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วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์

ประเทศสงิคโปร ์                                 (-/-/-) 

15.00 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร ์K สายการบนิ Singapore Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวย

ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

18.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore 

Airlines เทีย่วบนิที ่SQ979 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

22.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชาลสเ์ดอโกล 

เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส - เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส - ลอ่งเรอืบาโตมชุ ชมแมน่ า้แซน - หอไอเฟล - จตัุรสัทรอค

คาเดโร ่- ลานประวตัศิาสตร ์หรอื จตัุรสัคองคอรด์ - ถนนช็อง เซลเีซ - ประตูชยันโปเลยีน หรอื อารก์เดอทรยีงฟ์เดอ

เลตวล - จตัรุสัชารล์ เดอ โกล - สวนและพระราชวงัลกุซ็องบรู ์- สะพานอเล็กซานเดอรท์ ี ่3 - โรงอปุรากรปาแลการน์เีย 

- ยา่นเลอ มาเรส่ ์- มหาวหิาร ซาเคร เกอร ์- พพิธิภณัฑล์ฟูร ์- หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์                  (-/L/-)      

00.15 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชาลสเ์ดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส โดยสายการบนิ Singapore 

Airlines เทีย่วบนิที ่SQ336 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

07.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชาลสเ์ดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส 

 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปารสี (Paris) เมอืงหลวงของ ประเทศฝร ัง่เศส (France) เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 

ใน 10 ของโลกทีนั่กท่องเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีสุ่ด ปัจจุบันเมอืงปารสีเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ ้า

สมัยแห่งหนึ่งของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา ความบันเทงิ สือ่ แฟชั่น วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหเ้มอืง

ปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลกหรอืเมอืงทีใ่ครก็ตา่งใฝ่ฝันถงึ 

น าท่าน ลอ่งเรอืบาโตมชุ ชมแมน่ า้แซน (Bateaux Mouches River Cruise) ทีไ่หลผ่านใจกลางเมอืงปารสี ชมความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้าแซน เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจ ** 

รอบของการลอ่งเรอือาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่่าสว่นใดส่วนหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบั

ผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

http://bit.ly/2NMk5YE
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น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นสูงตระหง่านคู่เมอืงปารสี ดว้ยความสูงถงึ 

1,063 ฟตุ หรอืสงูเทา่กับตกึ 81 ชัน้ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1889 ทีบ่รเิวณ จตัุรสัทรอคคาเดโร ่(Trocadéro) สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็น

สัญลักษณ์ของงานแสดงสนิคา้โลก ในปี ค.ศ. 1889 (Exposition universelle de Paris de 1889) เพือ่แสดงถงึความยิง่ใหญ่ของ

ประเทศฝรัง่เศส ความเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีวทิยาศาสตร ์และความสวยทางศลิปะสถาปัตยกรรม หอคอยสูงงดงามแห่งนี้

เป็นดาวเดน่ทีส่รา้งความประทับใจแกผู่ร้ว่มงาน ซึง่ตอ่มาไดรู้จั้กในนามหอไอเฟลและกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงปารสี  

น าทา่น ผา่นชม โดยรอบเมอืงปารสีเริม่จาก ลานประวตัศิาสตร ์หรอื จตัุรสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ทีพ่ระเจา้

หลุยสท์ี่ 16 และพระนางมารอีังตัวเนต ถูกตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวัิตฝิรั่งเศส ผ่านชม ถนนสายโรแมนตกิ 

ถนนช็อง เซลเีซ (Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรด์ ตรงสู ่ประตูชยันโปเลยีน หรอื อารก์เดอทรยีงฟ์

เดอเลตวล (Arc de triomphe de l'Étoile) หรอืทีรู่จั้กกันในชือ่ ประตูชัยแห่งประเทศฝรั่งเศส เป็นอนุสรณ์สถานทีส่ าคัญใน

เมอืงปารสี ตัง้อยู่กลาง จตัุรสัชารล์ เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) หรอืเป็นทีรู่จั้กกันในนาม "จัตุรัสแห่งดวงดาว" 

(Place de l'Étoile) อยู่ทางทศิตะวันตกของถนนช็อง เซลเีซ ประตูชัยแห่งนี้สรา้งขึน้เพือ่เป็นการสดุดวีรีชนทหารกลา้ทีไ่ดร้่วมรบ

เพือ่ประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสงครามนโปเลยีน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนรินามอกีดว้ย ประตูชัยนีเ้ป็น

ส่วนหนึ่งของ "แกนกลางอันเก่าแก่" (L'Axe historique) ซึง่เป็นถนนเสน้ตรงจากสวนพพิธิภัณฑล์ูฟวรไ์ปยังชานเมอืงปารสี 

ออกแบบโดยช็อง ชาลแกร็ง ในปี พ.ศ. 2349 โดยมยีุวชนเปลอืยชาวฝร่ังเศสก าลังต่อสูก้ับทหารเยอรมัน เต็มไปดว้ยเคราและใส่

เกราะเป็นสัญลักษณ์เพื่อเป็นการปลุกใจ และเป็นอนุสรณ์สถานจนกระทั่งสงครามโลกครัง้ที่ 1 สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของ

จักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซ ์ในปี 1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1836 

น าทา่น เขา้ชม สวนและพระราชวงัลุกซ็องบูร ์(Jardin du Luxembourg) หรอืทีรู่จั้กกันในชือ่ฝร่ังเศสว่า ชารแ์ดง ดู ลุกซ็

องบรู ์เป็นสวนสาธารณะทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอันดับทีส่องของเมอืงปารสี ภายในเป็นทีต่ัง้ของพระราชวังลุกช็องบูรท์ีส่วยงามมพีืน้ที่

กวา้งถงึ  61 เอเคอร์ ชาวเมอืงส่วนมากมักจะมาใชเ้วลาวันหยุดในการท ากจิกรรมครอบครัว ปิกนิก ผักผ่อน ไปจนถงึถงึการ

อาบแดด นอกจากความรม่รืน่ของตน้ไมจ้ านวนมากแลว้ยังมกีารประดับประดาดว้ยรปูประตมิากรรมกวา่ 106 ชิน้  

น าท่าน ผา่นชม สะพานอเล็กซานเดอรท์ ี ่3 (Pont Alexandre-III Bridge) เป็นสะพานโคง้พาดผ่านแม่น ้าแซน เชือ่มต่อ

ทัง้สองฝ่ังแมน่ ้าดา้นฝ่ังหอไอเฟลกับฝ่ังช็อง เซลเีซเขา้ดว้ยกัน โดยไดถ้กูกลา่วขานวา่เป็นสะพานทีป่ระดับประดาไปดว้ยงานศลิปะ

ชัน้เลศิ และหรหูราทีส่ดุในเมอืงปารสี โดยในปัจจุบันไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรแ์หง่ประเทศฝรั่งเศส 

น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ โรงอปุรากรปาแลการน์เีย (Palais Garnier) หรอืทีเ่รยีกกันว่า โรงอุปรากรแห่งเมอืงปารสี 

ถอืเป็นผลงานสถาปัตยกรรมแบบฟ้ืนฟสูสไตลบ์าโรกทีเ่ป็นชิน้เอกในยุคปลายทศวรรษที ่18 การตกแต่งแมจ้ะใหค้วามรูส้กึหรูหรา 

หากก็แฝงไวด้ว้ยบรรยากาศภายในมคีวามลกึลับน่าคน้หาเสมอืนหลงเขา้มาในบทประพันธ์เรือ่ง Phantom of the Opera ปัจจุบัน

ยังคงมกีารแสดงบัลเล่ตห์รอืโอเปร่าอยู่ ** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชม โรงอปุรากรปาแลการน์เีย ทา่นละ ประมาณ 15 ยูโร 

(EUR) หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 600 บาท (THB) ** 

น าท่านเดนิทางสู่ ยา่นเลอ มาเรส่ ์(Le Marais) ทีไ่ดร้ับการเรยีกขานว่าเป็นย่านทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในเมอืงปารสี ตามทอ้งถนนและ

อาคารบา้นเรอืนในละแวกนี้ยังคงใหค้วามรูส้กึเสมอืนฝร่ังเศสในยุคกลาง แมจ้ะยังคงบรรยากาศและความเก่าแก่ไวอ้ย่างครบถว้น 

หากก็มกีารผสมผสานความเจรญิไวอ้ย่าลงตัว ไม่ว่าจะเป็น รา้นอาหารฝรั่งเศสแบบดัง้เดมิ รา้นเบเกอรีโ่ฮมเมดตกแต่งสวยงาม

น่ารัก รา้นแฟชั่นน าสมัย รา้นขายของแนวโบราณส าหรับนักสะสม ทีส่ าคัญยังสามารถเดนิจากถนนเสน้นี้เพือ่เดนิทางไปเทีย่วชม

หอศลิป์ พพิธิภัณฑม์ากมาย  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

  
 
 
 

 

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิาร ซาเคร เกอร ์(The Basilica of the Sacred Heart of Paris) หรอืทีรู่จั้กกันใน

นาม มหาวหิารพระหฤทัยแห่งมงมาทร ์ตัง้อยู่ในย่านมงมาทร ์(Montmartre) บนยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดของเมอืงปารสี ถงึจะเรยีกว่า

มหาวหิารหากแตลั่กษณะคลา้ยกับปราสาทอันโออ่า่สขีาวมากกวา่ อกีทัง้รูปแบบสถาปัตยกรรมการสรา้งแบบโรมัน ไบแซนไทน์ ที่

ดวูจิติรบรรจงและมเีอกลักษณ์แตกตา่งจากสิง่กอ่สรา้งอืน่ๆในยคุเดยีวกัน ทีน่อกจากจะเป็นสถานทที่องเทีย่วหลักๆของเมอืงปารสี

แลว้ ยังนับเป็นอนุสาวรยีข์องทัง้การเมอืงและวัฒนธรรม โดยความขาวทีเ่ห็นเกดิจากวัสดุก่อสรา้งทีท่ าจากหนิปูนประเภททราเวอร์

ทนีทีท่ าใหค้งความขาวไดอ้ย่างยาวนานและยังทนต่อภูมอิากาศต่างๆไดอ้ย่างด ีภายในหอ้งโถงใหญ่ถอืว่าเป็นอกีหนึง่จุดไฮไลท์

ของทีน่ี่ ซ ึง่เป็นภาพวาดบนเพดานแบบโมเสคทีใ่หญ่ทีสุ่ดของฝรั่งเศส รวมไปถงึดา้นบนสุดทีม่ลีักษณะเป็นโมที ่เป็นจดชมววิที่

สวยทีสุ่ดแห่งหนึง่ของเมอืงปารสี ** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชม มหาวหิาร ซาเคร เกอร ์ทา่นละ ประมาณ 8 ยูโร (EUR) 

หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 320 บาท (THB) ตอ่โซน จะแบง่เป็น สว่นโดม และ ดา้นลา่ง ** 

น าท่าน ผา่นชม พพิธิภณัฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑท์างศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีง เก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก ตัว

อาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานทีท่ีจั่ดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดับโลกเป็น

จ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ เชน่ ภาพวาดโมนาลซิา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the 

Rocks  ผลงานอันโด่งดังของลโีอนารโ์ด ดาวนิช,ี รูปปั้น The Victory of Samothrace หรอื รูปปั้นเทพวนัีส (Venus de Milo) มี

ทัง้รูปปั้นสฟิงซ ์(Sphinx), มัมมี ่(Mummy) หรอืร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑ์

ลฟูรจ์ะสรา้งเป็นรปูทรงพรีะมดิทีส่รา้งขึน้จากกระจกเป็นอกีจุดยอดนยิมทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งไปถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ และเป็นฉากทีม่อียู่

ในภาพยนตรเ์รือ่ง The Da Vinci Code ซึง่พพิธิภัณฑล์ูฟร ์นอกจากจะมกีารตัง้แสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังมนีทิรรศการชั่วคราว

ตา่งๆ การแสดงภาพยนตร ์และคอนเสริต์ ท าใหพ้พิธิภณัฑล์ฟูรเ์ป็นสถานทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนปีละเกอืบ 10 ลา้นคน ** ยงัไม่

รวมคา่บตัรเขา้ชม พพิธิภณัฑล์ฟูร ์ทา่นละ ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 800 

บาท (THB) ข ึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ สว่นทีเ่ขา้ชม ** 

น าท่านเดนิทางสู่ หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) สวรรคข์องนักชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น ารุ่นใหม่

ล่าสุด New Collection !! จากทั่วทุกมุมโลก รวบรวมอยู่ในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางเมอืงปารสีแห่งนี้ หรอืท่านสามารถเลอืก

ซือ้สนิคา้ของสวสิฯจากรา้น Bucherer รา้นดังของประเทศสวติเซอร์แลนด์ ทีม่ีสาขาเปิดอยู่ใจกลางเมืองปารีส โดยมสีนิคา้

มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้  

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis Paris Porte de Bercy, Paris, France หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เมอืงปารสี - พระราชวงัแวรซ์ายส ์- ลา วลัล ีวลิเลจ เอาทเ์ล็ท - เมอืงดฌีง              (B/-/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่น เขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Palace of Versailles) สรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ี ่14 หากจะ

เรยีกพระราชวังแห่งนี้ว่าสมบูรณ์แบบทีสุ่ดในโลกก็คงไม่ผดินัก เนื่องจากถูกสรา้งขึน้ดว้ยหนิอ่อนสขีาวทัง้ภายในและภายนอก

ตกแต่งอย่างวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครือ่งเรอืน ทีใ่ชเ้งนิมากมากมายมหาศาลในการสรา้ง น า

ทา่นเขา้ชม หอ้งตา่งๆภายในพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง, ทอ้งพระโรงทีต่กแตง่อยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล

, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก ทีม่คีวามยาวถงึ 73 เมตร เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราช

แหง่กรงุศรอียธุยา เคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ี ่14 แหง่ประเทศฝรั่งเศสครัง้ในอดตีกาล อกีทัง้ยังเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัด

งานเลีย้งและเตน้ร าของพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี ่16 ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีทีต่กแต่งอย่างงดงาม, 

ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ่, หอ้งวนัีสส าหรับเหล่าคณะราชทูตทีเ่ดนิทางมาไดพ้ักก่อนเขา้เฝ้า 

รวมทัง้ยังเคยเป็นทีพั่กของราชทตูสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแหง่กรงุศรอียธุยา สิง่ทีท่ าใหห้อ้งนีแ้ตกตา่งจากหอ้งอืน่ๆคอืบน

เพดานมีภาพเขียนที่แสนงดงามทรงคุณค่า และหอ้งไดอาน่าส าหรับพักผ่อนหลังพธิีส าคัญๆ ผนังทัง้สองดา้นจะเต็มไปดว้ย

ภาพวาดเทพไีดอาน่าทีข่นานนามว่า “เทพแีห่งการล่าสัตว”์ เป็นตน้ อกีส่วนหนึ่งทีม่องขา้มไม่ไดน่ั้นคอื สวนแวรซ์ายส ์ทีถ่อืว่า

ยิง่ใหญ่และงดงาม ผลงานชิน้เอกของนักแต่งสวนชือ่ดังทั่วโลกนามว่า “เลอโนทด”์ มีพื้นที่ถงึ 14,820 เอเคอร์ มีแมก้ระทั่ง

ทะเลสาบจ าลอง มรีปูปัน้ของสัตวน์านาชนดิและเทพเจา้กรกีตามจุดตา่งๆ และยังมสีวนดอกไมท้ีจ่ะผันเปลีย่นไปตามแต่ละฤดูกาล 

จงึท าใหก้ารมาเยอืนยังพระราชวังแวรซ์ายจงึเปรยีบเสมอืนการมาเยอืนยัง “วมิานแหง่จกัรพรรด”ิ ทีนั่บเป็นมรดกโลกตะวันตก

โดยแทจ้รงิ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1979 ** รอบ

ของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบั

ผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่ลา วลัล ีวลิเลจ เอาทเ์ล็ท (La Vallee Village Outlet) เอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่ ศูนยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมให ้

เลอืกมากมาย เชน่ Coach, Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, 

Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph Lauren, Ted Baker, Superdry, Valentino, Salvator 

Ferragamo, Hugo Boss และอืน่ๆอกีมากมาย อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดฌีง (Dijon) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาท)ี อดตีเมอืงหลวงแห่งแควน้เบอรก์ันด ี

ประเทศฝร ัง่เศส (France) ผ่านทุ่งราบอันกวา้งใหญ่ เป็นแหล่งผลติมัสตารด์ชือ่ดังและไวน์ชัน้เลศิ ระหว่างทางผ่านชมอาคาร

บา้นเรอืนสมัยเรอเนสซองส ์โบสถแ์ละวหิารเกา่แกใ่นสมัยยคุกลางซึง่มจีุดเดน่ คอืการมงุหลังคาดว้ยกระเบือ้งสแีดงสดจัดเรยีงเป็น

ลวดลายงดงาม 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Dijon, Dijon, France หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงดจิอง ประเทศฝร ัง่เศส - เมอืงมองเทรอซ ์ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์- ทะเลสาบเจนวีา - ปราสาทชลิยอง - เมอืง

เบริน์ - บอ่หมสีนี า้ตาล - ถนนบาหน์ฮอฟพลทัซ ์- ประตูเมอืงโบราณ - น า้พุปีศาจกนิเด็ก - หอนาฬกิาไซท้ค์ล็อคเค่

นทรมั - บา้นอลัเบริต์ ไอนส์ไตน ์- ศาลาวา่การเมอืงเบริน์ - โบสถม์นุสเตอร ์              (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมอืงเล็กๆแสนน่ารักทีต่ัง้อยู่บนชายฝ่ัง

ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ ทะเลสาบเจนวีา (Lake Geneva) ไดช้ือ่ว่าเป็นรเิวยีร่าของ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(Switzerland) ชมความสวยงามของทวิทัศน์ บา้นเรอืนรมิทะเลสาบแสนสวยทีเ่ป็นทีช่ ืน่ชอบของนักท่องเทีย่วจ านวนมาก ซึง่

เมอืงแหง่นีถ้อืเป็นเมอืงอกีเมอืงหนึง่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทีเ่ป็นอกีจุดหมายปลายทางในฝันของใครหลายคนทีฝั่นเอาไวว้่า

จะตอ้งมาเยอืนใหไ้ดส้ักครัง้ แมแ้ตผู่ท้ ีเ่คยมาเยอืนแลว้ก็อยากทีจ่ะกลับมาซมึซบับรรยากาศ ณ เมอืงแหง่นีอ้กีอยา่งไมรู่เ้บือ่  

น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ ปราสาทชลิยอง (Chillon Castle) ซึง่ตัง้อยู่ทางดา้นตะวันออกของทะเลสาบเจนีวา (Lake 

Geneva) โดยอยูห่า่งจากตัวเมอืงไปประมาณ 3 กโิลเมตร ปราสาทชลิยอง นับว่าเป็นปราสาทยุคกลางทีม่คีวามเก่าแก่กว่า 1,000 

ปี โดยปราสาทถกูสรา้งขึน้ในชว่งสมัยของโดยราชวงศ ์Savoy ซึง่ถอืไดว้่าเป็นอัญมณีทางประวัตศิาสตรข์องสวติเซอรแ์ลนด ์โดย

แบง่เป็นหอ้งทัง้หมด 25 หอ้ง ในอดตีปราสาทแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นจุดควบคุมการเดนิทางของนักเดนิทางและขบวนสนิคา้ที่

จะสัญจรผา่นไปมา จากเหนอืสูใ่ต ้หรอืจากตะวันตกสูต่ะวันออกของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ส าหรับการชมปราสาทจะใหค้วามรูส้กึ

เหมอืนกับวา่เราไดย้อ้นเวลากลับไปสูอ่ดตี ซึง่สามารถสัมผัสไดจ้ากสว่นแรกคอื ป้อมปราการ ทียั่งคงอยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะป้องกัน

การโจมตไีดต้ลอดเวลา 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเบริน์ (Bern) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาท)ี เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1983 และเมอืงเบริน์ ยังถูก

จัดอันดับใหอ้ยู ่1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติทีด่ทีีส่ดุของโลกในปี ค.ศ. 2010  

 น าท่านเดนิทางสู่ บอ่หมสีนี า้ตาล (Bear Park) สัตวส์ัญลักษณ์ส าคัญของเมอืงเบริน์ เพราะมปีระวัตคิวามเป็นมาเก่าแก่ตัง้แต่

สมัยผูค้รองเบริน์ในยคุนัน้ไดอ้อกลา่สัตว ์สัตวตั์วแรกทีล่า่ได ้คอื หม ีจงึไดตั้ง้ชือ่เมอืงนีว้า่ “เบริน์”  

 น าท่านเดนิทางสู่ ถนนบาหน์ฮอฟพลทัซ ์(Bahnhofplatz Grasse) จัตุรัสหนา้สถานีรถไฟ เป็นศูนยก์ลางของระบบขนส่ง

ภายในเมอืงเบริน์ มทีัง้รถรางและรถบัสวิง่ผ่านหลายสาย เมอืงเก่าแหล่งชอ้ปป้ิงบนถนนสายหลักทีท่อดยาวเป็นถนนทีปู่ดว้ยหนิ

ตัง้แต่ยุคกลาง ถนนแต่ละชว่งก็จะมชีือ่เรยีกแตกต่างกันไป เป็น Spitalgasse, Marketgasse, Kramgasse โดยค าว่า Grasse นัน้

แปลว่า ถนน ทัง้ 2 ฝ่ังของถนนจะมตีกึสูงเรยีงรายอยู่ โดยส่วนใหญ่ชัน้ล่างจะเป็นรา้นคา้ หรอืทีเ่รยีกว่า “อารเ์ขต” Arcade รวม

ระยะทางแลว้ก็ประมาณ 6 กโิลเมตร รา้นคา้ส่วนใหญ่ขายของหลากหลาย ตัง้แต่ของทีร่ะลกึจนถงึสนิคา้แบรนดด์ังๆ เมอืงเบริน์ 

เป็นเมอืงเกา่ทีม่แีมน่ ้า Aare ลอ้มรอบ 3 ดา้น สถานทีท่อ่งเทีย่วสว่นใหญอ่ยูใ่นบรเิวณเมอืงเกา่แหง่นี ้ผา่นชม ประตเูมอืงโบราณ 

(Kafigturm , Prison Tower) เปรยีบเสมอืนป้อมปราการประตูเมอืงทางดา้นตะวันตก ผ่านชม น า้พุปีศาจกนิเด็ก 

(Kindlifressen Brunnen), หอนาฬกิาไซท้ค์ล็อคเคน่ทรมั (Zytgloggeturm หรอื Zeitglockenturm) ผา่นชม 

บา้นอลัเบริต์ ไอนส์ไตน ์(Einstein Haus) ผา่นชม ศาลาวา่การเมอืงเบริน์ (City Hall of Bern) และ ผา่นชม โบสถ์

มนุสเตอร ์(Munster) สิง่กอ่สรา้งทางศาสนาทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมภีาพ

ทีบ่รรยายถงึการตัดสนิครัง้สดุทา้ยของพระเจา้และยังมหีอคอยใหนั้กทอ่งเทีย่วเดนิขึน้บันไดวนไปชมทัศนยีภาพของเมอืงเบริน์ 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

  น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Baren, Bern, Switzerland หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ เมอืงเบริน์ - เมอืงกรนิเดลิวลัท ์- สถานรีถไฟกรนิเดลิวลัท ์กรนุ - น ัง่รถไฟไตเ่ขา พชิติยอดเขาจงุเฟรา - สถานรีถไฟ

คลาย ไชนเ์ด็กซ ์- สถานรีถไฟจงุเฟรายอรค์ - ยอดเขาจงุเฟรา - ถ า้น า้แข็งพนัปี - ลานสฟิงซ ์- ทีท่ าการไปรษณียท์ีสู่ง

ทีสุ่ดในยุโรป - สถานรีถไฟจงุเฟรายอรค์ - น ัง่รถไฟไตเ่ขา ลงจากยอดเขาจงุเฟรา สู ่สถานรีถไฟเลาเทอรบ์รนุเนนิ - 

สถานรีถไฟคลาย ไชนเ์ด็กซ ์- เมอืงเลาเทอรบ์รนุเนนิ - เมอืงลูเซริน์ - อนุสาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั - สะพานไมช้าเปล

                                 (B/L/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดลิวลัท ์(Grindelwald) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาท)ี เมอืงตากอากาศเล็กๆแสน

สวยงามของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นทีต่ัง้ของ สถานรีถไฟกรนิเดลิวลัด ์กรนุ (Grindelwald Grund Station) น าท่าน 

น ัง่รถไฟไตเ่ขา พชิติยอดเขาจงุเฟรา (Jungfraujoch Top of Europe) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 25 นาท)ี โดยเปลีย่น

ขบวนรถไฟที ่สถานรีถไฟคลาย ไชนเ์ด็กซ ์(Kleine Scheidegg Station) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี มคีวามสูง

กวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหวา่งทางขึน้สูย่อดเขา ทา่นจะไดผ้า่นชมความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรรคส์รา้ง 

คอื ธารน ้าแข็งขนาดใหญ ่บรเิวณเชงิเขากอ่นถงึสถานปีลายทาง สถานรีถไฟจงุเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานีรถไฟทีส่งู

ทีสุ่ดในทวปียุโรป เดนิทางถงึ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau / Top of Europe) ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก

โดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2001 น าท่าน เขา้ชม ถ า้น า้แข็งพนัปี (Ice Palace) ตามรอย

ละคร “ลขิติรกั” เป็นถ ้าน ้าแข็งพันปีทีไ่ม่มวัีนละลาย เกดิจากการขุดเจาะใตธ้ารน ้าแข็ง Glacier ลกึลงไป 30 เมตร ภายในจะมี

ผลงานศลิปะเป็นน ้าแข็งแกะสลักอยู่ตามจุดต่างๆ และ ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จุดชมววิทีสู่งทีสุ่ดในยุโรปทีร่ะดับความ

สงูถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง (Aletsch 

Glacier) ทีย่าวทีสุ่ดในเทอืกเขาแอลป์ มคีวามยาวถงึ 22 ก.ม. และความหนาถงึ 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อสิระใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกับการถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึและสนุกสนานกับกจิกรรมบนยอดเขา ทีไ่ม่ควรพลาดกับการส่งโปสการด์โดย ทีท่ าการ

ไปรษณียท์ ีสู่งทีสุ่ดในยุโรป (Post Office at Top of Europe) ไปหาบุคคลทีท่่านนกึถงึในชว่งเวลาทีด่ทีีสุ่ด ** การ

เดนิทางขึน้ชมยอดเขาจุงเฟรา ข ึน้อยู่กบัสถานการณ์ และ สภาพภูมอิากาศเป็นส าคญั กรณีคณะไมส่ามารถขึน้ชม

ยอดเขาจงุเฟราได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บั

ทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชน์

ของลกูคา้ เป็นส าคญั ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) พเิศษ !! ภตัตาคารบนยอดเขาจงุเฟรา 

** กรณีรา้นอาหารบนยอดเขาจงุเฟรา ไมส่ามารถรองรบัคณะได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์น าทา่น

รบัประทานอาหารทีภ่ตัตาคารในเมอืงใกลเ้คยีง เป็นการทดแทน และไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นได ้ไมว่า่สว่นใด 

สว่นหนึง่ ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นส าคญั ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ สถานรีถไฟจงุเฟรายอรค์ (Jungfraujoch Top of Europe) เพือ่ น ัง่รถไฟไตเ่ขา ลงจากยอดเขาจงุ

เฟรา สู ่สถานรีถไฟเลาเทอรบ์รนุเนนิ (Lauterbrunnen Station) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี โดยเปลีย่นขบวน
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รถไฟที ่สถานรีถไฟคลาย ไชนเ์ด็กซ ์(Kleine Scheidegg Station) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เดนิทางถงึ เมอืง

เลาเทอรบ์รนุเนนิ (Lauterbrunnen) เป็นหมูบ่า้นในรัฐแบรน์ของ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(Switzerland) ตัง้อยู่กลางหุบ

เขาสูงชัน ดว้ยทัศนียภาพที่สวยงามจงึเป็นสถานทีท่่องเที่ยวยอดนยิมแห่งหนึง่ หมู่บา้นเลาเทอรบ์รุนเนินเป็นทางผ่านไปยังจุด

ทอ่งเทีย่วตา่งๆ ในแถบเทอืกเขาแอลป์ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (Lucerne) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาท)ี เมอืงท่องเทีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่

ของ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา  

 น าท่านเดนิทางสู่ อนุสาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั (Lion Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็น

อนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวติเซอรแ์ลนดท์ีเ่กดิจากการปฏวัิตใินประเทศฝรั่งเศสเมือ่ปี ค.ศ. 1792  

 น าท่านเดนิทางสู่ สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ารอยส ์(Reuss River) 

อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในทวปียโุรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1333 

โดยใตห้ลังคาคลุมสะพาน มภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิฯตลอดแนวสะพาน ใหท้่านอสิระชมความสวยงามโดยรอบตาม

อัธยาศัย โดยบรเิวณปลายสะพานมรีา้นจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงของทีร่ะลกึต่างๆมากมาย เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, 

นาฬกิายีห่อ้ดัง อาท ิเชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Graziella, Lucerne, Switzerland หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก เมอืงลูเซริน์ - เมอืงซูรคิ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์- โบสถห์อคอยกรอสมนุเตอร ์- โบสถเ์ซนต ์ปีเตอร ์- โบสถฟ์รอมนุ

สเตอร ์- ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - ถนนออกสัตนิเนอรก์าส - เมอืงไฮเดลิแบรค์ ประเทศเยอรมนั - มหาวทิยาลยัไฮเดลิ

แบรค์ - ประตูเมอืงโบราณ - สะพานหนิเกา่แก่ของเมอืงไฮเดลิแบรค์ - ปราสาทไฮเดลิแบรค์ - ยา่นเมอืงเกา่ เมอืงไฮ

เดลิแบรค์ - โบสถพ์ระวญิญาณบรสิทุธิ ์                                        (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซูรคิ (Zurich) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ ประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์(Switzerland) และยังเป็นเมอืงศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิทีส่ าคัญของประเทศและของทวปียุโรป เมอืงซรูคิขึน้
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ชือ่เรือ่งมนตเ์สน่หข์องเมอืงยโุรปโบราณทีม่งีานสถาปัตยกรรมแบบเกา่กระจัดกระจายอยู่รายลอ้มเมอืง ในขณะเดยีวกันก็เป็นเมอืง

ทีม่คีวามเจรญิทางเทคโนโลยสีมัยใหมแ่ละถกูยกใหเ้ป็นหนึง่ในล าดับตน้ๆของเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติดทีีส่ดุในโลกอกีดว้ย 

น าท่าน ผา่นชม โบสถห์อคอยกรอสมุนเตอร ์(Grossmunster Church) โบสถห์อคอยคู่สูงระฟ้า ทีถู่กสรา้งขึน้ในช่วงปี 

ค.ศ. 1100 ภายในมงีานประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม รวมทัง้ยังมภีาพจติรกรรมฝาผนังบอกเลา่เรือ่งราวใน

ประวัตศิาสตร ์ทีส่ าคัญอกีอยา่ง คอื โบสถแ์หง่นีเ้ป็นทีเ่ก็บรักษาพระคัมภรีโ์บราณทางครสิตศ์าสนา ผา่นชม โบสถเ์ซนต ์ปีเตอร ์

(Peterskirche หรอื St. Peter’s Church) หอนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดนาฬกิาทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรป โดยมเีสน้ผ่าศูนยก์ลางที่

ยาวถงึ 8.7 เมตร และระฆังทัง้ 5 ใบทีต่บีอกเวลา ใชท้ าการมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1880 นอกจากนัน้โบสถแ์ห่งนี้ยังเป็นโบสถท์ีเ่ก่าแก่

ทีส่ดุของเมอืง มปีระวัตกิารกอ่สรา้งยอ้นไปถงึสมัยศตวรรษที ่8 และไดร้ับการบรูณะเรือ่ยมา ตัวอาคารทัง้ภายในและภายนอกมงีาน

สถาปัตยกรรมการออกแบบตกแต่งแนวกอธิคโบราณผสมบาโรค ผ่านชม โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์(Fraumunster Abbey) 

โบสถเ์กา่แกท่ีส่รา้งขึน้ราวศตวรรษที ่9 ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งงานกระจกส ี(Stain Glass) มหีนา้ตา่งกระจกสอีันสวยงามโดดเดน่  

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นย่านธุรกจิการคา้ส าคัญของเมอืง มคีวามยาวประมาณ 

1.4 กโิลเมตร เป็นถนนทีเ่ป็นทีรู่จั้กในระดับนานาชาตวิา่เป็น ถนนชอ้ปป้ิงทีม่สีนิคา้ราคาแพงทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก ตลอดสองขา้ง

ทางลว้นแลว้แต่เป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้อัญมณี รา้นเครือ่งประดับ รา้นนาฬกิาและโรงแรมระดับหรู ถัดจากถนนบาน

โฮฟซตราสเซอ คอื ถนนออกสัตนิเนอรก์าส (Augustinergasse) ถนนเกา่แกส่ายเล็กๆ ทีม่มีาตัง้แต่สมัยยุคกลาง ตลอดสอง

ขา้งทางเป็นทีต่ัง้ของอาคารบา้นเรอืนทีม่หีนา้ตา่งไมแ้กะสลัก สรา้งขึน้จากชา่งฝีมอืในยคุกลาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไฮเดลิแบรค์ (Heidelberg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมอืงในรัฐบาเดนิ เวอิรท์เทมิ

แบรค์ ประเทศเยอรมนั (Germany) ตัง้อยู่บนแม่น ้าเน็คคารท์างตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศ เมอืงไฮเดลิแบรค์ตัง้อยู่ทางทศิ

ใตข้องเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ไปประมาณ 78 กโิลเมตร เมอืงไฮเดลิแบรค์เป็นเมอืงใหญอ่ันดับหา้ในรัฐบาเดนิ เวอิรท์เทมิแบรค์  

น าท่าน ผ่านชม มหาวทิยาลยัไฮเดลิแบรค์ (Heidelberg University) ซึง่สถาปนาขึน้ในปี ค.ศ. 1386 เป็นหนึ่งใน

มหาวทิยาลัยทีเ่กา่แกแ่ละไดรั้บการยอมรับทีส่ดุของทวปียโุรป และยังมสีถาบันวจัิยทีม่ชี ือ่เสยีงในระดับนานาชาตมิากมายตัง้อยู่ใน

เมืองแห่งนี้ อาท ิสมาคมมักซพ์ลังค์ ท าใหเ้มอืงแห่งนี้ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงมหาวทิยาลัย ประชากรกว่าหนึ่งในสีเ่ป็นนักศกึษา

นอกจากนี ้อาคารสิง่กอ่สรา้งในเมอืงยังก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมศลิปะจนิตนยิม (Romanticism) และบาโรค (Baroque) ท าให ้

เมอืงไฮเดลิแบรค์ถกูขนานนามวา่เป็น "เมอืงโรแมนตกิ" แหง่หนึง่ของโลก 

น าท่านเดนิทางสู่ ประตูเมอืงโบราณ (Gateway Tower) และ สะพานหนิเกา่แก่ของเมอืงไฮเดลิแบรค์ (Old Town 

Bridge) น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ ปราสาทไฮเดลิแบรค์ (Heidelberg Castle) ปราสาทหนิทรายแดง อายุกว่า 900 

ปีทีส่รา้งอยูบ่นเชงิเขาเหนอืแมน่ ้าเน็กคาร ์สามารถมองเห็นววิทวิทัศนข์องเมอืงไดโ้ดยรอบ  

น าทา่นเดนิทางสู่ ยา่นเมอืงเกา่ เมอืงไฮเดลิแบรค์ (Old Town of Heidelberg) เป็นบรเิวณทีต่ัง้ของอาคารบา้นเรอืโบราณ

มากมายทีส่ร่างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบผสม บรเิวณเดยีวกันเป็นทีต่ัง้ของ โบสถพ์ระวญิญาณบรสิุทธิ ์(Church of the Holy 

Spirit) โบสถท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในเมอืงไฮเดลิแบรค์ โดยโบสถม์ยีอดหอคอยสูงเด่นเป็นสง่าอยู่ ตัง้อยู่บรเิวณใจกลางตลาดในเขต

ย่านเมอืงเก่า เมอืงไฮเดลิแบรค์ เป็นศูนยร์วมจติใจของชาวเมอืงมาตัง้แต่โบราณ ตัวโบสถถ์ูกลอ้มรอบไปดว้ยลานน ้าพุและคาเฟ่ 

โดยโบสถถ์กูสรา้งขึน้จากฐานเดมิของโบสถเ์กา่ และกลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากแหง่หนึง่ของเมอืงไฮเดลิแบรค์ 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ี ่NH Hirschberg, Germany หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด เมอืงไฮเดลเบริก์ - เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ - มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ - จตัุรสัโรเมอร ์- โบสถเ์ซนตน์โิคลาส - น า้พุแหง่ความ

ยุตธิรรม - ท่าอากาศยานนานาชาตแิฟรงกเ์ฟิรต์ เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั - ท่าอากาศยานนานาชาติ

สงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์                             (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมอืงทีต่ัง้อยู่บนรมิฝ่ังแม่น ้าไมน ์

ประเทศเยอรมัน เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตติ่อเนื่องอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานทีซ่ ึง่กษัตรยิแ์ละจักรพรรดหิลายพระองคเ์คยใช ้

เป็นสถานทีป่ระกอบพธิีราชาภเิษกในปัจจุบัน นอกจากนี้ เมอืงแฟรงเฟิร์ตยังเป็นเมอืงศูนย์กลางของการคมนาคมการคา้ของ

ประเทศเยอรมันและเป็นเมอืงทีม่คีวามร ่ารวยมากทีสุ่ดในสหภาพยุโรปอกีดว้ย ผ่านชม มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt 

Cathedral) มหาวหิารศักดิส์ทิธิท์ีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุแหง่เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ถกูสรา้งขึน้แบบกอธคิในชว่งศตวรรษที ่13 ซึง่ในอดตี

กาล มหาวหิารแห่งนี้ยังใชเ้ป็นสถานทีใ่นการเลอืกตัง้ผูป้กครองแควน้แห่งโรมันครสิตจักร และเป็นสัญลักษณ์แห่งศูนยร์วมจติใจ

ของชาวเยอรมันตัง้แตศ่ตวรรษที ่19 เป็นตน้มา 

น าทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัโรเมอร ์(Romer Square) เป็นหัวใจของเมอืงเกา่เล็กๆ เป็นสิง่กอ่สรา้งประวัตศิาสตรท์ียั่งคงหลงเหลอื

ภายหลังสงครามโลกครัง้ทีส่อง ทีบ่รเิวณนี้ถูกทิง้ระเบดิจากฝ่ายพันธมติรเมือ่คนืวันที ่22 มนีาคม ค.ศ. 1944 อาคารบรเิวณนี้

ประกอบดว้ย โบสถเ์ซนตน์โิคลาส (Old Nicholas Church) และอาคารยคุกลางลักษณะกรอบไมซ้งุ งานประตมิากรรมงดงาม

นีช้ ือ่ Gerechtigkeitsbrunnen หรอื น า้พแุหง่ความยุตธิรรม (Fountain of Justice) เป็นเทพธดิาแห่งความยุตธิรรมชือ่จัสทิ

เตยี (Goddess Justitia) ตัง้อยูก่ลางจัตรัุส มอืซา้ยถอืตราชัง่แตม่อืขวาถอืดาบ ดนู่าเกรงขาม ศาลาว่าการเมอืงเก่า (City hall หรอื 

Rathaus) เป็นอาคาร 3 หลังสรา้งตดิกัน ดา้นหนา้ของอาคารประกอบดว้ยรูปปั้นของจักรพรรดโิรมันอันศักดิส์ทิธิ ์4 พระองค ์ตรา

เครือ่งหมายของตระกลูขนุนาง และนาฬกิา 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตแิฟรงกเ์ฟิรต์ ฮาหน์ เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั เพือ่ใหท้่านมเีวลาใน

การท าคนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

21.55 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore 

Airlines เทีย่วบนิที ่SQ325 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ **  
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วนัทีแ่ปด  ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

ประเทศไทย                                  (-/-/-) 

17.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

18.45 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Singapore Airlines 

เทีย่วบนิที ่SQ972 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 25 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

20.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

10 - 17 พฤศจกิายน 2562 

10NOV SQ979 BKK-SIN 18.30-22.00 

11NOV SQ336 SIN-CDG 00.15-07.15 

16NOV SQ325 FRA-SIN 21.55-17.15+1 

17NOV SQ978 SIN-BKK 18.45-20.10 

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

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศฝร ัง่เศส ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 

ส าหรบัการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ จ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัท าการ (บาง

กรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนญุาตใช้

หนงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากจ าเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนื

ทา่นภายใน 3-5 วนัท าการ เป็นอยา่งนอ้ย ในล าดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนัเดนิทางไมเ่พยีงพอส าหรบัยืน่วซีา่คร ัง้ใหม ่

การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทกุกรณ ี** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 
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** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออก

บตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 20 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้

หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี

ขอ้จ ากดัเร ือ่งของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู เทา่น ัน้ กรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนนูอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Singapore Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้ง

เครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.)  

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ หรือ ผ่านชม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความ

เหมาะสมของเวลา และ สถานการณจ์รงิอกีครัง้  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสุขภาพกรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 24 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 42 ยโูร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,680 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก

อายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความ

พงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศฝร ัง่เศส ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ข ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ 

คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนีข้อความกรณุาลกูคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร 

สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดแูล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่ว กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 1 วนั 

หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที ่2 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่าง

และท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ 

ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเทีย่ว กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระ

เงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ 

กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณว์ซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อน

วันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลาย

ลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมร่บัยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทาง

มาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) 

พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของ

ผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่ก าหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

กรณีออกบัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคนืค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได ้และ หากสามารถคนืได ้

(Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 
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ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรอื อาจมีความ

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากกว่าก าหนด หรอืหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพ่ักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทกุทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รบัค ารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร-์อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึน้อยู่กับ

จ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดร้ับก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรอื

ศนูยร์ับค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ หากทา่นไมส่ะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธุระส่วนตัว

ของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ใน

ระหวา่งการพจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง หรอื ก่อนช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที่

ทา่นสะดวกจะยืน่วซีา่มาก่อน แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยืน่ว่างชว่งทีท่่านสะดวก แผนกวซีา่จะด าเนนิการใหด้ทีีสุ่ดทีจ่ะชว่ย

อ านวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตท่ัง้นี ้การนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนีไ้ด ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นัน้  

** ส าหรบัการใหบ้รกิาร และ ค่าบรกิารของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีาร

เปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งทีท่างบรษัิทจะเริม่ด าเนนิการ

จัดเตรยีมเอกสารเพือ่ขอยืน่วซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอยา่งนอ้ย หรอื อาจเร็วกวา่นัน้) และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆ

ก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกก่อนก าหนด แต่วซีา่ยังไม่

ด าเนนิการ หรอื วซีา่ยังไมไ่ดรั้บการอนุมัต ิ(อยูใ่นระหวา่งการพจิารณา) เนื่องจากท่านด าเนนิการยืน่วซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีทีท่่านตอ้งการ

ยืน่กอ่นคณะ แตค่ณะทีท่า่นเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทูตตอ้งการขอหลักฐานการพ านักใน

ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี้ ท่าน

จ าเป็นตอ้งด าเนนิการดว้ยตนเอง และหากทา้ยทีสุ่ดคณะไม่สามารถเดนิทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย

คา่เสยีหายใหก้ับทา่นไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 15-20 วันท าการ (ไม่รวมวันเสาร ์- อาทติย ์ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยู่

ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใชร้ะหวา่ง

ขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่

วางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซี่า 

อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซีา่ และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย

ค านงึถงึระยะเวลาทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางส าหรับการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกว่า 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทียั่งไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด และ ยังมวัีนคงเหลอืในกลุ่มประเทศ

เชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถุประสงคท์ีว่ซี่าเชงเกน้ฉบับนัน้ๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทีย่วกับคณะนี ้

สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีสุ่ด มาก่อน

แลว้อยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย 

และ คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้ง

อยูใ่นหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถพ านักใน

ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดที่อนุมัตใินหนา้วีซ่า ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ทีม่ีการ

ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ
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สงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้

เนือ่งจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ 

สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน

กลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืในส่วนนี้เพือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้งใน

ครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคัญ 

11. การทีว่ซี่าจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกก่อนเดนิทางเพยีงไม่กีวั่น เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดท้ัง้สิน้ 

เพราะเนือ่งจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศทีอ่อกจากส านกังานเขต หรอื 

อ าเภอ ทีอ่าศยัอยู ่, ใบปกครองบตุรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบส าคญัการหยา่ กรณีศนูยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวซี่า หรอื สถานทูต

ตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่าน ัน้ ซึง่จะมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ 

ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จ าเป็นทีสุ่ด ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 

(เช่น เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) ค่าใชจ้า่ยในส่วนนี ้ลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถช าระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ าเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทั

ยนิดอี านวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการ

จอง ตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนอืจากคณะ ทีท่่านพ านักก่อน หรอื ต่อจากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลุมวันทีท่่านเดนิทาง ไป และ 

กลับ เพือ่ใชใ้นการประกอบการยืน่ขอวซี่าใหค้รบตามเงือ่นไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่

สามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิเนือ่งจากไม่ใชก่ารนัดหมายยืน่

ขอวซีา่แบบหมูค่ณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิส่วนนี้ หรอื ส่วนใดส่วนหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึ

กรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ทา่นไมส่ามารถยืน่ขอได ้ไมว่า่กรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไป

ตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทุก

กรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมเีงือ่นไขเกีย่วกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครือ่งแตกตา่งกัน ขอใหท้่านท าความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจ าชาตขิองแต่ละสาย

การบนิทีก่ าลังใหบ้รกิารทา่นอยู ่

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ 

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอื

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 
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7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

คา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของ

บรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่

บรษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณน์ีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทัวร ์(วันทีห่นึง่) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งมารอคณะเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของท่านถงึชา้กว่าคณะ และ ยนืยันเดนิทาง 

ทา่นจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานทีท่่องเทีย่วทีค่ณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีนี้ จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านัน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน หาก

ทา่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทกุกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด 
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การเตรยีมเอกสาร เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 
1. .  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากับ

วซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดร้บั เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรบัรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชือ่ประเทศ ไม่

จ าเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หัีว

จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรบัรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไมจ่ดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะน าตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตท่ัง้นี ้อยูท่ีด่ลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีร่ับยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรณุาจัดเตรยีมดังนี ้

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบัิตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ)์ 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณแ์ละ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอื

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บตุร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบชุือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน

รับรองใหก้ับผูถ้กูรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบัิตร 
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แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 
 สถานที ่: ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ฝร ัง่เศส TLS contact Center อาคารสาธรซติี ้ทาวเวอร ์ช ัน้ 12 

 การเดนิทาง : โดยรถยนตส์ว่นตวั ทีต่กึสามารถจอดรถได ้ไมม่บีรกิารประทบัตราทีจ่อดรถ 

   : ขนสง่สาธารณะ BTS ลงสถาน ีชอ่งนนทร ีโดยใชท้างออกหมายเลข 5 จากนัน้เดนิชดิซา้ยตามทางเดนิลอยฟ้าขา้มแยก

สาธร นราธวิาส ประมาณ 150 เมตร จะถงึทางลง เดนิลงโดยใชบั้นไดทางลงมุง่หนา้สูถ่นนสาทร จากนัน้เดนิตรงไปอกีประมาณ 100 เมตร จะ

พบอาคารสาธรซติี ้ทาวเวอร ์อยูท่างดา้นขวามอืของทา่น  
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 

1. ชือ่ - นามสกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................ 

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น) ................................................................................... 

3. วนั - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกันอยู ่

6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วนัทีอ่อก ................ วนัหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 

8. ทีอ่ยูป่จัจบุนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 

10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรยีน) กรุณาระบุอาชพี, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

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

11. ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางรว่มกับทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทีส่ดุเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 


