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วนัทีห่น ึง่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์

ประเทศสงิคโปร ์                                  (-/-/-)                                                                   
15.30 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบนิ Singapore Airlines โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวย

ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หวัหนา้ทวัรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

18.30 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore 

Airlines เทีย่วบนิที ่SQ979  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 25 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

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

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี ชาลสเ์ดอโกล 

เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส - เมอืงปารสี - ลานประวตัศิาสตร ์จตัรุสัคองคอรด์ – ช็อง เซลเิซ ่- ประตชูยันโปเลยีน - หอ

ไอเฟล - พพิธิภณัฑล์ูฟร ์- หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์- ลอ่งเรอืบาโตมชุ ชมแมน่ํา้แซน                        (-/L/D)      

00.15 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์เดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส โดยสายการบนิ Singapore 

Airlines เทีย่วบนิที ่SQ336 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

07.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชาลสเ์ดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส 

นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงปารสี (Paris) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาท)ี เมืองหลวงของ ประเทศฝร ัง่เศส 

(France) เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกทีนั่กท่องเทีย่วอยากมาเยือนมากทีสุ่ด ปัจจุบันเมืองปารีส

เป็นหนึง่ในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล้ํ่าสมัยแหง่หนึ่งของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิลของการเมือง การศกึษา บันเทงิ 

สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะทําใหเ้มอืงปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีสํ่าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก หรอืเมอืงทีใ่ครก็ต่างใฝ่ฝันถงึ 

นําทา่น ผา่นชม รอบเมอืงปารสี ลานประวตัศิาสตร ์จตัุรสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ทีพ่ระเจา้หลุยสท์ี ่16 และ

พระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกโิยตินในสมัยปฏิวัติฝร่ังเศส ผ่านชม ถนนสายโรแมนติก ช็อง เซลเิซ ่

(Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรด์ ตรงสู ่ประตชูยันโปเลยีน หรอื อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล (Arc de 

triomphe de l'Étoile) สญัลักษณ์แหง่ชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลียนในศกึเอาสเทอร์ลทิซ ์ในปี1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1836  

นําท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบั หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ดว้ยความสูงถงึ 

1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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นําทา่น ผา่นชม พพิธิภณัฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑท์างศลิปะทีม่ชีือ่เสยีง เกา่แกท่ีส่ดุแห่งหนึ่งของโลก เปิดให ้

เขา้ชมเมือ่ปี ค.ศ.1793 ตัวอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่ีจั่ดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะที่

ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจํานวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ ทา่นสามารถเดนิชมงานศลิปะชือ่กอ้งโลก อย่างภาพวาดโมนาลซิา (Mona 

lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวนิช,ี รูปปั้น The 

Victory of Samothrace หรือ รูปปั้นเทพวีนัส (Venus de Milo) มีทัง้รูปปั้นสฟิงซ ์(Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรือร่องรอยอารย

ธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑล์ูฟร์จะสรา้งเป็นรูปทรงพีระมดิทีส่รา้งขึน้จากกระจกเป็นอีกจุด

ยอดนยิมทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งไปถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ และเป็นฉากทีม่ีอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง The Da Vinci Code ซึง่พพิธิภัณฑล์ูฟร ์

นอกจากจะมกีารตัง้แสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังมนีทิรรศการชั่วคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร์ และคอนเสริ์ต ทําใหพ้พิธิภัณฑ์

ลูฟร์เป็นสถานทีม่ีนักท่องเทีย่วมาเยือนปีละเกอืบ 10 ลา้นคน (ค่าบัตรเขา้พพิธิภัณฑล์ูฟร์ ประมาณ 1,000 บาท ทัง้นี้ขึน้อยู่กับ

ประเภทของบตัร)  

นําทา่นเดนิทางสู ่หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) สวรรค์ของนักชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมชัน้นํารุ่นใหม่

ล่าสดุ New Collection !! จากทัว่ทกุมุมโลก รวบรวมอยู่ในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางเมืองปารีสแห่งนี้ หรือท่านสามารถเลือก

ซือ้สนิคา้ของสวสิเซอร์แลนด์จากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิเซอร์แลนด์ ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางเมืองปารีส โดยมีสนิคา้

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

นําท่าน ล่องเรอืบาโตมูช ชมแมน่ํา้แซนน ์(Bateaux Mouches River Cruise) ทีไ่หลผ่านใจกลางเมืองปารีส ชมความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น้ําเป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทบัใจ  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง พเิศษ !! เมนู หอยเอสคาโก)้ 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Companile Porte De Bagnolet Hotel, Paris, France หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เมอืงปารสี - พระราชวงัแวรซ์ายส ์- ลา วลัล ีวลิเลจ เอาทเ์ล็ท                         (B/L/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่น เขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Palace of Versailles) สรา้งขึน้ตามพระราชประสงค์ของพระเจา้หลุยสท์ี ่14 หากจะ

เรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกก็คงไม่ผดินัก เนื่องจากถูกสรา้งขึน้ดว้ยหนิอ่อนสขีาว ภายใน และ ภายนอก

ตกแต่งอย่างวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รูปปัน้ รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ทีใ่ชเ้งนิมากมากมายมหาศาลในการสรา้ง นํา

ทา่นเขา้ชม หอ้งต่างๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง , ทอ้งพระโรงทีต่กแต่งอย่างวจิติรบรรจง , หอ้งอพอลโล 

, หอ้งเมอควิรี ่, หอ้งกระจก ทีม่คีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทตูไทยสมัยพระนารายณ์มหาราช

แหง่กรุงศรอียุธยา เคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลุยสท์ี ่14 แหง่ประเทศฝร่ังเศสครัง้ในอดตีกาล อกีทัง้ยังเป็นหอ้งทีใ่ชสํ้าหรับจัด

งานเลีย้งและเตน้รําของพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี ่16 , ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีทีต่กแต่งอย่างงดงาม , 

ภาพเขียนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลียนทีย่ิง่ใหญ่ , หอ้งวีนัสสําหรับเหล่าคณะราชทูตทีเ่ดนิทางมาไดพ้ักก่อนเขา้เฝ้า 

รวมทัง้ยังเคยเป็นทีพ่ักของราชทตูสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา สิง่ทีทํ่าใหห้อ้งนี้แตกต่างจากหอ้งอื่นๆคือ

บนเพดานมีภาพเขียนทีแ่สนงดงามทรงคุณค่า และหอ้งไดอาน่าสําหรับพักผ่อนหลังพธิสํีาคัญๆ ผนังทัง้สองดา้นจะเต็มไปดว้ย

ภาพวาดเทพีไดอาน่าทีข่นานนามว่า “เทพีแห่งการล่าสัตว์” เป็นตน้ อีกส่วนหนึ่งทีม่องขา้มไม่ไดน่ั้นคือ สวนแวร์ซายส ์ทีถ่อืว่า

ยิง่ใหญ่และงดงาม ผลงานชิน้เอกของนักแต่งสวนชือ่ดังทั่วโลกนามว่า “เลอโนทด์” มีพื้นที่ถงึ 14,820 เอเคอร์ มีแมก้ระทั่ง

ทะเลสาบจําลอง มรูีปปัน้ของสตัวน์านาชนดิและเทพเจา้กรกีตามจุดต่างๆ และยังมสีวนดอกไมท้ีจ่ะผนัเปลีย่นไปตามแต่ละฤดูกาล 

จงึทําใหก้ารมาเยอืนยังพระราชวังแวรซ์ายจงึเปรยีบเสมอืนการมาเยอืนยังวมิานจักรพรรดทิีนั่บเป็นมรดกโลกตะวันตกโดยแทจ้รงิ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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นําทา่นเดนิทางสู ่ลา วลัล ีวลิเลจ เอาทเ์ล็ท (La Vallee Village Outlet) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เอาทเ์ล็ท

ขนาดใหญ ่ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมใหเ้ลอืกมากมายอาทเิชน่ Coach, Calvin Klien, Amani, Burberry, 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 
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** อสิระอาหารคํา่ เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Companile Porte De Bagnolet Hotel, Paris, France หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงปารสี - เมอืงดจิอง  ประเทศฝร ัง่เศส - เมอืงเบริน์ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์- บ่อหมสีนีํา้ตาล - ถนนบาหน์

ฮอฟพลทัซ ์- ประตูเมอืงโบราณ - นํา้พุปีศาจกนิเด็ก - หอนาฬกิาไซท้ค์ล็อคเคน่ทรมั - บา้นทีอ่ลัเบริต์ ไอนส์ไตน  ์ - 

ศาลาวา่การเมอืง - โบสถม์นุสเตอร ์                                              (B/L/B)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดจิอง (Dijon) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 40 นาท)ี ประเทศฝร่ังเศส อดตีเมอืงหลวงแห่งแควน้

เบอร์กันดี ผ่านทุ่งราบอันกวา้งใหญ่แหล่งผลติมัสตาร์ดชือ่ดังและไวน์ชัน้เลศิ ระหว่างทางผ่านชมอาคารบา้นเรือนสมัยเรอเนส

ซองส ์โบสถแ์ละวหิารเกา่แกใ่นสมัยยุคกลางซึง่มจุีดเด่น คอืการมุงหลังคาดว้ยกระเบือ้งสแีดงสดจัดเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเบริน์ (Bern) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาท)ี เมืองหลวงของ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(Switzerland) ซึง่ไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 และเมืองเบริ์น ยังถูกจัดอันดับ

ใหอ้ยู่ 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คีุณภาพชวีติทีด่ทีีส่ดุของโลกในปี ค.ศ. 2010  

 นําทา่นเดนิทางสู ่บอ่หมสีนีํา้ตาล (Bear Park) สัตว์สัญลักษณ์สําคัญของเมืองเบริ์น เพราะมีประวัตคิวามเป็นมาเก่าแก่ตัง้แต่

สมัยผูค้รองเบริน์ในยุคนัน้ไดอ้อกล่าสตัว ์สตัวต์ัวแรกทีล่่าได ้คอื หม ีจงึไดต้ัง้ชือ่เมอืงนี้ว่า “เบริน์”  

 นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนบาหน์ฮอฟพลทัซ ์(Bahnhof Platz) จัตุรัสหนา้สถานีรถไฟ เป็นศูนยก์ลางของระบบขนส่งภายในเมือง

เบริน์ มทีัง้รถรางและรถบสัวิง่ผา่นหลายสาย เมอืงเกา่แหล่งชอ้ปป้ิงบนถนนสายหลักทีท่อดยาวเป็นถนนทีปู่ดว้ยหนิตัง้แต่ยุคกลาง 

ถนนแต่ละชว่งก็จะมชีือ่เรยีกแตกต่างกนัไป เป็น Spitalgasse, Marketgasse, Kramgasse โดยคําว่า Grasse นัน้แปลว่า ถนน ทัง้ 

2 ฝ่ังของถนนจะมีตกึสูงเรียงรายอยู่ โดยส่วนใหญ่ชัน้ล่างจะเป็นรา้นคา้ หรือทีเ่รียกว่า “อาร์เขต” Arcade รวมระยะทางแลว้ก็

ประมาณ 6 กโิลเมตร รา้นคา้สว่นใหญข่ายของหลากหลาย ตัง้แต่ของทีร่ะลกึจนถงึสนิคา้แบรนด์ดังๆ เมืองเบริ์น เป็นเมืองเก่าทีม่ี

แม่น้ํา Aare ลอ้มรอบ 3 ดา้น สถานทีท่อ่งเทีย่วสว่นใหญอ่ยู่ในบรเิวณเมอืงเกา่แหง่นี้ ผ่านชม ประตูเมอืงโบราณ (Kafigturm 

หรอื Prison Tower) เปรยีบเสมอืนป้อมปราการประตูเมอืงทางดา้นตะวันตก, นํา้พปีุศาจกนิเด็ก  

 (Kindlifressen Brunnen), หอนาฬกิาไซท้ค์ล็อคเค่นทรมั (Zytgloggeturm หรอื Zeitglockenturm), บา้น

ทีอ่ลัเบริต์ ไอนส์ไตน ์(Einstein Haus), ศาลาวา่การเมอืง (City Hall) ผา่นชม โบสถม์นุสเตอร ์(Munster) สิง่กอ่สรา้ง

ทางศาสนาทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพทีบ่รรยายถงึการตัดสนิครัง้สุดทา้ย

ของพระเจา้และยังมหีอคอยใหนั้กทอ่งเทีย่วเดนิขึน้บนัไดวนไปชมทศันียภาพของเมอืงเบริน์ 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Kreuz Bern Modern City Hotel, Bern, Switzerland หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ เมอืงเบริน์ - เมอืงแองเกลิเบริก์ - ข ึน้สูย่อดเขาทติลสิ โดย กระเชา้โรแตร - ถํา้นํา้แข็ง - เมอืงลูเซริน์ - อนุสาวรยีส์งิโต

หนิแกะสลกั - สะพานไมช้าเปล                                      (B/L/B)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงแองเกลิเบริก์ (Engleberg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาท)ี ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 

ตัง้อยู่เชงิขุนเขา พรอ้มกับฉากหลังของเทอืกเขาแอลป์ ที่มีหมิะปกคลุมตลอดทัง้ปีเป็นอีกหนึ่งเมืองรีสอร์ทชัน้นําของประเทศ

สวติเซอรแ์ลนดท์ีต่อ้งหาโอกาสมาเยอืนสกัครัง้ โดยตัวเมอืงนัน้ตัง้อยู่บนเนนิเขาใกลก้บั "ภูเขาทติลสี" (Mount Titlis)  

 นําท่านเดนิทาง ขึน้สู่ยอดเขาทติลสิ (Mount Titlis) โดย กระเชา้โรแตร (Titlis Rotair) ซึง่สามารถชมทัศนียภาพอัน

ตระการตาไดร้อบทศิทางแบบ 360 องศา เป็นยอดเขาทีม่คีวามสงูถงึ 3,238 เมตร มหีมิะปกคลุมยอดเขาตลอดทัง้ปี ในหนา้หนาว

ถอืว่าเป็นอกีหนึง่ไฮไลทสํ์าหรับนักทอ่งเทีย่ว นําทา่น เขา้ชม ถํา้นํา้แข็ง (Glacier Grotto) ทีไ่ม่เคยละลาย มคีวามยาวถงึ 130 

เมตร และมีความลกึสูงสุดถงึ 15 เมตร ใหท้่านอสิระเพลดิเพลนิกับการเล่นหมิะบนลานสก ีพรอ้มชมทวิทัศน์ของยอดเขาต่างๆ

โดยรอบ ทีถ่กูปกคลุมไปดว้ยหมิะอันขาวโพลนเป็นภาพทีห่าชมไดย้าก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลูเซริน์ (Lucerne) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอันดับหนึ่งของประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา  

 นําท่านเดนิทางสู่ อนุสาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั (Lion Monument of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อเป็น

อนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิเซอรแ์ลนดท์ีเ่กดิจากการปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792  

 นําทา่นเดนิทางสู ่สะพานไมช้าเปล (Chape Bridge) ซึง่มีความยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น้ํารอยส ์(Reuss River) 

อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในทวปียุโรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1333 

โดยใตห้ลังคาคลุมสะพาน มีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวสิเซอร์แลนด์ตลอดแนวสะพาน ใหท้่านอสิระชมความสวยงาม

โดยรอบตามอัธยาศัย โดยบรเิวณปลายสะพานมีรา้นจําหน่ายสนิคา้พื้นเมืองของทีร่ะลกึต่างๆมากมาย เช่น ช็อคโกแลต, เครื่อง

หนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาท ิเชน่ Rolex,  Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis Styles Hotel, Lucerne, Switzerland หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก เมอืงลูเซริน์ - เมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์- โบสถห์อคอยกรอสมุนเตอร ์- โบสถเ์ซนต ์ปีเตอร ์- โบสถฟ์รอมุน

สเตอร ์- ยา่นบานโฮฟสตราเซอร ์- เมอืงกอลมาร ์ประเทศฝร ัง่เศส                       (B/L/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซูรคิ (Zurich) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เมอืงทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของประเทศสวติเซอร์แลนด์

และยังเป็นเมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิทีสํ่าคัญของประเทศและของทวีปยุโรป เมืองซูรคิขึน้ชือ่เรื่องมนต์เสน่หข์องเมืองยุโรป

โบราณทีม่งีานสถาปัตยกรรมแบบเก่ากระจัดกระจายอยู่รายลอ้มเมือง ในขณะเดียวกันก็เป็นเมืองทีม่ีความเจรญิทางเทคโนโลยี

สมัยใหม่และถกูยกใหเ้ป็นหนึง่ในอันดับตน้ๆของเมอืงทีม่คีุณภาพชวีติดทีีส่ดุในโลกอกีดว้ย 

นําท่าน ผ่านชม โบสถห์อคอยกรอสมุนเตอร ์(Grossmunster Church) โบสถห์อคอยคู่สูงระฟ้า ทีถู่กสรา้งขึน้ในช่วงปี 

ค.ศ. 1100 ภายในมงีานประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแต่งทีส่วยงาม รวมทัง้ยังมภีาพจติรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรือ่งราวใน

ประวัตศิาสตร ์ทีสํ่าคัญอกีอย่าง คือ โบสถแ์ห่งนี้เป็นทีเ่ก็บรักษาพระคัมภีร์โบราณทางครสิต์ศาสนา นอกจากนัน้นักท่องเทีย่วยัง

สามารถขึน้ไปชมววิมุมสูงจากดา้นบนสุดของหอคอยไดอ้ีกดว้ย ถัดมา ผ่านชม โบสถเ์ซนต ์ปีเตอร ์(Peterskirche หรอื 

St.Peter’s Church) หอนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดนาฬกิาทีใ่หญท่ีส่ดุในยุโรป โดยมเีสน้ผา่ศูนยก์ลางทีย่าวถงึ 8.7 เมตร และระฆังทัง้ 

5 ใบทีต่บีอกเวลานัน้ก็ใชทํ้าการมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1880 นอกจากนัน้โบสถแ์ห่งนี้ยังเป็นโบสถท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของเมือง มีประวัตกิาร

กอ่สรา้งยอ้นไปถงึสมัยศตวรรษที ่8 และไดรั้บการบรูณะเรือ่ยมา ตัวอาคารทัง้ภายในและภายนอกมงีานสถาปัตยกรรมการออกแบบ

ตกแต่งแนวโกธคิโบราณผสมบาโรก และ ผา่นชม โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์(Fraumunster Abbey) โบสถเ์ก่าแก่ทีส่รา้งขึน้ราว

ศตวรรษที ่9 ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งงานกระจกส ี(Stzined Glass) มหีนา้ต่างกระจกสอีันสวยงามโดดเด่น  

นําท่านเดนิทางสู่ ยา่นบานโฮฟสตราเซอร ์(Bahnhofstrasse) เป็นศูนย์กลางหลักของเมืองซูรคิ ปัจจุบันเป็นหนึ่งในย่าน

การคา้ทีร่วบรวมสนิคา้ราคาแพงแหง่หนึง่ในโลก มกีารจัดอันดับใหบ้านโฮฟสตราเซอร ์เป็นย่านการคา้ขายทีแ่พงทีส่ดุในทวปียุโรป 

และอยู่อันดับที ่3 ของโลก (จัดอันดับเมือ่ปีค.ศ. 2016) ย่านการคา้บานโฮฟสตราเซอรก์อ่ตัง้เมือ่ป้อมปราการของเมืองถูกทําลาย

ในปี ค.ศ. 1864 แต่ก่อนชื่อสถานที่ตรงนี้คือ Fröschengraben ภายหลังก็ไดเ้ปลี่ยนเ ป็น Bahnhofstrasse ปัจจุบัน 

Bahnhofstrasse เป็นถนนคนเดนิขนาดใหญแ่ละยังเป็นถนนสําคัญทีเ่ชือ่มต่อกับรถรางไม่เพียงแต่นักท่องเทีย่วเท่านัน้ทีช่ืน่ชอบ 

แต่ผูค้นทอ้งถิน่เองก็ชอบมาเดนิซือ้ของกนัอย่างไม่ขาดสาย มใีหเ้ลอืกตัง้แต่เสือ้ผา้เครือ่งประดับ รา้นของทีร่ะลกึเช่นช็อกโกแลต

สวสิเซอรแ์ลนดก์็หาไดท้ีน่ี่ เรยีกไดว้่าเป็นย่านการคา้ทีค่กึคักมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงซรูคิเลยทเีดยีว สว่นรา้นคา้ชัน้นําชือ่ดังที่

เปิดในย่านบานโฮฟสตราเซอร์ ไดแ้ก่ Ambassadour House, Apple Store, Blancpain, Breguet, Burberry Bvlgari, Cartier, 

Chanel, Dior, Ermenegildo Zegna, Franz Carl Weber, Giorgio Armani, Globus, Gucci, Hackett London, Hermès, H&M 

Jelmoli, Louis Vuitton, Manor, Mont Blanc, Prada, Salvatore Ferragamo, Tiffany and Co, Tissot, Tommy Hilfiger, 

Trois Pommes, Vacheron Constantin และอืน่ๆอกีมากมาย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกอลมาร ์(Colmar) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท)ี เป็นหนึง่ในหมู่บา้นทีส่วยน่ารักทีสุ่ดใน 

ประเทศฝร ัง่เศส (France) ใกลก้บัประเทศเยอรมัน ไดรั้บการขนานนามว่าเวนิสนอ้ย (La Petite Venise) ตัง้อยู่บนเสน้ทางไวน์

ของอาลซสั และยังเป็นบา้นเกดิของศลิปิน เฟรเดรกิ โอกสุต ์บารต์อลด ีผูอ้อกแบบเทพเีสรภีาพ ประเทศสหรัฐอเมรกิา เมืองแห่งนี้

ถกูจัดใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามโรแมนตกิดว้ยสถาปัตยกรรมสิง่กอ่สรา้งเกา่แก ่

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Campanile Colmar Hotel, Colmar, France หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด เมอืงกอลมาร ์ประเทศฝร ัง่เศส - เมอืงไฮเดลเบริก์ ประเทศเยอรมนั - มหาวทิยาลยัไฮเดลเบริก์ - ปราสาทไฮเดลเบริก์ - 

ยา่นเมอืงเกา่ของไฮเดลเบริก์ - เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ - มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ - จตัุรสัโรเมอร ์- ท่าอากาศยานนานาชาติ

แฟรงกเ์ฟิรต์ เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั - ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศ

สงิคโปร ์                                        (B/L/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไฮเดลเบริก์ (Heidelberg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ประเทศเยอรมนั (Germany) เมือง

อันแสนโรแมนตกิ ตัง้อยู่บรเิวณฝ่ังแม่น้ําเน็กคาร ์(Neckar River) อดตีเมอืงศูนยก์ลางการศกึษาทีสํ่าคัญของประเทศเยอรมัน และ

ยังเป็นทีต่ัง้ของ มหาวทิยาลยัไฮเดลเบริก์ (Heidelberg  University) ผ่านชม มหาวทิยาลัยแห่งแรกของประเทศเยอรมัน

อกีดว้ยนําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั ปราสาทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) ปราสาทหนิทรายแดง อายุกว่า 900 ปีที่

สรา้งอยู่บนเชงิเขาเหนือแม่น้ําเน็กคาร ์ซึง่สามารถมองเห็นววิทวิทศัน์ของเมอืงไดโ้ดยรอบ  

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเมอืงเกา่ของไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Old Town) อสิระทุกท่านเดนิเล่นและเลือกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึ

ตามอัธยาศัย  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง พเิศษ !! เมนู ขาหมเูยอรมนั) 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) เมืองทีต่ัง้อยู่บนรมิฝ่ังแม่น้ําไมน์ เป็นเมืองทีม่ีประวัตติ่อเนื่องอันยาวหลาย

ศตวรรษเคยเป็นสถานทีซ่ ึง่กษัตรยิแ์ละจักรพรรดหิลายพระองคเ์คยใชเ้ป็นสถานทีป่ระกอบพธิรีาชาภเิษกในปัจจุบนั นอกจากนี้ 

แฟรงเฟิรต์ยังเป็นเมืองศูนย์กลางของการคมนาคมการคา้ของประเทศเยอรมันและเป็นเมืองทีม่ีความร่ํารวยมากทีสุ่ดในสหภาพ

ยุโรป อีกดว้ย ผ่านชม มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt Cathedral) มหาวหิารศักดิส์ทิธิท์ีม่ีขนาดใหญ่ทีสุ่ดแห่งเมือง

แฟรงกเ์ฟิร์ต ถูกสรา้งขึน้แบบโกธคิสไตล์ในช่วงศตวรรษที ่13 ซึง่ในอดีตกาลมหาวิหารแห่งนี้ยังใชเ้ป็นสถานทีใ่นการเลือกตัง้

ผูป้กครองแควน้แหง่โรมันครสิตจักร และเป็นสญัลักษณ์แหง่ศูนยร์วมจติใจของชาวเยอรมันตัง้แต่ศตวรรษที1่9 เป็นตน้มา 

นําทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัโรเมอร ์(Romer Square) เป็นหวัใจของเมอืงเกา่เล็กๆ เป็นสิง่กอ่สรา้งประวัตศิาสตร์ทีย่ังคงหลงเหลือ

ภายหลังสงครามโลกครัง้ที่สอง ทีบ่รเิวณนี้ถูกทิง้ระเบดิจากฝ่ายพันธมติรเมื่อคืนวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ.1944 อาคารบรเิวณนี้

ประกอบดว้ย โบสถเ์ซนตน์โิคลาส และอาคารยุคกลางลักษณะกรอบไมซ้งุ งานประตมิากรรมงดงามนี้ชือ่ Gerechtigkeitsbrunnen 

หรือ น้ําพุแห่งความยุติธรรม(Fountain of Justice) เป็นเทพธดิาแห่งความยุตธิรรมชือ่จัสทเิตีย (Goddess Justitia) ตัง้อยู่

กลางจัตรัส มอืซา้ยถอืตราชัง่แต่มอืขวาถอืดาบ ดูน่าเกรงขาม ศาลาว่าการเมืองเก่า (City hall หรือ Rathaus) เป็นอาคาร 3 หลัง

สรา้งตดิกนั ดา้นหนา้ของอาคารประกอบดว้ยรูปปัน้ของจักรพรรดโิรมันอันศักดิส์ทิธิ ์4 พระองค ์ตราเครือ่งหมายของตระกูลขุนนาง 

และนาฬกิา 

** อสิระอาหารคํา่ เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตแิฟรงกเ์ฟิรต์ เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการทําคืน

ภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 
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21.55 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore 

Airlines เทีย่วบนิที ่SQ325 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ **  

 
 

วนัทีแ่ปด ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

ประเทศไทย                                                       (-/-/-)      

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

18.45 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Singapore Airlines 

เทีย่วบนิที ่SQ978 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

20.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกั

เด ีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

15 – 22 มนีาคม 2562 

15MAR SQ979 BKK-SIN 18.30-22.00 

16MAR SQ336 SIN-CDG 00.15-07.15 

21MAR SQ325 FRA-SIN 21.55-17-15+1 

22MAR SQ978 SIN-BKK 18.45-20.10 

55,999 55,999 54,999 11,000 38,999 

26 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2562 

26MAR SQ979 BKK-SIN 18.30-22.00 

27MAR SQ336 SIN-CDG 00.15-07.15 

01APR SQ325 FRA-SIN 22.00-16.25+1 

02APR SQ978 SIN-BKK 18.35-20.00 

55,999 55,999 54,999 11,000 38,999 
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27 เม.ย. – 04 พ.ค. 2562 

27APR SQ979 BKK-SIN 18.30-21.55 

28APR SQ336 SIN-CDG 00.15-07.35 

03MAY SQ325 FRA-SIN 22.00-16.25+1 

04MAY SQ978 SIN-BKK 18.35-20.00 

56,999 56,999 56,999 11,000 39,999 

07 – 14 พฤษภาคม 2562 

07MAY SQ979 BKK-SIN 18.30-21.55 

08MAY SQ336 SIN-CDG 00.15-07.35 

13MAY SQ325 FRA-SIN 22.00-16.25+1 

14MAY SQ978 SIN-BKK 18.35-20.00 

56,999 56,999 56,999 11,000 39,999 

14 – 21 พฤษภาคม 2562 

14MAY SQ979 BKK-SIN 18.30-21.55 

15MAY SQ336 SIN-CDG 00.15-07.35 

20MAY SQ325 FRA-SIN 22.00-16.25+1 

21MAY SQ978 SIN-BKK 18.35-20.00 

56,999 56,999 56,999 11,000 39,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารย ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว เชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส ทา่นละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋เน ือ่งจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทีก่ําหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพ ือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นทําการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชัน้ธุรกจิ (Business Class) กรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

 ค่าภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยสายการบนิ Singapore Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้ง

เครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมน้ํีาหนักรวมกนัไม่เกนิ 30 ก.ก. (แต่ละชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงาน

เทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีทํ่าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมทีพ่ักไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่เพื่อคุม้ครองสุขภาพกรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิิบาร์ในหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
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 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

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

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 42 ยโูร (EUR) หรอื คาํนวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,600 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก

อายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้น ีท้า่นสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความ

พงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารย ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส ทา่นละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่น

เงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนีข้อความกรุณาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจ่ายในวนัที่

ย ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดแูล และ อาํนวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเชน่ ทา่นทําจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจํา สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบ

จะยกเลกิอัตโนมัตทินัท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรียดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้ง

เช็คทีว่่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไป

ตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรือ

เอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึ ศุกร์ เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุด

ทําการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต์ (ผูม้ีรายชือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนา

บตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่่าวนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่ายท่านละ 20,000 บาท ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้่ายตามจรงิมากกว่ากําหนด ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหกัค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เช่น การ

สํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตีมัดจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ีผูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มีวีซ่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต์ทุกท่านยนิดีทีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการต่อไป 
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5. ในกรณีทีลู่กคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรท์ีลู่กคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซา่ไม่ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทํา

การของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว  (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบาง

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

จําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียก

เก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมตํิ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยน

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกนั 

 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทกุทา่น จําเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ืน่รับคํารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร์ - อาทติย์ ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึน้อยู่

กบัจํานวนของผูส้มัครในแต่ละชว่งเป็นสําคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผูไ้ดรั้บกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือ

ศูนยรั์บคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ หากทา่นไม่สะดวกมาดําเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพื่อกจิธุระส่วนตัว

ของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจทําใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ใน

ระหว่างการพจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจําเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่น ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรอื กอ่นชําระเงนิมัดจํา พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที่

ทา่นสะดวกจะยืน่วซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมีควิยื่นว่างช่วงทีท่่านสะดวก แผนกวีซ่าจะดําเนินการใหด้ีทีสุ่ดทีจ่ะช่วย

อํานวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แต่ทัง้นี้ การนัดหมายแบบกรณีพเิศษต่างๆ จําเป็นตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกว่าปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนี้ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เทา่นัน้  

** สําหรบัคา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่า่นไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระ

ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นแต่วซีา่ยังไม่ออก เนื่องจากทา่นยืน่หลังคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิัว่ไปคอื 15 วันทําการ (เป็นอย่างนอ้ย) ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัจํานวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยู่ในชว่งฤดูกาล

ทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดทํ้าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใชร้ะหว่าง

ขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ล่มฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพื่อ

วางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคืนด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวีซ่า 

อาจทําใหส้ถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการใหม่ทัง้หมด โดย

คํานงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นสําคัญกอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ชนดิทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทีย่วกับคณะนี้ 

สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถกูใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คือ วีซ่าออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนัน้ๆมากทีสุ่ด มาก่อน

แลว้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย 

และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  
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8. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จําเป็นจะตอ้งเป็นวีซ่าชนิดท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้ง

อยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนัทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวีซ่าชนิดทีอ่นุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถพํานักใน

ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่ากําหนดที่อนุมัตใินหนา้วีซ่า ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ทีม่ีการ

ประทบัตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกบัความเสยีหาย และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น เคาทเ์ตอร์สายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้

เนื่องจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวีซ่า 

สถานทตูฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน

กลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังทา่นกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมอืในสว่นนี้เพือ่ใหก้ารยื่นคํารอ้งขอ

วซีา่ในครัง้ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นสําคัญ 

11. การทีว่ีซ่าจะออกใหท้ันวันเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดนิทางเพียงไม่กีว่ัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดท้ัง้สิน้ 

เพราะเนื่องจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู่  

 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลือกทีน่ั่งบนเครื่องบนิทุก

กรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกนั ไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถทําได ้

2. กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

ค่าใชจ่้ายเพิม่เพือ่ชําระกบัเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไม่สามารถยกเลกิได ้

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทวัรน์ี้สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ี้ขอสงวนสทิธิสํ์าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลือดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์ เช็คอนิ 

ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด

ใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ีซ่า 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอํานาจของ

บรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 
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9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผา่น เกดิอุบตัภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่

บรษัิทยังไม่ไดชํ้าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทวัรน์ี้ เป็นการชําระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 

 

การเตรยีมเอกสารเพือ่ยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 
1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มีอายุการใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ และมีหนา้ว่างไม่ตํ่ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซํ้ากบั

วซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / หรือใบจดทะเบยีน

พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุือ่ประเทศ ไม่

จําเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่ีหัว

จดหมาย ตราประทบั (ถา้ม)ี ทีอ่ยู่ และเบอรต์ดิต่ออย่างชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธรุกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกบัหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง 

พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้นี้ อยู่ทีดุ่ลยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่บยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัย ืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดังนี้ 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจบุนั รายการสุดทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จําเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัย ืน่ได ้** 

5. สําเนาทะเบยีนบา้น 

6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 

7. สําเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. สําเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุํา่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 
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- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอื

อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย  

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยู่ในการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- สําเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จําเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บุตร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จาํเป็นตอ้งแนบสําเนามาดว้ย และจําเป็นตอ้งย ืน่เอกสารสําคญัดงันี ้** 

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

รับรองใหก้บัผูถ้กูรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจบุนั รายการสุดทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ ** 

** จําเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัย ืน่ได ้** 

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

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 

 

 

แผนทีก่ารเดนิทางเพือ่การยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ 
สถานที ่: ศนูยย์ ืน่คาํรอ้งขอวซีา่ฝร ัง่เศส TLS contact Center อาคารสาธรซติ ี ้ทาวเวอร ์ช ัน้ 12 

การเดนิทาง : โดยรถยนตส์ว่นตวั ทีต่กึสามารถจอดรถได ้ไมม่บีรกิารประทบัตราทีจ่อดรถ 

   : ขนสง่สาธารณะ BTS ลงสถาน ีชอ่งนนทร ีโดยใชท้างออกหมายเลข 5 จากนัน้เดนิชดิซา้ยตามทางเดนิลอยฟ้าขา้มแยก

สาธร นราธวิาส ประมาณ 150 เมตร จะถงึทางลง เดนิลงโดยใชบ้นัไดทางลงมุ่งหนา้สูถ่นนสาทร จากนัน้เดนิตรงไปอกีประมาณ 100 เมตร จะพบ

อาคารสาธรซติี ้ทาวเวอร ์อยู่ทางดา้นขวามอืของทา่น  
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 

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

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

3. วัน - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกันอยู ่

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

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

วันทีอ่อก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 

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

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

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

10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชพี, ตําแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

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

11. ชือ่สถานทีท่ํางาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

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

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

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 
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   เคยไดร้ับ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

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

 

** ผูส้มคัรทุกทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทุกขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบุใหล้ะเอยีดและชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูตฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อํานวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 


