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วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สงิคโปร ์

15.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 5  

เคานเ์ตอร ์K  สายการบิน SINGAPORE AIRLINE โดยมีเจา้หนา้ที่บรษิทัฯ คอยตอ้นรบัและ

อ านวยความสะดวกเรือ่งกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

18.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ979 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร ์เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง ทุกท่านสามารถเดินซ้ือสินคา้ DUTY 

FREE หรอืใชบ้รกิารของสนามบินสงิคโปรไ์ด ้จนถึงเวลาเรยีกข้ึนเครือ่ง 

23.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงมิลาน ดว้ยเที่ยวบินที่ SQ356 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่โมง) 

วนัที่สอง สงิคโปร ์- มิลาน – เวนิส – จตัรุสัซานมารโ์ค - เวนิส เมสเตร ้ 

06.10 น. เดินทางถึง สนามบินมิลาโน มัลเพนซ่า กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่า

ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice Mestre) (ระยะทาง 311 กม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชม.) ฝัง่แผ่นดินใหญ่  เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถูกสรา้งขึ้ นจากการเชื่อม

เกาะเล็ก ๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลอาเด

รียติก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองท่ีใชค้ลองในการคมนาคมมากท่ีสุด  

น าท่านสู่ ท่าเรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบา้นเรือนของชาวเวนิส สู่

เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือนใคร โดยใช้

เรือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อย

ใหญ่กว่า 118 เกาะและมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้ นฝั่งท่ีบริเวณ ซานมาร์โค 

ศนูยก์ลางของเกาะเวนิส  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง สปาเก็ตตี้ หมึกด า 
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บ่าย น าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ท่ีมี

เร่ืองราวน่าสนใจในอดีต เม่ือนักโทษท่ีเดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดมี้โอกาสเห็นแสง

สวา่งและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดทา้ยระหวา่งเดินผ่านชอ่งหนา้ต่างท่ีสะพานน้ี  ซ่ึงเชื่อมต่อกบั

วังดอดจ ์(Doge’s Palace) อนัเป็นสถานท่ีพ านักของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซ่ึงนักโทษ

ชื่อดงัท่ีเคยเดินผ่านสะพานน้ีมาเเลว้คือ คาสโนว่านั่นเอง น าท่านถ่ายรูปบริเวณ จตัุรสัซาน

มารโ์ค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกล่าวไวว้่า “เป็นหอ้งนัง่เล่นท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป” 

จตุัรสัถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม รวมทั้ง โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ท่ีมี

โดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากน้ันอิสระใหท่้านไดมี้เวลาเท่ียวชมเกาะอัน

แสนโรแมนติก เชน่ เพื่อชมมนตเ์สน่หแ์หง่นครเวนิส, ชมโบสถซ์านมารโ์ค, เลือกซ้ือสินคา้ของ

ท่ีระลึกตามอธัยาศยั อาทิเช่น เคร่ืองแกว้มรูาโน่,หน้ากากเวนิส หรือนัง่จิบกาแฟในรา้น Café 

Florian ท่ีเปิดใหบ้ริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720  จากน้ันอิสระตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควร 

น าท่านนัง่เรือกลบัสู่ฝัง่เวนิส เมสเตร ้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

น าคณะเขา้สูท่ี่พกั  HOTEL DELFINO HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สาม เวนิส – มิลาน - ลเูซิรน์ – สะพานไมช้าเปล 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ตวั เมืองมิลาน (Milan) (ระยะทาง 270 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  

3 ชม.) เมืองท่ีเรียกไดว้่า เป็นเมืองหลวงแหง่แฟชัน่ของโลก ชม แกลเลอร ีวิคเตอร ์เอ็มมานู

เอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ท่ีนับว่าเป็นชอปปิงมอลล์ท่ีสวยงาม หรูหราและเก่าแก่
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ท่ีสุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ์ของกษัตริยว์ิคเตอร์ เอ็มมานูเอลท่ี 2 ผูริ้เร่ิมการรวมชาติหวั

เมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์องศิลปินชื่อดงัในยุคเรเนซองสอี์ก 1 ท่าน คือ ลิโอนารโ์ด 

ดารว์ินซ่ี ท่ีอยูใ่นบริเวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า  

น าท่านถ่ายรปูกบั มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอ

โกธิค ท่ีผสมผสานกนั เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก สมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการดูโอโมแห่งมิ

ลาน สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิกท่ีอลงัการมากอนัแสดงถึง ความเชื่อศรทัธาในคริสต์

ศาสนา และความยิ่งใหญ่ของพระศาสนจกัร ในการเผยแผ่ความเชื่อคริสตชน ในเขตลอมบา

เดีย ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี ถือเป็นอาสนวิหารแม่ของอคัรสงัฆมณฑลมิลาน ซ่ึงเป็น

อคัรสงัฆมณฑลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

 

 

 

 

 

       

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย ท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) (ระยะทาง 245 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3  

ชัว่โมง)  เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถูกหอ้มลอ้มไปดว้ย

ทะเลสาบและขุนเขา 

 จากน้ันพาท่านชมสงิโตหินแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ 

เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติใน

ฝรัง่เศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 

เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ารอยส ์(Reuss River) อนังดงามซ่ึงเป็นเหมือนสญัลกัษณข์องเมือง ลู

เซิรน์ เป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป สรา้งขึ้ นเม่ือปี ค.ศ. 1333 โดยใตห้ลงัคา

คลุมสะพานมีภาพวาดประวติัศาสตรข์องชาวสวิสตลอดแนวสะพาน  จากน้ันใหท่้านไดอิ้สระ
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เลือกซ้ือสินคา้ของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพบั, นาฬิกายี่หอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, 

Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

ค า่ อิสระตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั IBIS STYLES HOTEL , LUCERNE  หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สี ่ ลเูซิรน์ – เมืองแองเกิลเบิรก์ – ยอดเขาทิตลิส – ถ  ้าน ้าแข็ง – ดิจอง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านขึ้ นกระเชา้ลอยฟ้าทนัสมยัระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศารอบตวัเอง กระเชา้ไฟฟ้า

โรแตร ์(Rotair) ท่ีมีอยูเ่พียงสองแห่งในโลก ชมทศันียภาพอนัตระการตาไดร้อบทิศทางตาม

เสน้ทางขึ้ นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis)  เขา้ชม ถ  ้าน ้าแข็ง (Glacier Grotto)ท่ีไม่เคยละลายมี

ความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกสูงสุดถึง 15 เมตร  บันทึกภาพภายในถ ้าน ้ าแข็ง

ท่ามกลางอุณหภูมิ1-2 องศา เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกบัการเล่นหิมะบนลานสกี  สุดแสน

ประทบัใจเป็นอยา่งยิ่ง  ชมทิวทศัน์ของยอดเขาต่างๆ ท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะอนัขาวโพลนสรา้ง

ความงดงามใหก้บัขุนเขาเป็นอนัมาก  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนเขาวิวพาโนรามา 
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บ่าย  น าท่านขา้มแดนสู่ เมืองดิจอง  ประเทศฝรัง่เศส (ระยะทาง 350 กม. ใชเ้วลา เ ดิ น ท า ง

ประมาณ 3.30 ชม.)  อดีตเมืองหลวงแหง่แควน้เบอรก์นัดี ผ่านทุ่งราบอนักวา้ง ใ หญ่ แหล่ ง

ผลิตมัสตาร์ดชื่อดังอีกทั้ งยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ชั้นเลิ ศอีกด้วย ผ่านชมอาคาร

 บา้นเรือนสมัยเรอเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลางซ่ึงมีจุดเด่น คือการมุง

 หลงัคาดว้ยกระเบ้ืองสีแดงสดจดัเรียงเป็นลวดลายงดงาม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

น าคณะเขา้สูท่ี่พกั IBIS GARE HOTEL , DIJON  หรอืเทียบเท่า 

วนัทีห่า้ ดิจอง – กรุงปารสี –พระราชวงัแวรซ์ายส ์– CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) (ระยะทาง 315 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

3.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศฝรัง่เศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 

10 ของโลกท่ีนักท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงในศนูยก์ลางทาง

เศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล ้าสมยัแห่งหน่ึงของโลก ท่ีทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา 

บันเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่ง

หน่ึงของโลก 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย เดินทางสู่ เมืองแวรซ์ายส ์เพ่ือน าเขา้ชมความงดงามของ พระราชวังแวรซ์ายส ์(Versaille 

Palace) อนัยิ่งใหญ่ (มีไกดท์อ้งถ่ินบรรยายในพระราชวงั) ท่ีสรา้งขึ้ นตามพระราชประสงคข์อง

พระเจา้หลุยสท่ี์ 14 ภายในตกแต่งอยา่งวิจิตรอลงัการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รปูป้ัน รปูแกะสลกั

และเคร่ืองเรือน ซ่ึงเป็นการใชเ้งินอย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวงั เช่น 

โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั,ทอ้งพระโรงท่ีตกแต่งอยา่งวิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอ

คิวร่ี, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร ซ่ึงเป็นหอ้งท่ีพระยาโกษาธิบดี 

(ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลุยสท่ี์ 14 แห่ง

ฝรัง่เศส อีกทั้งยงัเป็นหอ้งท่ีใชส้ าหรับจัดงานเล้ียงและเตน้ร าของพระนางมารี อังตัวแนตต์ 

มเหสีของพระเจา้หลุยส์ท่ี 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชินีท่ีตกแต่งอย่างงดงาม , ภาพเขียน

ปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียนท่ียิง่ใหญ่  
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จากน้ันเดินทางสู่ Chic Outlet La Vallee Village เพ่ือช๊อปป้ิงท่ี เอาท์เลตขนาดใหญ่ท่ีมีสินคา้

แบรนด์เนมใหเ้ลือกมากมายอาทิ เช่น Coach, Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, 

Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli, 

Samsonite, Polo Ralph Lauren, Ted Baker, Superdry, Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo 

Boss และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง หอยเอสคาโก ้

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั IBIS HOTEL PARIS หรอืเทียบเท่า 

วนัที่หก ปารีส – ชองป์เอลิเซ่ – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์– 

ล่องเรอืบาโตมุซ    

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าชมมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร  ์จัตุรัสคองคอรด์ (Place de la Concorde)    

ท่ีพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัย

ปฏิวติัฝรัง่เศส แลว้ผ่านเขา้สู่ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซ่ึงทอดยาว

จากจตุัรสัคองคอรด์ตรงสู่ประตชูยันโปเรียน น าชมและถ่ายรปูคู่กบั  ประตชูยันโปเลียน (Arc 

de Triomphe) สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึกเอาสเ์ตอรลิ์ทซใ์นปี1805 

โดยเร่ิมสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836   น าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก

กบักบั หอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ดว้ยความสงูถึง 

1,051 ฟุต ซ่ึงสรา้งขึ้ นในปีค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจตุัรสัทรอคคาเดโร่ 
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เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
จากน้ันพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยนัก ช้อปป้ิงจากทั ่ว ทุกมุมโลกใน

หา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารีสท่ี แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือ

ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ของสวิสจากรา้น Bucherer รา้นดังของสวิส ท่ีมีสาขาเปิดอยู่ใจ

กลางกรุงปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเชน่ ช็อคโกแลต ,เคร่ืองหนัง,มีดพบั, นาฬิกายีห่อ้ดงั 

อาทิเชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 น าท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนท่ีไหลผ่านใจ

กลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสอง

ฝากฝัง่แม่น ้าเป็นอีกหน่ึงประสบการณท่ี์น่าประทบัใจ 

ค า่  *** อาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

น าคณะเขา้สูท่ี่พกั IBIS HOTEL PARIS หรอืเทียบเท่า 

วนัที่เจด็ สนามบินปารสี ชารล์ เดอ โกล – สงิคโปร ์  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00 น. น าคณะเดินทางสูส่นามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลือกซ้ือสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

12.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINEเที่ยวบินที่ SQ335 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่โมง) 
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วนัที่แปด สงิคโปร ์- กรุงเทพฯ   

06.50 น. เดินทางถึงสนามบินสงิคโปร ์รอเปลี่ยนเที่ยวบินและชอ๊ปป้ิง DUTY FREE ในสนามบิน 

09.35 น. ออกเดินทางสูสุ่วรรณภูมิ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ972  

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

*************************************** 

***หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้*** 

อตัราค่าบริการ   

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12

ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

08 – 15 กรกฎาคม 2561 55,888 55,888 54,888 9,500 38,888 

12 – 19 สงิหาคม 2561 57,888 57,888 56,888 9,500 39,888 

16 – 23 กนัยายน 2561 56,888 56,888 55,888 9,500 38,888 

30 ก.ย. – 07 ต.ค. 2561 56,888 56,888 55,888 9,500 38,888 

28 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561 57,888 57,888 56,888 9,500 39,888 

11 – 18 พฤศจกิายน 2561 57,888 57,888 56,888 9,500 39,888 

06 – 13 ธนัวาคม 2561 58,888 58,888 57,888 10,500 40,888 

 

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน** 
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** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาอ่านทบทวนเง่ือนไขจากน้ี ทุกบรรทดัก่อนตดัสินใจท าการจองทวัร ์
 

 

กรุณาช าระเงินค่ามดัจ  า ทา่นละ 20,000.- ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรบัลกูคา้รายตอ่ไป ... เง่ือนไขค่าทวัรส์่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทาง

อยา่งนอ้ย 21 วนัหากทา่นไม่ผ่านการอนุมตัิวีซ่า หรือ ยกเลิกการเดินทางโดยเหตจุ  าเป็น 

*** ทางบริษทัขอเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง *** 

  

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผู ้

ก  าหนดวนัและเวลาตามท่ีไดร้บัคิวจากทางสถานทูตฯ หรือศูนยย์ื่นวีซ่าเทา่นั้น หากทา่น

ไม่สะดวกมาด าเนินการยื่นตามวนัและเวลาดงักลา่ว หรือทา่นมีความจ  าเป็นตอ้งใช ้

หนังสือเดินทางเพ่ือกิจธุระส่วนตวัของทา่น ซ่ึงอยูใ่นช่วงระยะเวลาการยื่นวีซ่า ทา่น

สามารถเลือกซ้ือคิวพิเศษ (PREMIUM) หรือการยืน่แบบด่วน (FASTTRACK) ของแตล่ะ

ประเทศเพ่ือก าหนดตามวนัและเวลาที่ทา่นตอ้งการได ้4 ประเทศไดแ้ก่ องักฤษ อิตาลี 

ฝรัง่เศส สวิสเซอรแ์ลนด ์เทา่นั้น! ***ทั้งน้ีคิวพิเศษตา่งๆ มีค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมทาง

เจา้หนา้ที่วีซ่าจะแจง้ใหท้ราบ ซ่ึงนักทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระดว้ยตวัทา่นเอง*** 
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ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง 

เด่ียว(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไมติ่ดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

    2.   โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมูิต า่  

  3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair)เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูข้ึนมากและหอ้งพกั 

ในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4.  โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมี 

ขนาดกะทดัรตั และไมม่ีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ แลt 

หอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าธรรมเนียม+ค่าบรกิารยืน่วีซ่าเชงเกน้ (กรณีมีวีซ่าแลว้ลดราคา 3,000 บาท) 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
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 ค่าทิปคนขบัรถ ทา่นละ 12 ยูโร/ทริป/ทา่น (2ยูโร/วนั/ทา่น)  

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 16 ยูโร/ทริป/ทา่น (2ยูโร/วนั/ทา่น)  

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

 

2.1 แจง้ยกเลิก 30 วนัขึ้ นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด ***ในกรณีที่วันเดินทางตรง

กบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หรอืวนัหยุดเทศกาล ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 60 วนั*** 
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2.2 แจง้ยกเลิก 16-29 วนัก่อนการเดินทาง  เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 20,000 บาท **ในกรณีที่มี

ค่าใชจ้า่ยจรงิที่มากกว่าก าหนด บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยตามจรงิ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 

 

**ทั้งน้ี ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้า่ยที่ไดจ้า่ยจรงิจากค่าบริการที่ช  าระแลว้เน่ืองในการเตรยีมการ

จดัการน าเที่ยวใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เครือ่งบิน การจองที่พกัฯลฯ** 

 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 คน  

6. ในกรณีท่ีลกูคา้ยืน่วีซ่ากบัทางบริษัทแลว้ ทางบริษัทขออนุญาติไม่คืนค่าทวัรท่ี์ลกูคา้ช าระมาแลว้ 

ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้า่ยตามท่ีเกิดขึ้ นจริง 

 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง
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นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ  หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหวา่งรอการ

เดินทาง อนัมิใช่ ความผิดของบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะ

ส่วนท่ีบริษัทยงัมิไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัทหรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกั

ปฏิบติัเท่าน้ัน 
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ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ

น าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใต้ท้อง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 

1. หนงัสอืเดินทางเล่มปัจจุบนั (พาสปอรต์ธรรมดาเล่มสเีลือดหมูเท่านั้น) ฉบบัจรงิ มีอายุ 

การใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่งไม่ต า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถ่ายส ีพ้ืนหลงัสีขาว จ านวน 2 รปูขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 

ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 

ใบหแูละค้ิวจะตอ้งปรากฏบนภาพถ่ายภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึง

ศีรษะ และดา้นบนของหวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหน้า  70-80% ของ

ภาพอยา่งชดัเจน 

3. หลกัฐานการท างาน/การเรยีน 

 กรณีเป็นเจา้ของกิจการบริษัท / รา้นคา้:  

หนังสือรบัรองบริษัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรบัรองทุกหนา้ (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือใบ

จดทะเบียนพาณิชยห์รือใบจดทะเบียนการคา้ 

 กรณีเป็นพนักงาน: จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน 

เงินเดือน จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเกน้ (ฝรัง่เศส) 
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ประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษัทฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) ท่ีอยู ่

และเบอรติ์ดต่ออยา่งชดัเจน 

 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: หนังสือรบัรองการท างานจากหน่วยงานภาษาองักฤษ 

 กรณีเกษียณอายุราชการ: จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้มี) ส าเนาบตัรขา้ราชการ

บ านาญ 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี้ แจงตนเองเก่ียวกบัหน้าท่ีการ

งานเป็นภาษาองักฤษ 

 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรบัรองการศึกษาภาษาองักฤษ  

(จดหมายรบัรองการท างาน / การเรียน มีอายุไม่เกิน 30 วนั นบัจากวนันดัยืน่วีซ่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษเท่าน้ันและตอ้งสะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทตูรบัพิจารณา บญัชีออมทรพัย ์เท่าน้ัน กรุณาจดัเตรียมดงัน้ี 

 เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 6 เดอืน ฉบบัจรงิจากธนาคาร อพัเดท

เป็นปัจจุบนัไม่เกิน 30 วัน นบัจากวันท่ีนดัย่ืนวีซ่า  

***ผูท่ี้มีการประกอบอาชีพมีหนา้ท่ีการงานท าตอ้งมีบญัชีสว่นตวัเสมอ*** 

5. ส าเนา สลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน 

6. ส าเนาบตัรประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบา้น 

7. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 

8. ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ / ใบเปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 

9. ส าเนาสติูบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุต า่กวา่ 18 ปีบริบรูณ)์ 

 

เอกสารเพิ่มเตมิกรณีเป็นเด็กอายุต  า่กว่า 18 ปีบรบูิรณแ์ละ ไม่เดินทางพรอ้มบิดามารดา 

หรอืเดินทางพรอ้มบิดาหรอืมารดาคนใดคนหน่ึง 

 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไป

ต่างประเทศ ซ่ึงสามารถขอไดท่ี้เขตหรือท่ีว่าการอ าเภอ และใหร้ะบุในจดหมายว่า ยินยอมให้

เด็กเดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัเด็ก 
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 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ ซ่ึง

สามารถขอไดท่ี้เขตหรือท่ีว่าการอ าเภอและใหร้ะบุว่า มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา 

(ระบุชื่อบิดา)  

 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ ซ่ึง

สามารถขอไดท่ี้เขตหรือท่ีว่าการอ าเภอ และใหร้ะบุว่า บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา 

(ระบุชื่อมารดา) 

 เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

 ส าเนาพาสปอรต์ ของบิดาและมารดา 

 ส าเนาทะเบียนมรณะบตัร 

กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั  

(เก่ียวขอ้งทางสายเลือดเท่าน้ัน บิดามารดา,บุตร,พ่ีนอ้ง,สามีภรรยา) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 

 หนงัสือรบัรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจรงิ ระบุช่ือเจา้ของบญัชี(ผู ้

รบัรอง) และตอ้งระบุช่ือผูถู้กรบัรองดว้ย มีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัท่ียืน่วีซ่า (สะกด

ชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

 เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 6 เดือน ฉบบัจรงิจากธนาคาร อพัเดท

เป็นปัจจบุนัไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัท่ีนัดยื่ นวซี่า  

***หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่านั้น*** 

 เอกสารเพื่ออา้งอิงความสมัพนัธ ์อาทิ ส าเนาทะเบียนบา้น/สมรส/สติูบตัร 

 

หมายเหต:ุ 

 ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่วีซ่าฝรัง่เศส เพื่อสแกนลายน้ิวมือ 

 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทตูฝรัง่เศส โดยประมาณ 10-15 วนัท าการ 
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 ทางบริษัทฯไม่สามารถการนัตี รปูถ่ายของท่านไดใ้นทุกกรณี วา่สามารถใชย้ืน่ไดห้รือไม่ ทั้งน้ีรปูถ่าย

ของท่านจะถูกพิจารณาโดยเจา้หนา้ท่ีศนูยย์ืน่วีซ่าเท่าน้ัน หากทางศนูยย์ืน่ขอรปูถ่ายใบใหม่ รบกวน

ท่านโปรดใหค้วามร่วมมือ ในการถ่ายรปูใหม่ ณ ศนูยย์ื่นวีซ่า TLScontact 

 หลงัจากท่ีผูส้มคัรไดท้ าการยืน่ขอวีซ่ากบัทางศนูยย์ืน่วีซ่าฝรัง่เศสแลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตให้

ผูส้มคัรท าการยมืหนังสือเดินทางจากสถานทตูฯ ในขณะท าการพิจารณาวีซ่าไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม 

ดงัน้ันหากท่านมีความจ าเป็นในการใชพ้าสปอรต์เพื่อเดินทาง กรุณาแจง้บริษัทฯ 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มลูเท็จแก่สถานทตูฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่ม

เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทตูฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 
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แผนทีก่ารเดินทางเพ่ือการยืน่ค ารอ้งขอวีซ่าฝรัง่เศส 

สถานที่:   ศนูยย์ื่นค ารอ้งขอวีซ่าฝรัง่เศส TLScontact Center 

    อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร ์ชั้น 12 

การเดินทาง: รถยนตส์่วนตวั ท่ีตึกสามารถจอดรถได ้ไม่มีบริการประทบัตราท่ีจอดรถ 

 ขนส่งสาธารณะ BTS ลงสถานี ชอ่งนนทรี โดยใชท้างออกหมายเลข 5 จากน้ันเดินชิด

ซา้ยตามทางเดินลอยฟ้าประมาณ 150 เมตร จะถึงทางลง เดินลงโดยใชบ้นัไดทางลง

มุ่งหนา้สู่ถนนสาทร จากน้ันเดินตรงไปอีกประมาณ 100 เมตร จะพบอาคารสาธรซิต้ี

ทาวเวอร ์อยูท่างดา้นขวามือ      
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ใบกรอกขอ้มูลค ารอ้งขอวีซ่าเชงเกน้ ฝรัง่เศส 

!!! ผูส้มคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลทุกขอ้โดยละเอียด และน าสง่ก่อนหรอืพรอ้มเอกสาร

ประกอบการยืน่วีซ่า !!! 

 

1. ชื่อ-นามสกุลปัจจุบนั ................................................................................................................... 

2. ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปล่ียน)..................................................................................... 

3. วนั-เดือน-ปีเกิด........................................................................................................................... 

4. เพศ        ชาย          หญิง 

5. สถานภาพสมรส   โสด       สมรส       หยา่        หมา้ย        แยกกนัอยู ่

6. หมายเลขบตัรประชาชน.................................................... 

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

 วัันท่ีออก.......................วนัหมดอายุ.......................สถานท่ีออก...................................... 

8. ที่อยูปั่จจุบนั(ที่พกัอาศยัอยูจ่รงิ)............................................................................................. 

......................................................................................................รหสัไปรษณีย.์............... 

9. เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ........................................อีเมล์์........................................................... 

10. อาชีพปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุ

กรุณาระบุดว้ย.................................................................................................... 

11. ช่ือสถานที่ท  างาน/สถานศึกษา และที่อยู.่.......................................................................... 

.....................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................. 

 เบอรโ์ทร.............................................เบอรแ์ฟกซ.์.............................................................. 

12. วีซ่ายุโรป (เชงเกน้) ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยไดร้บั    ประเทศ.........................ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี..................ถึงวนัท่ี...................... 

13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

 ไม่เคย  เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................. 

14. ความรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านักของผูส้มคัร 
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 ตวัผูส้มคัรเอง 

 มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ้า่ยให ้ระบุ...........................................ความสมัพนัธ.์......................... 

15. ชื่อบุคคลท่ีเดินทางร่วมกบัท่าน..............................................ความสมัพนัธ.์......................... 

หมายเหต ุขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอียดและชดัเจนที่สุด  

เพ่ือผลประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

 

 

 

การพิจารณาอนมุตัิวีซา่เป็นดลุพินิจของทางสถานทตูฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็นเพียง
ตวักลางในการอ านวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แกผู่้ เดินทางเท่านัน้ 


