประดับประดาดวยรูปประติมากรรมกวา 
106 ชิ้น  
นําทาน ผานชม สะพานอเล็กซานเดอรที่ 3 (Pont Alexandre-III Bridge) 
เปนสะพานโคงพาดผานแมน้ําแซน เชื่อมตอทั้งสองฝم�งแมน้ําดานฝم�งหอไอเฟลกับ
ฝم�งช็อง เซลีเซเขาดวยกัน โดยไดถูกกลาวขานวาเปนสะพานที่ประดับประดาไปดวย
งานศิลปะชั้นเลิศ 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 โรงอุปรากรปาแลการนี
เย ทานละ ประมาณ 15 ยูโร (EUR) หรือ คํานวณ เปนเงินไทย ทานละ 
ประมาณ 600 บาท (THB) ** 
นําทานเดินทางสู ยานเลอ มาเรส (Le Marais) เปนยานที่ไดรับการกลาวขานวา
เปนยานที่เกาแกที่สุดในเมืองปารีส ตามทองถนนและอาคารบานเรือนในละแวกน้ี
ยังคงใหความรูสึกเสมือนฝรั่งเศสในยุคกลาง แมจะยังคงบรรยากาศและความ
เกาแกไวอยางครบถวน หากก็มีการผสมผสานความเจริญไวอยาลงตัว ไมวาจะเปน 
รานอาหารฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม รานเบเกอรี่โฮมเมดตกแตงสวยงามนารัก ราน
แฟชั่นนําสมัย รานขายของแนวโบราณสําหรับนักสะสม 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหาร ซาเคร เกอร (The Basilica of 
the Sacred Heart of Paris) หรือที่รูจักกันในนาม มหาวิหารพระหฤทัยแห



 

 

งมงมาทร ตั้งอยูในยานมงมาทร (Montmartre) บนยอดเขาที่สูงที่สุดของเมือง
ปารีส ถึงจะเรียกวามหาวิหารหากแตลักษณะคลายกับปราสาทอันโออาสีขาว
มากกวา อีกทั้งรูปแบบสถาปตยกรรมการสรางแบบโรมัน ไบแซนไทน ที่ดูวิจิตร
บรรจงและมีเอกลักษณแตกตางจากสิ่งกอสรางอ่ืนๆในยุคเดียวกัน ที่นอกจากจะ
เปนสถานทีทองเที่ยวหลักๆของเมืองปารีสแลว ยังนับเปนอนุสาวรียของทั้ง
การเมืองและวัฒนธรรม โดยความขาวที่เห็นเกิดจากวัสดุกอสรางที่ทําจากหินปูน
ประเภททราเวอรทีนที่ทําใหคงความขาวไดอยางยาวนานและยังทนตอภูมิอากาศ
ตางๆไดอยางดี ภายในหองโถงใหญถือวาเปนอีกหน่ึงจุดไฮไลทของที่น่ี ซึ่งเปน
ภาพวาดบนเพดานแบบโมเสคที่ใหญที่สุดของฝรั่งเศส รวมไปถึงดานบนสุดที่มี
ลักษณะเปนโมที่ เปนจดชมวิวที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของเมืองปารีส ** ยังไมรวมคา
บัตรเขาชม มหาวิหาร 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) ขึ้นอยูกับประเภท
ของบัตร 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  

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 นําคณะเขาสูที่พัก Ibis Paris Porte de Bercy, Paris, France หรือ 
เทียบเทา 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

วันที่เจ็ด เมืองปารีส - ทาอากาศยานนานาชาติปารีส ชารลเดอโกล เมืองปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส - ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร 
ประเทศสิงคโปร                       (-/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติปารีส ชารลเดอโกล เมืองปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาใน
การเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษ ีหรือ รานอาหาร        

10.50 น. นําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร 
ประเทศสงิคโปร โดยสายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินที ่SQ335 

** ใชเวลาบินประมาณ13 ช่ัวโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 
 
วันที่แปด  ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศสิงคโปร - ทา

อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย   (-/-/-) 
06.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศ

สิงคโปร ** เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง ** 
09.45 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

โดยสายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินที ่SQ972 
** ใชเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 25 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

11.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย
สวัสดิภาพและความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

รายละเอียด
เที่ยวบิน 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี

เตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กไมมี
เตียง 

(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวม 

ตั๋ว 

10 - 17 
พฤศจิกายน 2562 

10NOV SQ979 
BKK-SIN  
18.30-22.00 
 
10NOV SQ356  
SIN-MXP  
23.45-05.55+1 
 
16NOV SQ335 
CDG-SIN 1 
0.50-06.15+1 
 
17NOV SQ972 
SIN-BKK  
09.45-11.10 

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

 
** อัตรานี้ ไมรวม คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ** 

 
** อัตรานี ้ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศฝรั่งเศส ทานละ 

ประมาณ 3,500 บาท 
สําหรับการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพ่ือ ใชเวลา
พิจารณาอยางนอย 15-20 วันทําการ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับจํานวนของผูสมัครในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขออนุญาตใช
หนังสือเดินทางเพ่ือเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม หากจําเปน สถานทูตอาจจะปฏิเสธผล
การสมัครของทาน และ สงหนังสือเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วันทําการ เปนอยางนอย 



 

 

ในลําดับตอไป จากน้ันระยะเวลาคงเหลือกอนวันเดินทางไมเพียงพอสําหรับย่ืนวีซาครั้ง
ใหม การยกเลิก และ คนืเงิน จะเปนไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี ** 

 
** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถงึ 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 

15,000 บาท ** 
 

** หากทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เคร่ืองบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้งกอนทําการออกบตัรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ** 
 

** อัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มี
ผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง 

หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) ** 

 
** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด 
ไมวาเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง และ ไมวาม้ือใดม้ือหนึ่ง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรณุา

เตรียมอาหารสวนตัวของทานมาเพ่ิมเติมขณะม้ืออาหาร เน่ืองจากรานอาหารแตละรานจะ
มีขอจํากัดเรื่องของวัตถุดิบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผัด

ผัก ขาวผัด และ บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป เทานั้น กรณีที่ทานมีความประสงคที่จะสั่งเมนู
นอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมในสวนนี้ดวยตนเอง **  

 
** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดย

ละเอียดทุกขอ ** 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม

สามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได 
 คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงทีม่ ี
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Singapore 

Airlines อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมี
น้ําหนักรวมกันไมเกิน 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 ในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน 
ถายรูปเปนที่ระลึก หรือ ผานชม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ
จริงอีกครั้ง  

 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาจางมัคคเุทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

กรณีตองการซื้อประกันเพ่ิมเพื่อคุมครองสุขภาพกรณุาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ 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 คํานวนเปนเงิน

ไทยประมาณ 1,440 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไม
ถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

 คาธรรมเนียมและคาบรกิารย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศฝรั่งเศส ทานละ ประมาณ 
3,500 บาท ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ 
(เฉพาะคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการสวนนี้ขอความกรุณาลูกคาผูเดินทางถือไปจาย
ในวันที่ย่ืนเอกสาร สแกนนิ้ว กบัเจาหนาทีข่องบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจาหนาที่ไป
ดูแล และ อํานวยความสะดวกในวันนัน้) 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยว กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระ

เงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทํา
จองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบ
จะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมี
ความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยว กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยาง
นอย 30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณี
ใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําให



 

 

ทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที 

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 ** กรณีวันเดิน
ทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ 
** กรณีที่มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 



 

 

** 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
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีทีลู่กคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว 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 
 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ 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 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ืนรับคํารองขอวีซา เพ่ือสแกน

ลายน้ิวมือทุกทาน  
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 จําเปนตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทานสามารถเลือกซื้อ 



 

 

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

** การบริการพิเศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทั้งหมด ** 
ประเทศที่ทานสามารถเลือกซื้อบริการพิ เศษน้ีได  ไดแก  อังกฤษ อิตาลี  ฝรั่งเศส 
สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทาน้ัน  
** สําหรับการใหบริการ และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับ
เจาหนาที่เปนกรณีพิเศษอีกครั้ง 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 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
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 , ใบปกครองบุตรกรณี
บิดาและมารดา หยาราง , ใบสําคัญการหยา กรณีศูนยรับยื่นคํารองขอวีซา หรือ 
สถานทูตตองการ เอกสารที่แปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรับการรับรอง (มีตรา
ประทับ) จากกรมการกงสุลเทานั้น ซึ่งจะมีคาใชจายเพ่ิม ฉบับละ ประมาณ 1,000-
1,500 บาท กรณีนี้ จําเปนที่สุด สําหรับเด็กที่อายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ไมไดเดินทาง
กบั มารดาและบิดา (เชน เดินทางกับมารดา และ บิดาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายใน
สวนนี้ ลูกคาจําเปนตองรับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถ
ชําระคาใชจายในสวนนี้ใหทานได แตหากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเปนตองมี
ตราประทับ) ทางบริษัทยินดีอํานวยความสะดวกแปลใหทานไดตามปกติ  

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตั๋ว
เครื่องบินแยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลักฐานการจอง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่
นอกเหนือจากคณะ ที่ทานพํานักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกันการเดินทางใหครอบคลุม
วันที่ทานเดินทาง ไป และ กลับ เพื่อใชในการประกอบการยื่นขอวีซาใหครบตามเงื่อนไข 
ดวยตนเองทุกกรณีไมวากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอ
วีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข และ หากมีคาใชจาย
เพิ่มเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระ
คาใชจายเพ่ิมเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึงดวยตนเองทั้งหมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไป
ถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซา ทานไมสามารถยื่นขอได ไมวากรณใดก็ตาม ทําให
ทานตองยกเลกิการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด  

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ 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 ขอควรทราบอื่นๆ ทัว่ไป 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 

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตั๋ว
เครื่องบินแยกเอง) ในวันเร่ิมทัวร (วันที่หน่ึง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทานั้น ทางบริษัท
ไมสามารถใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟลทของทานถึงชากวาคณะ และ 
ยืนยันเดินทาง ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวที่คณะ
อยูในเวลาน้ันๆ กรณีน้ี จะมีคาใชจายเพิ่ม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่ใชในการ
เดินทางดวยตนเองทั้งหมดเทาน้ัน ไมวากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทานไมไดทองเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวใดๆ 
สถานที่หน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด 

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศฝรั่งเศส 

1. .  หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ 
วันเดินทางกลับ และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา (หนังสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมู
เทานั้น) 

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 
(แทนการระบุชื่อประเทศ ไมจําเปนตองระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมาย
จะตองออกจากองคกรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ที่อยู และเบอร
ติดตออยางชัดเจน 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 วันที่นัดย่ืน
วีซา จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ช่ือ-นามสกุล ใหถูกตองตามหนา

หนังสือเดินทาง เทานัน้ กรณีไมถกูตองเจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 
4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทานั้น กรุณาจัดเตรียมดังน้ี 
 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน้ อัพเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการ
มาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดย่ืนวีซา ** 

** ผูที่ประกอบอาชีพ มีหนาที่การงาน จําเปนจะตองมีบัญชีสวนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สา
มาถใชประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชย่ืนแทนบัญชีสวนตัวได ซึ่งหากมีแต

บัญชีบริษัท เจาหนาทีอ่าจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 
5. สําเนาทะเบียนบาน 
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 
7. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถามี) 
8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ) 

** เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณและ ไมเดินทางพรอมบิดา
มารดา  

หรือเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง ** 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตร
เดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้ง
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือ
รับรองคาใชจาย (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 
ตามทะเบยีนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา 
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบตุรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง 
- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา 
- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร 

** กรณีรับรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว จําเปนตองเกี่ยวของกันทางสายเลือดเทานั้น 
บิดา , มารดา , บุตร , พ่ี , นอง , สามี , ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน 

ทะเบียนสมรส จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองย่ืนเอกสารสําคัญดังน้ี ** 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานั้น 
โดยระบุช่ือเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรับรองใหกบัผูถูกรับรอง จําเปนตองออกมา
แลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดย่ืนวีซา ** โดยสะกด ช่ือ-นามสกุล ผูถูกรับรอง ให
ถูกตองตามหนาหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน้ อัพเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการ

มาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดย่ืนวีซา ** 
** จําเปนตองใชทั้งผูรับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเปนไปตาม

เงื่อนไข เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 
** หลักฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบัญชีเดียวกันเทานั้น เชน Bank Guarantee 

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

แผนที่การเดินทาง เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเทีย่วเชงเกน ประเทศฝรั่งเศส 



 

 

 สถานที่ : ศูนยย่ืนคํารองขอวีซาฝรั่งเศส TLS contact Center อาคารสาธรซิตี ้ทาว
เวอร ช้ัน 12 

 การเดินทาง : โดยรถยนตสวนตัว ที่ตึกสามารถจอดรถได ไมมีบริการประทับตราที่
จอดรถ 

   : ขนสงสาธารณะ BTS ลงสถานี ชองนนทรี โดยใชทางออกหมายเลข 5 
จากน้ันเดินชดิซายตามทางเดินลอยฟ�าขามแยกสาธร นราธิวาส ประมาณ 150 เมตร จะถึง
ทางลง เดินลงโดยใชบนัไดทางลงมุงหนาสูถนนสาทร จากนั้นเดินตรงไปอีกประมาณ 100 
เมตร จะพบอาคารสาธรซิต้ี ทาวเวอร อยูทางดานขวามือของทาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลเบื้องตน เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศฝรั่งเศส 
1. ชื่อ - นามสกุล ปจจุบัน ............................................................................................................ 
2. ชื่อ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคย

เปลี่ยน) ................................................................................... 
3. วัน - เดือน - ปเกิด .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญิง 
5. สถานภาพสมรส โสด     สมรส          หยา         หมาย         แยกกันอยู 
6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต ................................................................................................................. 

วันที่ออก ................ วันหมดอาย ุ............... 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) ที่เคยไดรบัในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
ไมเคย 

   เคยไดรับ     
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวนัที ่.................. ถึงวันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวนัที ่.................. ถึงวันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวนัที ่.................. ถึงวันที ่...................... 

13. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย    เคย (เหตุผลในการ

ปฏิเสธ) ...................................................................... 



 

 

14. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมัคร 
   ตัวผูสมัครเอง 
   มีผูอ่ืนออกคาใชจายให ระบ ุ..................................................... 

ความสัมพันธ .......................... 
15. ชื่อบุคคลท่ีเดินทางรวมกับทาน ..................................................... 

ความสัมพันธ .......................... 
 

** ผูสมัครทุกทานกรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงทุกขอโดยละเอียด 
ขอ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหละเอียดและชัดเจนที่สุดเพ่ือ ประโยชนของตัวทานเอง 

การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทานั้น ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลาง
ในการอํานวยความสะดวกและบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทานั้น ** 

 
 
 
 
 
 
 
 


