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วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร ์

15.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 5  เคานเ์ตอร ์ K  

สายการบิน SINGAPORE AIRLINE โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกเรื่อง

กระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

18.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี SQ979 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

22.00 น. เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร ์เพื่อรอเปล่ียนเครื่อง ทุกท่านสามารถเดินซ้ือสินคา้ DUTY FREE หรือใช้

บริการของสนามบินสิงคโปรไ์ด ้จนถึงเวลาเรียกข้ึนเครื่อง 

23.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิลาน ดว้ยเท่ียวบินท่ี SQ378 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่โมง) 

วนัท่ีสอง สิงคโปร ์- มิลาน – เวนิส – จตัรุสัซานมารโ์ค - เวนิส เมสเตร ้ 

06.10 น. เดินทางถึง สนามบินมิลาโน มัลเพนซ่า กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 

ชัว่โมง) นาํท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice Mestre) (ระยะทาง 311 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ฝัง่

แผ่นดินใหญ่  เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถูกสรา้งขึ้ นจากการเช่ือมเกาะเล็ก ๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกนัใน

บริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองท่ีใชค้ลองในการ

คมนาคมมากท่ีสุด  

น าท่านสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต ้(Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบา้นเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ 

เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มี

สมญานามวา่เป็น "ราชินีแหง่ทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กวา่ 118 เกาะและมีสะพานเช่ือมถึงกนักวา่ 400 

แหง่ ขึ้ นฝัง่ท่ีบริเวณ ซานมารโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเวนิส  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง สปาเก็ตต้ีหมึกดาํ 

 
บ่าย น าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ท่ีมีเร่ืองราวน่าสนใจในอดีต 

เม่ือนักโทษท่ีเดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดมี้โอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดทา้ย

ระหวา่งเดินผ่านช่องหน้าต่างท่ีสะพานน้ี  ซ่ึงเช่ือมต่อกบัวงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อนัเป็นสถานท่ีพ านักของเจา้

ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซ่ึงนักโทษช่ือดังท่ีเคยเดินผ่านสะพานน้ีมาเเลว้คือ คาสโนว่านัน่เอง น าท่านถ่ายรูป

บริเวณ จตัรุสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกล่าวไวว้า่ “เป็นหอ้งนัง่เล่นท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป” 

จตุัรสัถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทั้ง โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ่ 5 โดม 

ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากน้ันอิสระใหท่้านไดมี้เวลาเท่ียวชมเกาะอนัแสนโรแมนติก เช่น เพ่ือชมมนต์เสน่ห์

แห่งนครเวนิส, ชมโบสถ์ซานมาร์โค, เลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกตามอัธยาศัย อาทิเช่น เคร่ืองแกว้มูราโน่ ,

หน้ากากเวนิส หรือนัง่จิบกาแฟในรา้น Café  Florian ท่ีเปิดใหบ้ริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720  จากน้ันอิสระตาม

อธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านนัง่เรือกลบัสู่ฝัง่เวนิส เมสเตร ้ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั  HOTEL DELFINO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม เวนิส – มิลาน - ลเูซิรน์ – สะพานไมช้าเปล 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

3 ชม.) เมืองท่ีเรียกไดว้่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก ชม แกลเลอรี วิคเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria 

Vittorio Emanuele II) ท่ีนับวา่เป็นชอปปิงมอลลท่ี์สวยงาม หรหูราและเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ์ของ

กษัตริยว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลท่ี 2 ผูริ้เร่ิมการรวมชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์องศิลปินช่ือดังในยุค

เรเนซองสอี์ก 1 ท่าน คือ ลิโอนารโ์ด ดารว์นิซ่ี ท่ีอยูใ่นบริเวณดา้นหน้าของโรงละครสกาล่า  

น าท่านถ่ายรปูกบั มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสาน

กัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก สมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการดูโอโมแห่งมิลาน สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ

โกธิกท่ีอลงัการมากอนัแสดงถึง ความเช่ือศรทัธาในคริสตศ์าสนา และความยิง่ใหญ่ของพระศาสนจกัร ในการเผย
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แผ่ความเช่ือคริสตชน ในเขตลอมบาเดีย ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี ถือเป็นอาสนวิหารแม่ของอัครสังฆ

มณฑลมิลาน ซ่ึงเป็นอคัรสงัฆมณฑลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

 

 

 

 

 

       

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

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

ท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของสวติเซอรแ์ลนด ์ท่ีถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา 

 จากน้ันพาท่านชมสิงโตหินแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์

ร าลึกถึงการสละชีพอยา่งกลา้หาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวติัในฝรัง่เศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้

ชาเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ารอยส ์(Reuss River) อนังดงามซ่ึง

เป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมือง ลเูซิรน์ เป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป สรา้งขึ้ นเม่ือปี ค.ศ. 1333 

โดยใตห้ลงัคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวติัศาสตรข์องชาวสวิสตลอดแนวสะพาน  จากน้ันใหท่้านไดอิ้สระเลือก

ซ้ือสินคา้ของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพบั, นาฬิกายี่หอ้ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer 

เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ อิสระตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

 นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั IBIS STYLES HOTEL , LUCERNE  หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี ลเูซิรน์ – เมืองแองเกิลเบิรก์ – ยอดเขาทิตลิส – ถ ํ้านํ้าแข็ง – ดิจอง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านขึ้ นกระเชา้ลอยฟ้าทนัสมยัระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศารอบตัวเอง กระเชา้ไฟฟ้าโรแตร ์(Rotair) ท่ี

มีอยูเ่พียงสองแห่งในโลก ชมทัศนียภาพอนัตระการตาไดร้อบทิศทางตามเสน้ทางขึ้ นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis)  

เขา้ชม ถ ํ้านํ้าแข็ง (Glacier Grotto)ท่ีไม่เคยละลายมีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกสูงสุดถึง 15 เมตร  

บนัทึกภาพภายในถ ้าน ้าแข็งท่ามกลางอุณหภมิู1-2 องศา เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกบัการเล่นหิมะบนลานสกี  

สุดแสนประทบัใจเป็นอยา่งยิง่  ชมทิวทศัน์ของยอดเขาต่างๆ ท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะอนัขาวโพลนสรา้งความงดงาม

ใหก้บัขุนเขาเป็นอนัมาก  

 

 



  

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนเขาวิวพาโนรามา 

บ่าย  น าท่านขา้มแดนสู่ เมืองดิจอง  ประเทศฝรัง่เศส (ระยะทาง 350 กม. ใชเ้วลา เดินทางประมาณ 3.30 ชม.)  

อดีตเมืองหลวงแหง่แควน้เบอรก์นัดี ผ่านทุ่งราบอนักวา้ง ใหญ่แหล่งผลิตมสัตารด์ช่ือดังอีกทั้งยงัมีช่ือเสียงใน

การผลิตไวน์ชั้นเลิศอีกดว้ย ผ่านชมอาคาร บา้นเรือนสมัยเรอเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมยัยุคกลาง

ซ่ึงมีจุดเด่น คือการมุง หลงัคาดว้ยกระเบ้ืองสีแดงสดจดัเรียงเป็นลวดลายงดงาม 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั IBIS GARE HOTEL , DIJON  หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหา้ ดิจอง – กรุงปารีส –พระราชวงัแวรซ์ายส ์– CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) (ระยะทาง 315 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) เมือง

หลวงของประเทศฝรัง่เศส เมืองท่ีมีมนต์เสน่หอ์ันเหลือลน้ ติดอนัดับ 1 ใน 10 ของโลกท่ีนักท่องเท่ียวอยากมา

เยอืนมากท่ีสุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล ้าสมยัแห่งหน่ึงของโลก ท่ี

ทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหน่ึงใน

เมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแหง่หน่ึงของโลก 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย เดินทางสู่ เมืองแวรซ์ายส ์เพ่ือน าเขา้ชมความงดงามของ พระราชวังแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) อนัยิ่งใหญ่ 

(มีไกด์ทอ้งถ่ินบรรยายในพระราชวงั) ท่ีสรา้งขึ้ นตามพระราชประสงค์ของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ภายในตกแต่ง

อยา่งวจิิตรอลงัการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รปูป้ัน รปูแกะสลกัและเคร่ืองเรือน ซ่ึงเป็นการใชเ้งินอยา่งมหาศาล พา

ท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวงั เช่น โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั,ทอ้งพระโรงท่ีตกแต่งอยา่งวจิิตรบรรจง, หอ้งอ

พอลโล, หอ้งเมอคิวร่ี, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร ซ่ึงเป็นหอ้งท่ีพระยาโกษาธิบดี 

(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลุยสท่ี์ 14 แห่งฝรัง่เศส อีกทั้งยงั

เป็นหอ้งท่ีใชส้ าหรบัจดังานเล้ียงและเตน้ร าของพระนางมารี องัตัวแนตต์ มเหสีของพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 , ชมหอ้ง

บรรทมพระราชินีท่ีตกแต่งอยา่งงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียนท่ียิง่ใหญ่  
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จากน้ันเดินทางสู่ Chic Outlet La Vallee Village เพ่ือช๊อปป้ิงท่ี เอาท์เลตขนาดใหญ่ท่ีมีสินคา้แบรนด์เนมใหเ้ลือก

มากมายอาทิ 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 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง หอยเอสคาโก ้

 นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั IBIS HOTEL PARIS หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหก ปารีส – ชองป์เอลิเซ่ – ประตชูยันโปเลียน – หอไอเฟล – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์– ล่องเรือบาโตมุ    

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าชมมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร ์จตัุรสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ท่ีพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 

และพระนางมารีองัตวัเนต ถกูตดัสินประหารชีวติโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝรัง่เศส แลว้ผ่านเขา้สู่ถนนสายโรแมน

ติก ชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซ่ึงทอดยาวจากจตุัรสัคองคอรด์ตรงสู่ประตูชยันโปเรียน น าชมและถ่ายรปู

คู่กบั  ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึกเอาสเ์ตอร์

ลิทซใ์นปี1805 โดยเร่ิมสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836   น าท่านถ่ายรปูเป็นท่ีระลึกกบั

กบั หอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ดว้ยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซ่ึงสรา้ง

ขึ้ นในปีค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจตุัรสัทรอคคาเดโร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

จากน้ันพาท่านสมัผสักบับรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยนัก ชอ้ปป้ิงจากทัว่ทุกมุมโลกในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลางกรุง

ปารีสท่ี แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ของสวิสจากรา้น 

Bucherer รา้นดังของสวิส ท่ีมีสาขาเปิดอยูใ่จกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต ,เคร่ือง

หนัง,มีดพบั, นาฬิกายีห่อ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 น าท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชม

ความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝัง่แม่น ้าเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่ี

น่าประทบัใจ 

คํา่  *** อาหารคํา่ อิสระตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั IBIS HOTEL PARIS หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีเจด็ สนามบินปารีส ชารล์ เดอ โกล – สิงคโปร ์  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00 น. นาํคณะเดินทางสูส่นามบิน เพ่ือใหท้่านมีเวลาในการทาํคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซ้ือ

สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

12.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINEเท่ียวบินท่ี SQ335 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่โมง) 
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วนัท่ีแปด สิงคโปร ์- กรุงเทพฯ   

06.50 น. เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร ์รอเปล่ียนเท่ียวบินและชอ๊ปป้ิง DUTY FREE ในสนามบิน 

09.45 น. ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เท่ียวบินท่ี SQ972  

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

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

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 
อตัราค่าบริการ   

 

กาํหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12

ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

20 – 27 มีนาคม 2561 55,900 55,900 54,900 8,500 37,900 

12 – 19 เมษายน 2561 64,900 64,900 63,900 11,000 44,900 

01 – 08 พฤษภาคม 2561 55,900 55,900 54,900 8,500 37,900 

29พฤษภาคม –05มิถุนายน 61 55,900 55,900 54,900 8,500 37,900 

 

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงนิค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลอืช าระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั 
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ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้เดีย่ว 

(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื 
อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่ับ 1 เตยีง

พับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนือ่งจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพัก 
     2.   โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่  

 3.   กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น    
      การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 4.   โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และไมม่อีา่งอาบน้ํา      

      ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 24 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 คา่ธรรมเนยีม+คา่บรกิารยืน่วซีา่เชงเกน้ (กรณีมวีซีา่แลว้ลดราคา 3,000 บาท) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 12 ยโูร/ทรปิ/ทา่น (2ยโูร/วนั/ทา่น)  

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 16 ยโูร/ทรปิ/ทา่น (2ยโูร/วนั/ทา่น)  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 20,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สาํรองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดทําการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

4. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 20,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สาํรองทีน่ั่ง  

5. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน
ซีไ่ม่ชําระเงิน หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการ

จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย

แนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 
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2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว 

เชน่ การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 20 คน  

6. ในกรณีทีล่กูคา้ยืน่วซีา่กบัทางบรษัิทแลว้ ทางบรษัิทขออนุญาตไิมค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ชําระมาแลว้ 

ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่า่น ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสาํหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น

ใหญเ่ป็นสาํคญั 
6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิ่มขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบริษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่า

ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้  

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ  หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อนัมใิช ่ความผดิ

ของบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผา่น ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังมไิดช้าํระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท

หรอืจะตอ้งชาํระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
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1. หนงัสอืเดินทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจริง มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่ง 

ไม่ต า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม.  

จ านวน 2 รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพ้ืนสีขาวเท่าน้ัน  

ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศรีษะ และดา้นบนของหวัไหล่ เพ่ือ

สามารถเห็นใบหนา้ ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความชดัเจน 

3. หลกัฐานการทาํงาน/การเรยีน 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการบริษัท / รา้นคา้:  

หนังสือรบัรองบริษัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรบัรอง (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / ใบจดทะเบียน

พาณิชยห์รือใบจดทะเบียนการคา้ 

 กรณีพนักงานบริษัท: จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน 

เงินเดือน จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ

ประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษัทฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) ท่ีอยู ่

และเบอรติ์ดต่ออยา่งชดัเจน 

 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: หนังสือรบัรองการท างานจากหน่วยงาน  

 กรณีเกษียณอายุราชการ: ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ หรือ จดหมายชี้ แจงตนเองเก่ียวกบั

การเกษียณอายุ 

 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายช้ีแจงตนเองเก่ียวกบัหนา้ท่ีการงาน 

 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรบัรองการเรียน ภาษาองักฤษ  

 

(จดหมายรบัรองการท างาน / การเรียน ตอ้งมีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัยืน่วีซ่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษเท่าน้ันและตอ้งสะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทตูรบัพิจารณา สมุดบญัชีประเภทออมทรพัย ์เท่าน้ัน   

 หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบบัจริง ระบุชื่อเจา้ของบญัชีให้

ครบถว้น (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจาก

วนัท่ียืน่วีซ่า  

 หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 3 เดือน อพัเดทเป็นวนัท่ีลา่สดุ

ไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัท่ีนัดยื่ นวซี่า  

ส าเนาจากสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 3 เดือน อพัเดทเป็นวนัท่ีลา่สดุไม่เกิน 30 วนั สามารถใชแ้ทน 

BANK STATEMENT ไดใ้นกรณีท่ีสมุดบญัชีดงักล่าวมีการเคล่ือนไหวบญัชีอยา่งต่อเน่ืองไม่มี

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเกน้ (ฝรัง่เศส) 
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การกระโดดขา้มเดือน และในทุกหน้าท่ีมีรายการเดินบัญชีของผู ้สมัคร ต้องมีการระบุ

หมายเลขสมุดหรือหมายเลขบญัชี หากไม่มีไม่สามารถใชย้ืน่ได ้

***หลักฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่านัน้*** 

5. ส าเนาสลิป เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน (ถา้มี) 

6. ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน 

7. สาํเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 

8. ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ - เปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 

9. ส าเนาสติูบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุต า่กวา่ 20 ปีบริบรูณ)์ 

 

เอกสารเพิ่มเตมิกรณีเป็นเด็กอายุต ํา่กว่า 20 ปีและไม่ไดเ้ดินทางพรอ้ม บิดาและมารดา 

 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดย

ท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุว่า ยินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธ์

อยา่งไรกบัเด็ก 

 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชื่อบิดา)  

 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา) 

 

กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั (เก่ียวขอ้งทางสายเลือดเท่าน้ัน บิดามารดา,บุตร,พ่ีน้อง,สามี

ภรรยา) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 

 หนงัสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจรงิ ระบุช่ือเจา้ของบญัชี(ผู ้

รบัรอง) และตอ้งระบุช่ือผูถู้กรบัรองดว้ย มีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัท่ียืน่วีซ่า (สะกด

ชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

 หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 3 เดือน อพัเดทเป็นวนัท่ีล่าสุดไม่เกิน 

30 วนั นับจากวนัท่ีนัดยื่นวีซ่า  

ส าเนาจากสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 3 เดือน อพัเดทเป็นวนัท่ีล่าสุดไม่เกิน 30 วนั สามารถใชแ้ทน 

BANK STATEMENT ไดใ้นกรณีท่ีสมุดบญัชีดงักล่าวมีการเคล่ือนไหวบญัชีอยา่งต่อเน่ืองไม่มี

การกระโดดขา้มเดือนและในทุกหนา้ท่ีมีรายการเดินบญัชีของผูส้มคัร ตอ้งมีการระบุหมายเลข

สมุดหรือหมายเลขบญัชี หากไม่มีไม่สามารถใชย้ืน่ได ้

***หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่าน้ัน*** 

หมายเหต:ุ 

 ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวีซ่า เพื่อสแกนลายน้ิวมือ 
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 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทตูฯ โดยประมาณ 10-15 วนัท าการ 

 หลงัจากท่ีผูส้มคัรไดท้ าการยืน่ขอวีซ่ากบัทางศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวีซ่าแลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตให้

ผูส้มคัรท าการยมืหนังสือเดินทางจากสถานทตูฯ ในขณะท าการพิจารณาวีซ่าไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม 

ดงัน้ันหากท่านมีความจ าเป็นในการใชเ้ล่มเพ่ือเดินทาง กรุณาแจง้บริษัททวัร ์

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มลูเท็จแก่สถานทตูฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่ม

เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทตูฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

 

แผนที่การเดินทางเพื่อการยืน่คาํรอ้งขอวีซ่า 

สถานที่ยืน่คาํรอ้งวีซ่า: ศูนยย์ืน่คาํรอ้งขอวีซ่าฝรัง่เศส TLS ตกึสาทรซิตี้  ชั้น 12 ถนนสาทรใต ้

       ท่ีตึกสามารถจอดรถได ้แต่ทางศนูยย์ื่นไม่มีบริการตราประทบัทีจอดรถ 

การเดินทางที่สะดวก:  BTS สถานีช่องนนทร ี
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ใบกรอกขอ้มูลคาํรอ้งขอวีซ่าเชงเกน้ ฝรัง่เศส 

!!! ผูส้มคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลทุกขอ้โดยละเอียด !!! 

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

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

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

4. สถานท่ีเกิด(จงัหวดั).........................................ประเทศ............................................................... 

5. สญัชาติปัจจุบนั................................สญัชาติโดยก าเนิด(หากต่างปัจจุบนั)................................... 

6. เพศ        ชาย          หญิง 

7. สถานภาพสมรส   โสด       สมรส       หยา่        หมา้ย        แยกกนัอยู ่

8. หมายเลขบตัรประชาชน.................................................... 

9. ประเภทของพาสปอรต์ 

         พาสปอรต์ธรรมดา         พาสปอรต์ราชการ           พาสปอรต์อ่ืนๆ ระบุ................. 

10. หมายเลขพาสปอรต์.............................................. 

 วนัท่ีออก.......................วนัหมดอายุ.......................สถานท่ีออก...................................... 

11. ที่อยูปั่จจุบนั(ตดิตอ่ไดส้ะดวก)........................................................................................... 

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

12. เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ........................................อีเมล.์.......................................................... 

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

กรุณาระบุ........................................................................................................... 

14. ช่ือสถานที่ทาํงาน/สถานศึกษา และที่อยู.่.......................................................................... 

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

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

15. วีซ่าเชงเกน้ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 

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

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

17. ความรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านักของผูส้มคัร 

 ตวัผูส้มคัรเอง 

 มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ้า่ยให ้ระบุ........................................................................................... 

18. ชื่อบุคคลท่ีเดินทางร่วมกบัท่าน..............................................ความสมัพนัธ.์......................... 

       

 
การพิจารณาอนมุตัิวีซา่เป็นดลุพินิจของทางสถานทตูฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็นเพียง
ตวักลางในการอ านวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แกผู่้ เดินทางเท่านัน้ 


