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วนัที�หนึ�ง ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย               (-/-/-) 

21.30 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขา

ออก ชั �น 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร ์D สายการบนิ Thai Airways โดยมีเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ําแนะนําเพื�อเตรียมความ

พรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 
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วนัที�สอง ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปน

ซา เมืองมลิาน ประเทศอติาล ี- เมืองเวนิส ประเทศอติาล ี- ท่าเรอืตรอนเคตโต้ - ล่องเรอืผ่านชม

บา้นเรอืนของชาวเวนสิ - เกาะเวนสิ - ทา่เรอืซานมารโ์ค - สะพานถอนหายใจ - วงัดอดจ ์- จตัุรสัซาน

มารโ์ค - โบสถซ์านมารโ์ค - เมอืงเวโรน่า         (-/L/D)      

00.35 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมืองมลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิ 

Thai Airways เที�ยวบนิที� TG940 (เที�ยวบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ช ั�วโมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 

07.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี

นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 ช ั�วโมง 

** 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice Mestre) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั�วโมง 40 นาที) ฝั� ง

แผ่นดนิใหญ ่เมืองหลวงของแควน้เวเนโต ประเทศอติาล ี(Italy) เมืองเวนสิถูกสรา้งขึ�นจากการเชื�อมเกาะ

เล็กๆ จํานวนมากเขา้ดว้ยกันในบริเวณทะเลสาบเวนเิทยี ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของทะเลอาเดรียตกิ เป็นเมืองท่า

โบราณ และเป็นเมืองที�ใชค้ลองในการคมนาคมมากที�สดุ  

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto Pier) เพื�อ ลอ่งเรอืผ่านชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ 

(Cruise to Venice) สู่ เกาะเวนสิ (Venice) หรอื เวเนเซีย (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมืองที�

ไม่เหมือนใคร โดยการคมนาคมทั�งเมืองใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็น "เมอืงแห่ง

สายนํ�า หรอื ราชนิแีหง่ทะเลอาเดรยีตกิ" มีเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื�อมถงึกันกวา่ 400 

แห่ง เดนิทางถงึ ทา่เรอืซานมารโ์ค (San Marco Pier) ศนูยก์ลางของเกาะเวนสิ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพื�นเมอืง) พเิศษ !! เมนูสปาเก็ตตี�หมกึดํา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่น เดนิชมความสวยงามโดยรอบ ของเมอืงเวนสิ ผ่านชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) 

ที�มีเรื�องราวน่าสนใจในอดตี เมื�อนักโทษที�เดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสู่คุกจะไดม้ีโอกาสเห็นแสงสวา่งและ

โลกภายนอกเป็นครั �งสุดทา้ยระหว่างเดนิผ่านช่องหนา้ต่างที�สะพานนี� ซึ�งเชื�อมต่อกับ ผ่านชม วงัดอดจ ์

(Doge’s Palace) อันเป็นสถานที�พํานักของเจา้ผูค้รองเมืองเวนสิในอดตี ซึ�งนักโทษชื�อดังที�เคยเดนิผ่าน

สะพานนี�มาแลว้คอื คาสโนวา่นั�นเอง 

นําทา่นเดนิทางสู ่จตัุรสัซานมารโ์ค (St. Mark’s Square) ที�นโปเลยีนเคยกล่าวไวว้า่ “เป็นหอ้งน ั�งเล่นที�

สวยที�สุดในทวปียโุรป” จัตรัุสถูกลอ้มรอบดว้ยอาณาเขตอันงดงาม รวมทั�ง นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ กับ 

โบสถซ์านมารโ์ค (St. Mark’s Bacilica) ที�มีโดมใหญ ่5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน์ อสิระใหท้่านได ้

มีเวลาเดนิเที�ยวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนตกิตามอัธยาศัย เลอืกซื�อสนิคา้ของที�ระลกึ เช่น เครื�องแกว้มูราโน่, 

หนา้กากเวนสิ หรอื เลอืกซื�อสนิคา้แฟชั�นชั �นนํา หรอืนั�งจบิกาแฟในรา้น Café Florian ที�เปิดใหบ้รกิารมาตั �งแต่ปี 



    

- 3 - | 58EU2525_ZG_ZMXP15_It-Sw-Fr 8D5N_TG  FEB-MAY20  

 

 

ค.ศ. 1720 หรือ เลือกซื�อโปรแกรมเสริมพิเศษ นั�งเรือกอนโดล่า เรือพื�นเมืองของชาวเวนิส ล่องชมความ

สวยงามโดยรอบของเกาะเวนสิ ** ยงัไม่รวมคา่ลอ่งเรอืกอนโดล่า ราคาขึ�นอยู่กบัชนิดของเรอื และ แต่

ละช่วงวนั ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้กรุณาตดิต่อหวัหนา้ทวัร ์เพื�อตรวจสอบรายละเอยีดอกีคร ั�ง 

** 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวโรน่า (Verona) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั�วโมง 30 นาท)ี เป็นเมืองที�ตั �งอยู่ใน

จังหวดัเวโรนา แควน้เวเนโตในประเทศอติาล ีเวโรนาเป็นหนึ�งในเจ็ดเมอืงหลวงของทางตอนเหนือของประเทศ

อติาล ีเป็นสถานที�ที�ดงึดูดนักทอ่งเที�ยวดว้ยเหตุที�มคีวามสําคัญทางศลิปะและวัฒนธรรมที�เห็นไดง้านนทิรรศการ

ประจําปีหลายงาน โรงละคร และอุปรากรในโรงละครกลางแจง้ที�สร า้งโดยโรมัน เป็นเมืองสําคัญใน

ประวัตศิาสตรแ์ละเศรษฐกจิจากตําแหน่งที�ตั �งทางภมูิศาสตร์ที�ตั �งอยู่ตรงโคง้ของแม่นํ�าอดเิจ (Adige River) ไม่

ไกลจากทะเลสาบการด์า ที�ตั �งนี�ทําใหเ้กดินํ�าทว่มขึ�นหลายครั�งจนกระทั�ง ค.ศ. 1956 เมื�อมีการสรา้งอุโมงค์โมริ

ทอร์โบเลที�เป็นทางระบายนํ�า 500 ควิบคิเมตร ลงไปในทะเลสาบการ์ดาเมื�อมีความจําเป็น ไดร้บัการขึ�น

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมื�อปี ค.ศ. 2000 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 นําคณะเขา้สูท่ี�พกั SHG Hotel Catullo, Verona, Italy หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สาม เมอืงเวโรน่า - เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี- มหาวหิารแห่งเมอืงมลิาน - แกลเลอรี� วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล 

- อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที� 2 - อนุสาวรยีล์โิอนารโ์ด ดารว์นิซี� - โรงละครปิอซัซ่า 

เดลลา สกาลา - ปราสาทสฟอร์เซสโก ้- ประตูชยัแห่งเมืองมิลาน - เมืองอินเทอลาเก้น ประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์- ทะเลสาบทนู - ทะเลสาบเบรยีนซ ์- ศนูยร์วมนาฬกิาเคยีฮอฟเฟอร ์  (B/-/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน (Milan) หรอื มลิาโน (Milano) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง 20 นาท)ี 

ประเทศอติาล ี (Italy) เป็นเมืองหลักของแควน้ลอมบาร์เดียและเป็นเมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศ

อติาลี ตั�งอยู่บริเวณที�ราบลอมบาร์ดี (Lombardy) ชื�อเมืองมิลานมาจากภาษาเคลต์ คําว่า "Mid-lan" ซึ�ง

หมายถงึ อยู่กลางที�ราบ เมืองมลิานมีชื�อเสียงในดา้นแฟชั�นและศลิปะ ซึ�งมลิานถูกจัดใหเ้ป็นเมืองแฟชั�นใน

ลักษณะเดยีวกับนวิยอรก์ ปารสี ลอนดอน และโรม 

นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ กับ มหาวหิารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) เป็นมหาวหิารที�มี

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิที�ยิ�งใหญด่ว้ยความสงู 157 เมตร และกวา้งถงึ 92 เมตร ตั �งอยู่ที�จัตรัุสกลางเมืองมิลาน

เปรยีบเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงมลิาน เป็นมหาวหิารที�ใหญ่ที�สดุเป็นอันดับสองในประเทศอติาลีรองจาก

มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา ที�ตั �งอยู่ที�นครรัฐวาตกิันเทา่นั�น  

 ** ยงัไม่รวมคา่บตัรเขา้ชม มหาวหิารแห่งเมืองมลิาน ท่านละ ประมาณ 5 ยูโร (EUR) หรอื คํานวณ 

เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 200 บาท (THB) ** 
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นําทา่นเดนิทางสู ่แกลเลอรี� วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) เป็นศูนย์การคา้ที�

สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที�สดุของเมืองมลิาน ผ่านชม อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที� 2 

(Vittorio Emanuele II Monument) ผูร้เิร ิ�มการรวมชาตหัิวเมืองต่างๆในอติาล ีและอนุสาวรีย์ของศลิปิน

ชื�อดังในยุคเรเนซองสอ์ีก 1 ท่าน คอื อนุสาวรยีล์โิอนารโ์ด ดารว์นิซี� (Leonado Davinci Monument) 

หันหนา้ไปทางโรงละครที�อยู่ในบรเิวณดา้นหนา้ของ ผ่านชม โรงละครปิอซัซ่า เดลลา สกาลา (Piazza 

della scala) หรือ โรงละครสกาล่าเก่าแก่ของเมือง ผ่านชม ประตูชยัแห่งเมืองมิลาน (Porta 

Sempione) ตั �งตระหงา่นอยู่กลางสวนสาธารณะขนาดใหญใ่นเมืองมลิานแห่งนี� ก่อตั �งขึ�นเมื�อปี ค.ศ. 1888 มี

เนื�อที�โดยรวมทั�งหมด 240 ไร่ และตั�งอยู่ในบรเิวณศูนย์กลางทางประวตัศิาสตรข์องเมอืงภายในเขตการปกครอง

ที� 1 อยู่ตดิกับสวนของ ผ่านชม ปราสาทสฟอร์เซสโก ้(Castello Sforzesco) เป็นปราสาทเก่าแก่หลาย

รอ้ยปีอันเป็นแหล่งรวมแกลลอรี�และพพิธิภัณฑท์ี�มีชื�อเสียงของเมืองมิลาน อดตีเคยเป็นป้อมปราการของพวก

ตระกูลวสิคอนต ิ(Visconti) ต่อมาเป็นที�พํานักของผูนํ้าเผด็จการในช่วงศตวรรษที� 15 คือตระกูลสฟอร์ซา 

(Sforza)  

** อสิระอาหารกลางวนั เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ําแนะนํา ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองอนิเทอลาเก้น (Interlaken) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั�วโมง 50 นาท)ี มี

ความหมายตรงตัวที�แปลว่า “เมืองระหว่างสองทะเลสาบ” เป็นเมืองที�ตั �งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune 

Lake) และ ทะเลสาบเบรยีนซ์ (Brienz Lake) ทะเลสาบสีฟ้าสดใสแสนสวยงาม ของ ประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์(Switzerland) ถูกขนาบดา้นหนา้หลังดว้ยเทอืกเขาเขยีวชะอุม่ ดา้นซา้ยขวาของเมืองเป็น

ทะเลสาบและมสีถานรีถไฟ 2 สถานขีนาบดา้นซา้ยและขวาของเมอืงโดยมถีนนสายหลักตัดผ่าน 2 สถานี เมือง

ที�รวมกจิกรรมนักท่องเที�ยวภูเขาทั�งยังมโีรงแรมและรสีอรท์มากมาย อสิระใหท้า่นชมความสวยงามโดยรอบของ

เมอืง 

นําทา่นเดนิทางสู่ ศูนยร์วมนาฬิกาเคยีฮอฟเฟอร ์(Kirchhofer) ศูนย์รวมนาฬกิาและเครื�องประดับชั �นนํา

ของประเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ละยังมสีนิคา้เครื�องหนังหรูหรา ผลติภัณฑเ์ครื�องสําอางและความงามคุณภาพสูง 

ของขวัญ และของที�ระลกึ เป็นที�รูจั้กในระดับสากลและเป็นที�รูจั้กทั�วทั �งอตุสาหกรรมนาฬกิาและเครื�องประดับที�

มีคุณภาพดเียี�ยมและการบรกิารลูกคา้ที�โดดเด่น อาทเิช่น Patek Philippe, Cartier, Piaget, Chopard, Franck 

Muller, Panerai, Corumm, Omega, Chanel, Bvlgarim, Mont Clanc, Tag Heuer, Hermes, Porsche 

Design, Fendi, Rado, Oris, Gucci, Charriol, Tissot, Guess, Calvin Klein เป็นตน้ 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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 นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั City Oberland Hotel, Interlaken, Switzerland หรอืเทยีบเทา่ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สี� เมอืงอนิเทอลาเกน้ - เมอืงกรนิเดลิวลัท ์- สถานีรถไฟกรนิเดลิวลัท ์กรุน - น ั�งรถไฟไต่เขา พชิติยอด

เขาจงุเฟรา - สถานรีถไฟคลาย ไชนเ์ด็กซ ์- สถานรีถไฟจงุเฟรายอรค์ - ยอดเขาจงุเฟรา - ถํ �านํ�าแข็ง

พนัปี - ลานสฟิงซ ์- ที�ทําการไปรษณียท์ี�สงูที�สดุในยโุรป - สถานรีถไฟจงุเฟรายอรค์ - น ั�งรถไฟไต่เขา 

ลงจากยอดเขาจงุเฟรา สู ่สถานรีถไฟเลาเทอรบ์รุนเนนิ - สถานรีถไฟคลาย ไชนเ์ด็กซ ์- เมืองเลาเท

อรบ์รุนเนนิ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์- เมอืงดฌีง ประเทศฝร ั�งเศส    (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดลิวลัท ์(Grindelwald) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมืองตากอากาศ

เล็กๆแสนสวยงามของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นที�ตั �งของ สถานรีถไฟกรนิเดลิวลัด ์กรุน (Grindelwald 

Grund Station) นําท่าน น ั�งรถไฟไต่เขา พชิติยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch Top of Europe) 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 25 นาท)ี โดยเปลี�ยนขบวนรถไฟที� สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ (Kleine 

Scheidegg Station) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี มีความสูงกว่าระดับนํ�าทะเลถงึ 11,333 ฟุตหรือ 

3,454 เมตร ระหว่างทางขึ�นสู่ยอดเขา ท่านจะไดผ้่านชมความสวยงามที�ธรรมชาตสิรรคส์รา้ง คือ ธารนํ�าแข็ง

ขนาดใหญ ่บรเิวณเชงิเขาก่อนถงึสถานีปลายทาง สถานรีถไฟจงุเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานีรถไฟ

ที�สูงที�สุดในทวปียุโรป เดนิทางถงึ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau / Top of Europe) ไดร้บัการขึ�น

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมื�อปี ค.ศ. 2001 นําท่าน เขา้ชม 

ถํ �านํ�าแข็งพนัปี (Ice Palace) ตามรอยละคร “ลขิติรกั” เป็นถํ�านํ�าแข็งพันปีที�ไม่มีวันละลาย เกดิจากการ

ขุดเจาะใตธ้ารนํ�าแข็ง Glacier ลกึลงไป 30 เมตร ภายในจะมีผลงานศลิปะเป็นนํ�าแข็งแกะสลักอยู่ตามจุดต่างๆ 

และ ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จุดชมววิที�สูงที�สุดในยุโรปที�ระดับความสูงถงึ 3,571 เมตร สามารถ

มองเห็นไดก้วา้งไกลที�ถงึชายแดนของประเทศสวติเซอร์แลนด์ สัมผัสกับภาพของธารนํ�าแข็ง (Aletsch 

Glacier) ที�ยาวที�สุดในเทอืกเขาแอลป์ มีความยาวถงึ 22 ก.ม. และความหนาถงึ 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย 

อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการถา่ยรูปเป็นที�ระลกึและสนุกสนานกับกจิกรรมบนยอดเขา ที�ไม่ควรพลาดกับ

การส่งโปสการ์ดโดย ที�ทําการไปรษณียท์ี�สูงที�สุดในยุโรป (Post Office at Top of Europe) ไปหา

บคุคลที�ทา่นนกึถงึในชว่งเวลาที�ดทีี�สดุ ** การเดนิทางขึ�นชมยอดเขาจุงเฟรา ขึ�นอยูก่บัสถานการณ์ และ 

สภาพภูมอิากาศเป็นสําคญั กรณีคณะไม่สามารถขึ�นชมยอดเขาจุงเฟราได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไม่วา่สว่นใดส่วนหนึ�งใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี เนื�องจากเป็น

การชําระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ั�งหมด ท ั�งนี�ทางบรษิทัจะคํานงึถงึประโยชน์ของลูกคา้ เป็น

สําคญั ** 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารเอเชี�ยนเซ็ทเมน)ู พเิศษ !! ภตัตาคารบนยอดเขาจงุเฟรา 

** กรณีรา้นอาหารบนยอดเขาจงุเฟรา ไม่สามารถรองรบัคณะได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิ� นําทา่นรบัประทานอาหารที�ภตัตาคารในเมอืงใกลเ้คยีง เป็นการทดแทน และไม่สามารถคนื

คา่ใชจ้า่ยใหท้า่นได ้ไม่วา่สว่นใด ส่วนหนึ�ง ท ั�งนี�ทางบรษิทัจะคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นสําคญั 

** 

นําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟจงุเฟรายอรค์ (Jungfraujoch Top of Europe) เพื�อ น ั�งรถไฟไต่เขา ลง

จากยอดเขาจุงเฟรา สู่ สถานรีถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen Station) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท)ี โดยเปลี�ยนขบวนรถไฟที� สถานรีถไฟคลาย ไชนเ์ด็กซ ์(Kleine Scheidegg Station) 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เดนิทางถงึ เมอืงเลาเทอรบ์รุนเนนิ (Lauterbrunnen) เป็นหมู่บา้นใน

รัฐแบรน์ของ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(Switzerland) ตั �งอยู่กลางหุบเขาสูงชัน ดว้ยทัศนียภาพที�สวยงาม

จงึเป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวยอดนยิมแห่งหนึ�ง หมู่บา้นเลาเทอร์บรุนเนนิเป็นทางผ่านไปยังจุดท่องเที�ยวต่างๆ ใน

แถบเทอืกเขาแอลป์ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 
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นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงดฌีง (Dijon) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมง 50 นาท)ี อดีตเมืองหลวงแห่ง

แควน้เบอรกั์นด ีประเทศฝร ั�งเศส (France) ผ่านทุ่งราบอันกวา้งใหญ่ เป็นแหล่งผลติมัสตาร์ดชื�อดังและไวน์

ชั �นเลศิ ระหวา่งทางผ่านชมอาคารบา้นเรือนสมัยเรอเนสซองส์ โบสถแ์ละวหิารเก่าแก่ในสมัยยุคกลางซึ�งมี

จุดเดน่ คอืการมุงหลังคาดว้ยกระเบื�องสแีดงสดจัดเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Comfort Hotel Dijon Sud - Longvic , Dijon, France หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�หา้ เมอืงดจิอง - เมอืงปารสี - ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมปลอดภาษ ีกลานเดอควดี - พระราชวงัแวรซ์ายส ์

- ลา วลัล ีวลิเลจ เอาทเ์ล็ท         (B/L/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงปารสี (Paris) เมืองหลวงของ ประเทศฝรั�งเศส เมืองที�มีมนตเ์สน่หอั์นเหลอืลน้ ตดิ

อันดับ 1 ใน 10 ของโลกที�นักท่องเที�ยวอยากมาเยือนมากที�สุด ปัจจุบันเมืองปารีสเป็นหนึ�งในศูนย์กลางทาง

เศรษฐกจิและวฒันธรรมที�ลํ�าสมัยแห่งหนึ�งของโลก ที�ทรงดว้ยอทิธพิลของการเมือง การศกึษา ความบันเทงิ 

สื�อ แฟชั�น วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําใหเ้มอืงปารสีเป็นหนึ�งในเมืองที�สําคัญที�สุดแห่งหนึ�งของโลกหรอืเมืองที�

ใครก็ตา่งใฝ่ฝันถงึ 

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมปลอดภาษ ีกลานเดอควดี (Grain De Cuir Shop) ศูนย์รวม

สนิคา้แบรนดเ์นมชั �นนําราคาถูก อาทเิช่น Rimowa, Samsonite, Longchamp, Tumi, Kipling, Michael Kors, 

Coach, Lancel, Karl Lagerfeld, Lacoste, Guess 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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นําทา่น เขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Palace of Versailles) สรา้งข ึ�นตามพระราชประสงคข์องพระเจา้

หลุยสท์ี� 14 หากจะเรยีกพระราชวังแห่งนี�วา่สมบรูณ์แบบที�สุดในโลกก็คงไม่ผดินัก เนื�องจากถูกสรา้งขึ�นดว้ยหนิ

ออ่นสขีาวทั�งภายในและภายนอกตกแตง่อย่างวจิติรอลังการ ทั �งจติรกรรมฝาผนัง รูปปั�น รูปแกะสลักและเครื�อง

เรอืน ที�ใชเ้งนิมากมากมายมหาศาลในการสรา้ง นําท่านเขา้ชม หอ้งต่างๆภายในพระราชวัง เช่น โบสถห์ลวง

ประจําพระราชวัง, ทอ้งพระโรงที�ตกแต่งอย่างวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี�, หอ้งกระจก ที�มีความ

ยาวถงึ 73 เมตร เป็นหอ้งที�พระยาโกษาธบิดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา 

เคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลยุสท์ี� 14 แห่งประเทศฝรั�งเศสครั�งในอดตีกาล อกีทั �งยังเป็นหอ้งที�ใชสํ้าหรับจัด

งานเลี�ยงและเตน้รําของพระนางมารี อังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยส์ที� 16 ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีที�

ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนที�ยิ�งใหญ่, หอ้งวนัีสสําหรับเหล่าคณะ

ราชทูตที�เดนิทางมาไดพั้กกอ่นเขา้เฝ้า รวมทั �งยังเคยเป็นที�พักของราชทตูสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่ง

กรุงศรอียุธยา สิ�งที�ทําใหห้อ้งนี�แตกต่างจากหอ้งอื�นๆคอืบนเพดานมีภาพเขยีนที�แสนงดงามทรงคุณค่า และหอ้ง

ไดอาน่าสําหรับพักผ่อนหลังพิธสีําคัญๆ ผนังทั�งสองดา้นจะเต็มไปดว้ยภาพวาดเทพีไดอาน่าที�ขนานนามว่า 

“เทพีแห่งการล่าสัตว”์ เป็นตน้ อกีส่วนหนึ�งที�มองขา้มไม่ไดนั้�นคอื สวนแวร์ซายส์ ที�ถือว่ายิ�งใหญ่และงดงาม 

ผลงานช ิ�นเอกของนักแต่งสวนชื�อดังทั�วโลกนามว่า “เลอโนทด์” มีพื�นที�ถงึ 14,820 เอเคอร์ มีแมก้ระทั�ง

ทะเลสาบจําลอง มรีูปปั�นของสัตวน์านาชนดิและเทพเจา้กรกีตามจุดต่างๆ และยังมสีวนดอกไมท้ี�จะผันเปลี�ยนไป

ตามแต่ละฤดูกาล จึงทําใหก้ารมาเยือนยังพระราชวังแวร์ซายจงึเปรียบเสมือนการมาเยือนยัง “วมิานแห่ง

จกัรพรรด”ิ ที�นับเป็นมรดกโลกตะวันตกโดยแทจ้รงิ ไดร้บัการขึ�นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

สหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมื�อปี ค.ศ. 1979 ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ�ไม่สามารถคืน

ค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนื�องจากเป็นการชําระล่วงหน้ากบัผูแ้ทน

เรยีบรอ้ยแลว้ท ั�งหมด ** 

นําท่านเดนิทางสู่ ลา วลัล ีวลิเลจ เอาทเ์ล็ท (La Vallee Village Outlet) เอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่ ศูนย์รวม

สนิคา้แบรนดเ์นมใหเ้ลือกมากมาย 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 และอื�นๆอีกมากมาย อสิระให ้

ทา่นเลอืกซื�อสนิคา้ตามอัธยาศัย 

** อสิระอาหารคํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ําแนะนํา ** 

 นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Ibis Paris Porte d’Italie, Paris, France หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที�หก เมอืงปารสี - ล่องเรอืบาโตมุช ชมหอไอเฟล - หอไอเฟล - จตัุรสัทรอคคาเดโร่ - ลานประวตัศิาสตร ์

หรือ จตัุรสัคองคอร์ด - ถนนช็อง เซลเีซ - ประตูชยันโปเลยีน หรือ อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล - 

จตัุรสัชารล์ เดอ โกล - สวนและพระราชวงัลุกซ็องบรู ์- สะพานอเล็กซานเดอรท์ี� 3 - โรงอุปรากรปาแล

การน์ีเย - ย่านเลอ มาเร่ส ์- มหาวหิาร ซาเคร เกอร ์- พพิธิภณัฑล์ูฟร ์- หา้งแกลเลอรี� ลาฟาแยตต ์

(B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่าน ล่องเรอืบาโตมุช ชมหอไอเฟล (Bateaux Mouches River Cruise) ที�ไหลผ่านใจกลางเมือง

ปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝั�งแม่นํ�าแซน เป็นอกีหนึ�ง

ประสบการณ์ที�น่าประทับใจ ** รอบของการล่องเรอือาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่

สามารถลอ่งเรอืได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ไม่สามารถคนืค่าใชจ้่าย ไม่วา่ส่วนใด

สว่นหนึ�งใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนื�องจากเป็นการชําระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ั�งหมด ท ั�งนี�

ทางบรษิทัจะคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสําคญั ** 

นําทา่น ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ กับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณ์ที�โดดเด่นสูงตระหง่านคู่เมืองปารีส 

ดว้ยความสงูถงึ 1,063 ฟตุ หรอืสูงเท่ากับตกึ 81 ชั �น สรา้งขึ�นในปี ค.ศ. 1889 ที�บรเิวณ จตัุรสัทรอคคาเดโร ่

(Trocadéro) สรา้งขึ�นเพื�อใชเ้ป็นสัญลักษณ์ของงานแสดงสินคา้โลก ในปี ค.ศ. 1889 (Exposition 

universelle de Paris de 1889) เพื�อแสดงถงึความยิ�งใหญ่ของประเทศฝรั�งเศส ความเจรญิกา้วหนา้ทาง

เทคโนโลย ีวทิยาศาสตร์ และความสวยทางศลิปะสถาปัตยกรรม หอคอยสูงงดงามแห่งนี�เป็นดาวเด่นที�สรา้ง

ความประทับใจแกผู่ร่้วมงาน ซึ�งต่อมาไดรู้จั้กในนามหอไอเฟลและกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองปารสี  

นําท่าน ผ่านชม โดยรอบเมืองปารีสเริ�มจาก ลานประวตัศิาสตร ์หรอื จตัุรสัคองคอรด์ (Place de la 

Concorde) ที�พระเจา้หลยุสท์ี� 16 และพระนางมารอัีงตัวเนต ถูกตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวิัติ

ฝรั�งเศส ผ่านชม ถนนสายโรแมนตกิ ถนนช็อง เซลเีซ (Champs Elysees) ซึ�งทอดยาวจากจัตุรัส

คองคอรด์ ตรงสู ่ประตชูยันโปเลยีน หรอื อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล (Arc de triomphe de l'Étoile) 

หรอืที�รูจั้กกันในชื�อ ประตชูัยแห่งประเทศฝรั�งเศส เป็นอนุสรณ์สถานที�สําคัญในเมืองปารีส ตั �งอยู่กลาง จตัุรสั

ชารล์ เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) หรือเป็นที�รูจั้กกันในนาม "จัตุรัสแห่งดวงดาว" (Place de 

l'Étoile) อยู่ทางทศิตะวันตกของถนนช็อง เซลเีซ ประตชัูยแหง่นี�สรา้งขึ�นเพื�อเป็นการสดุดวีรีชนทหารกลา้ที�ได ้

ร่วมรบเพื�อประเทศฝรั�งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ�งในสงครามนโปเลยีน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนริ

นามอกีดว้ย ประตูชัยนี�เป็นส่วนหนึ�งของ "แกนกลางอันเก่าแก่" (L'Axe historique) ซึ�งเป็นถนนเสน้ตรงจาก

สวนพพิธิภัณฑล์ูฟวรไ์ปยังชานเมืองปารสี ออกแบบโดยช็อง ชาลแกร็ง ในปี พ.ศ. 2349 โดยมยีุวชนเปลอืยชาว

ฝรั�งเศสกําลังตอ่สูกั้บทหารเยอรมัน เต็มไปดว้ยเคราและใส่เกราะเป็นสัญลักษณ์เพื�อเป็นการปลุกใจ และเป็น

อนุสรณ์สถานจนกระทั�งสงครามโลกครั�งที� 1 สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอร์

ลทิซ ์ในปี 1805 โดยเร ิ�มสรา้งขึ�นในปี ค.ศ. 1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1836 

นําทา่น เขา้ชม สวนและพระราชวงัลุกซ็องบรู ์(Jardin du Luxembourg) หรอืที�รูจ้ักกันในชื�อฝรั�งเศสว่า 

ชาร์แดง ดู ลุกซ็องบูร์ เป็นสวนสาธารณะที�มีขนาดใหญเ่ป็นอันดับที�สองของเมืองปารีส ภายในเป็นที�ตั �งของ

พระราชวังลุกช็องบรูท์ี�สวยงามมีพื�นที�กวา้งถงึ  61 เอเคอร ์ชาวเมืองสว่นมากมักจะมาใชเ้วลาวันหยุดในการทํา

กจิกรรมครอบครัว ปิกนกิ ผักผ่อน ไปจนถงึถงึการอาบแดด นอกจากความร่มรื�นของตน้ไมจํ้านวนมากแลว้ยังมี

การประดับประดาดว้ยรูปประตมิากรรมกวา่ 106 ชิ�น  

นําท่าน ผ่านชม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี� 3 (Pont Alexandre-III Bridge) เป็นสะพานโคง้พาดผ่าน

แม่นํ�าแซน เชื�อมต่อทั�งสองฝั�งแม่นํ�าดา้นฝั�งหอไอเฟลกับฝั�งช็อง เซลเีซเขา้ดว้ยกัน โดยไดถู้กกล่าวขานว่าเป็น

สะพานที�ประดับประดาไปดว้ยงานศลิปะชั �นเลศิ และหรูหราที�สุดในเมอืงปารสี โดยในปัจจุบันไดข้ ึ�นทะเบยีนเป็น

อนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรแ์หง่ประเทศฝรั�งเศส 
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นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ กับ โรงอุปรากรปาแลการน์ีเย (Palais Garnier) หรือที�เรียกกันว่า โรง

อปุรากรแหง่เมืองปารสี ถอืเป็นผลงานสถาปัตยกรรมแบบฟื�นฟสูสไตลบ์าโรกที�เป็นชิ�นเอกในยุคปลายทศวรรษที� 

18 การตกแต่งแมจ้ะใหค้วามรูส้กึหรูหรา หากก็แฝงไวด้ว้ยบรรยากาศภายในมีความลกึลับน่าคน้หาเสมือนหลง

เขา้มาในบทประพันธเ์รื�อง Phantom of the Opera ปัจจบัุนยังคงมีการแสดงบัลเล่ตห์รอืโอเปร่าอยู่ ** ยงัไม่

รวมค่าบตัรเขา้ชม โรงอปุรากรปาแลการน์เีย ทา่นละ ประมาณ 15 ยูโร (EUR) หรอื คํานวณ เป็นเงนิ

ไทย ทา่นละ ประมาณ 600 บาท (THB) ** 

นําท่านเดนิทางสู่ ย่านเลอ มาเร่ส ์ (Le Marais) เป็นย่านที�ไดร้ับการกล่าวขานวา่เป็นย่านที�เก่าแก่ที�สุดใน

เมอืงปารสี ตามทอ้งถนนและอาคารบา้นเรอืนในละแวกนี�ยังคงใหค้วามรูส้กึเสมือนฝรั�งเศสในยุคกลาง แมจ้ะ

ยังคงบรรยากาศและความเก่าแกไ่วอ้ย่างครบถว้น หากก็มีการผสมผสานความเจรญิไวอ้ย่าลงตัว ไม่วา่จะเป็น 

รา้นอาหารฝรั�งเศสแบบดั �งเดมิ รา้นเบเกอรี�โฮมเมดตกแต่งสวยงามน่ารัก รา้นแฟชั�นนําสมัย รา้นขายของแนว

โบราณสําหรับนักสะสม ที�สําคัญยังสามารถเดินจากถนนเสน้นี�เพื�อเดนิทางไปเที�ยวชมหอศิลป์ พิพธิภัณฑ์

มากมาย  

นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ กับ มหาวหิาร ซาเคร เกอร ์(The Basilica of the Sacred Heart of 

Paris) หรอืที�รูจ้ักกันในนาม มหาวหิารพระหฤทัยแห่งมงมาทร์ ตั�งอยู่ในย่านมงมาทร ์(Montmartre) บนยอด

เขาที�สูงที�สดุของเมอืงปารสี ถงึจะเรยีกวา่มหาวหิารหากแตล่ักษณะคลา้ยกับปราสาทอันโอ่อา่สขีาวมากกว่า อกี

ทั �งรูปแบบสถาปัตยกรรมการสรา้งแบบโรมัน ไบแซนไทน์ ที�ดูวจิิตรบรรจงและมีเอกลักษณ์แตกต่างจาก

สิ�งก่อสรา้งอื�นๆในยุคเดยีวกัน ที�นอกจากจะเป็นสถานทท่ีองเที�ยวหลักๆของเมอืงปารสีแลว้ ยังนับเป็นอนุสาวรีย์

ของทั�งการเมอืงและวัฒนธรรม โดยความขาวที�เห็นเกดิจากวสัดุก่อสรา้งที�ทําจากหนิปูนประเภททราเวอรท์ีนที�

ทําใหค้งความขาวไดอ้ย่างยาวนานและยังทนต่อภูมอิากาศต่างๆไดอ้ย่างด ีภายในหอ้งโถงใหญถ่ือว่าเป็นอกี

หนึ�งจุดไฮไลทข์องที�นี� ซึ�งเป็นภาพวาดบนเพดานแบบโมเสคที�ใหญท่ี�สุดของฝรั�งเศส รวมไปถงึดา้นบนสุดที�มี

ลักษณะเป็นโมที� เป็นจดชมววิที�สวยที�สุดแห่งหนึ�งของเมืองปารีส ** ยงัไม่รวมค่าบตัรเขา้ชม มหาวหิาร 

ซาเคร เกอร ์ทา่นละ ประมาณ 8 ยูโร (EUR) หรอื คํานวณ เป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 320 บาท 

(THB) ตอ่โซน จะแบ่งเป็น ส่วนโดม และ ดา้นลา่ง ** 

นําท่าน ผ่านชม พพิธิภณัฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑท์างศลิปะที�มีชื�อเสยีง เก่าแก่ที�สุดแห่ง

หนึ�งของโลก ตัวอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง แตปั่จจบุันเป็นสถานที�ที�จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทาง

ศลิปะที�ทรงคณุค่าระดับโลกเป็นจํานวนมาก กวา่ 35,000 ชิ�น เช่น ภาพวาดโมนาลซิา (Mona lisa),The Virgin 

and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่งดังของลีโอนารโ์ด ดาวนิช,ี รูปปั�น The 

Victory of Samothrace หรือ รูปปั�นเทพวนัีส (Venus de Milo) มีทั �งรูปปั�นสฟิงซ์ (Sphinx), มัมมี� (Mummy) 

หรือร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิิธภัณฑล์ูฟร์จะสรา้งเป็นรูปทรง

พรีะมดิที�สรา้งขึ�นจากกระจกเป็นอกีจุดยอดนยิมที�นักทอ่งเที�ยวตอ้งไปถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ และเป็นฉากที�มีอยู่ใน
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ภาพยนตร์เรื�อง The Da Vinci Code ซึ�งพพิธิภัณฑล์ูฟร์ นอกจากจะมีการตั�งแสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังมี

นทิรรศการชั�วคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร ์และคอนเสริต์ ทําใหพ้พิธิภัณฑล์ูฟรเ์ป็นสถานที�มนีักท่องเที�ยวมา

เยือนปีละเกือบ 10 ลา้นคน ** ยงัไม่รวมค่าบตัรเข้าชม พพิธิภณัฑล์ูฟร ์ท่านละ ประมาณ 20 ยูโร 

(EUR) หรอื คํานวณ เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 800 บาท (THB) ขึ�นอยูก่บัประเภทของบตัร และ 

สว่นที�เขา้ชม ** 

นําทา่นเดนิทางสู ่หา้งแกลเลอรี� ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) สวรรคข์องนักชอ้ปปิ�งสนิคา้แบรนด์

เนมชั �นนํารุ่นใหม่ล่าสดุ New Collection !! จากทั�วทกุมุมโลก รวบรวมอยู่ในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางเมือง

ปารสีแหง่นี� หรอืทา่นสามารถเลอืกซื�อสนิคา้ของสวสิฯจากรา้น Bucherer รา้นดังของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ที�

มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางเมืองปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต, เครื�องหนัง, มีดพับ, นาฬกิายี�หอ้

ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้  

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํ�า เพื�อสะดวกแก่การเดนิทางทอ่งเที�ยว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ําแนะนํา ** 

 นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Ibis Paris Porte d’Italie, Paris, France หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�เจ็ด เมอืงปารสี - ท่าอากาศยานนานาชาตปิารีส ชารล์เดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝร ั�งเศส - ท่าอากาศ

ยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                           (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์เดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝร ั�งเศส เพื�อใหท้า่นมี

เวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซื�อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

12.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai 

Airways เที�ยวบนิที� TG931 (เที�ยวบนิตรง)     

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ั�วโมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 

 

วนัที�แปด ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย                (-/-/-) 

06.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเที�ยวบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเด ี�ยว

เพิ�ม 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ั�ว 

19 - 26 กมุาพนัธ ์2563 
20FEB TG940 BKK-MXP 00.35-07.10 

25FEB TG931 CDG-BKK 12.30-06.00+1 
55,999 55,999 55,999 12,999 41,999 

20 - 27 มนีาคม 2563 
21MAR TG940 BKK-MXP 00.35-07.10 

26MAR TG931 CDG-BKK 12.30-06.00+1 
52,999 52,999 52,999 12,999 38,999 

17 - 24 เมษายน 2563 
18APR TG940 BKK-MXP 00.40-07.35 

23APR TG931 CDG-BKK 13.40-05.55+1 
55,999 55,999 55,999 12,999 41,999 

24 เม.ย. - 01 พ.ค. 2563 
(01 พ.ค. วนัแรงงาน) 

25APR TG940 BKK-MXP 00.40-07.35 

30APR TG931 CDG-BKK 13.40-05.55+1 
56,999 56,999 56,999 12,999 42,999 

08 - 15 พฤษภาคม 2563 
09MAY TG940 BKK-MXP 00.40-07.35 

14MAY TG931 CDG-BKK 13.40-05.55+1 
55,999 55,999 55,999 12,999 41,999 

12 - 19 พฤษภาคม 2563 
13MAY TG940 BKK-MXP 00.40-07.35 

18MAY TG931 CDG-BKK 13.40-05.55+1 
55,999 55,999 55,999 12,999 41,999 

22 - 29 พฤษภาคม 2563 
23MAY TG940 BKK-MXP 00.40-07.35 

28MAY TG931 CDG-BKK 13.40-05.55+1 
55,999 55,999 55,999 12,999 41,999 

29 พ.ค. - 05 ม.ิย. 2563 
(03 ม.ิย. วนัเฉลมิฯพระราชนิ)ี 

30MAY TG940 BKK-MXP 00.40-07.35 

04JUN TG931 CDG-BKK 13.40-05.55+1 
57,999 57,999 57,999 12,999 43,999 

02 - 09 มถิุนายน 2563 
(03 ม.ิย. วนัเฉลมิฯพระราชนิ)ี 

02JUN TG940 BKK-MXP 00.40-07.35 

08JUN TG931 CDG-BKK 13.40-05.55+1 
58,999 58,999 58,999 12,999 44,999 

12 - 19 มถิุนายน 2563 
13JUN TG940 BKK-MXP 00.40-07.35 

18JUN TG931 CDG-BKK 13.40-05.55+1 
57,999 57,999 57,999 12,999 43,999 

 

** อตัรานี� ไม่รวม ค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น (หากม)ี ** 

 

** อตัรานี� ไม่รวม ค่าธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยว ประเทศฝร ั�งเศส ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 

สําหรบัการยื�นวซี่าแบบหมู่คณะ จําเป็นตอ้งนําสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพื�อ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 

วนัทําการ (บางกรณีอาจไม่รวมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ั�งนี�ข ึ�นอยู่กบัจํานวนของผูส้มคัรในแตล่ะช่วง) ในช่วงเวลาดงักลา่ว 

ทา่นจะไม่สามารถขออนุญาตใชห้นงัสอืเดนิทางเพื�อเดนิทางได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม (ดงึเลม่ออกมาใชร้ะหวา่ง

กระบวนการพจิารณา) หากจําเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่น

ภายใน 3-5 วนัทําการ เป็นอยา่งนอ้ย ในลําดบัตอ่ไป จากน ั�นระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนัเดนิทางไม่เพยีงพอสําหรบัยื�นว ี

ซ่าคร ั�งใหม่ การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงื�อนไข ทกุกรณี และ หากทา่นใหท้างบรษิทัดําเนนิการขอวซี่าให ้

รวมไปถงึ กรณีที�ทา่นขอเอกสารจากทางบรษิทัไปเพื�อดําเนนิการขอวซี่าดว้ยตนเอง และทา่นไดร้บัวซี่าเรยีบรอ้ย ท่าน

จะไม่สามารถยกเลกิทวัรไ์ดท้กุกรณี ไม่วา่ระยะเวลาคงเหลอื จะมากกวา่ 45 หรอื 55 วนั ก็ตาม ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 

** หากทา่นที�ตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ั�ว เครื�องบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุ

คร ั�งก่อนทําการออกบตัรโดยสารเนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ** 

 

** อตัราค่าบรกิารนี� จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 15 ทา่น ขึ�นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวน

ที�กําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิ�มขึ�น 

เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไม่สามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกาํหนด ไม่วา่เหตผุลใดเหตุผลหนึ�ง 

และ ไม่ว่ามื�อใดมื�อหนึ�ง ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของท่านมาเพิ�มเตมิขณะมื�ออาหาร 

เนื�องจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จํากดัเรื�องของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว 

ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมี�ก ึ�งสําเร็จรูป เทา่น ั�น กรณีที�ทา่นมคีวามประสงคท์ี�จะส ั�งเมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิในสว่นนี�ดว้ยตนเอง **  
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** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศูนยก์ารคา้ ในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จะปิดทําการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมที�สถานที�ดงักลา่ว

ตรงกบัวนัอาทติย ์ทางบรษิทัอาจจําเป็นตอ้งปรบัเปลี�ยนโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไม่สามารถ

ปรบัเปลี�ยนได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิ�งใดเป็นการทดแทน

ไดท้กุกรณี เนื�องจากเงื�อนไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทางที�จะตอ้งเป็นไปตามกําหนดการเทา่น ั�น ** 

 

** การเดนิทางทอ่งเที�ยวในทวปียโุรปสว่นใหญ่ จําเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพื�อเขา้ถงึสถานที�บางจดุ และ อาจเป็นระยะทาง

ที�คอ่นขา้งไกลจากจุดที�รถสามารถจอดได ้ขอใหท้กุทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อุปกรณ์ เช่น รองเทา้ที�สามารถเดนิได้

สะดวกสว่นบคุคล ใหพ้รอ้มสําหรบัการเดนิทาง เพื�อประโยชนส์งูสดุของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสูงอาย ุและ 

ผูโ้ดยสารที�ใชร้ถเข็น ทา่นจําเป็นจะตอ้งมผีูร้่วมเดนิทางดว้ย เพื�อคอยดแูลเป็นพเิศษเอง และสถานที�บางจดุ ทา่นอาจ

ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่าย หรอื ชดเชยสิ�งใดเป็นการ

ทดแทนไดทุ้กกรณี ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ั�งหมดกอ่นทาํการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื�องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั�นประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลื�อน เปลี�ยนวันเดนิทาง หรือ อัพเกรด

ได ้

 ค่าภาษีนํ�ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื�องบนิ โดยสายการบนิ Thai Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใต ้

ทอ้งเครื�องบนิได ้ทา่นละ 2 ชิ�น โดยมนํี�าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิ�น ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ช ิ�น 7 ก.ก. 1 

ชิ�น รวม 30 ก.ก.)  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการที�ระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมที�พักระดับมาตราฐานตามที�รายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที�โรงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple 

วา่ง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรือ กจิกรรมอื�นๆ ที�ทําใหโ้รงแรมตามรายการที�ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ� ในการ

ปรับเปลี�ยนโรงแรมที�พักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานึงถงึประโยชน์ของ

ลกูคา้เป็นสําคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชี�แจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ หรือ ผ่านชม ทั �งนี�ขึ�นอยู่

กับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจ์รงิอกีครั�ง  

 ค่าอาหารตามที�รายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้

เป็นสําคัญ 

 ค่าจา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซื�อประกันเพิ�มเพื�อคุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที�เป็นกรณพีเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสอืเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถาม

อัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครั�ง) 

 ค่าภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

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

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

 คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 3 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางทั�งหมด ตามธรรมเนยีม 45 ยูโร (EUR) หรอื คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,575 บาท (THB) 

รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ั�งนี�ทา่นสามารถใหม้ากกว่านี�ได้

ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยื�นวซ่ีาทอ่งเที�ยว ประเทศฝร ั�งเศส ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ขึ�นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยน

เงนิตรา และ คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซ่ีาและค่าบรกิารสว่นนี�ขอความกรณุาลูกคา้ผูเ้ดนิทาง



    

- 14 - | 58EU2525_ZG_ZMXP15_It-Sw-Fr 8D5N_TG  FEB-MAY20  

 

 

ถอืไปจา่ยในวนัที�ยื�นเอกสาร สแกนนิ�ว กบัเจา้หนา้ที�ของบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ที�ไปดูแล และ อํานวยความสะดวก

ในวนัน ั�น) 

 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที�ยว กรณุาทาํการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที� 1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนี�ภายในวันที� 3 ก่อนเวลา 14.00 น. 

เท่านั�น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ไดรั้บยอดเงินมัดจําตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะ

เดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเชค็ที�วา่งและทําจองเขา้มาใหม่อกีครั�ง กรณทีี�คณะเต็ม มคีิวรอ (Waiting List) ทางบริษัท

ขอสงวนสทิธิ�ในการใหส้ทิธิ�ลกูคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที�ทํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื�องจากทุกพี

เรยีดทางบรษัิทมทีี�นั�งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทอ่งเที�ยว กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที�เหลือทั�งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเที�ยวหรือ

เอเยน่ตไ์ม่ชาํระเงนิ หรอื ชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธการจ่ายเงนิ

ไมว่า่กรณใีดๆก็ตาม รวมท ั�ง กรณีท ี�อยูใ่นช่วงรอผลการอนุมตัวิซ่ีา รอนดัสมัภาษณ์วซ่ีา ที�ทําใหท้างบริษัทไมไ่ดร้ับเงนิตาม

เวลาที�กําหนดไมว่า่กรณใีดๆก็ตาม คอื ก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเที�ยวสละสทิธกิารเดินทางในทัวร์นั�นๆ

ทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี� วันจันทร์ ถงึ ศุกร ์

เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศ

ในปีนั �นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณนัีกท่องเที�ยว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื�อน หรอื เปลี�ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นต์ (ผูม้รีายชื�อ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�ง เพื�อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลิกการ

จองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณอ์ักษรเท่านั�น ทางบริษัทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆทั�งสิ�น 

2. กรณนัีกท่องเที�ยว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรือ เดินทางมาที�บริษัทอย่างใดอย่างหนึ�ง เพื�อลงนามดําเนินการขอรับเงนิค่าบริการคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ 

(กรณดีําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบริการต่างๆทั�งหมด พาสปอร์ต

หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น 

โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี� 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึ�นไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไม่

วา่วนัใดวนัหนึ�ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่ายทา่นละ 50% ของค่าบรกิาร ** กรณีที�มคี่าใชจ้่ายตามจรงิ

มากกวา่กําหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ที�เกดิข ึ�นจรงิท ั�งหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ใชจ้่ายท ั�งหมด 

** ทั �งนี� ทางบริษัทจะหักค่าใชจ่้ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชําระแลว้เนื�องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที�ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเที�ยว เชน่ การสํารองที�นั�งตั�วเครื�องบนิ การจองที�พัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมัีดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั�งหมดไมว่า่กรณใีดๆก็ตาม   

4. สําหรับอตัราค่าบรกิารนี� จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึ�นไป ในแตล่ะคณะ กรณทีี�มผูีเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนที�กําหนด 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิ เลื�อน หรอื เปลี�ยนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ�มขึ�น เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง 

ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับ

ประเทศที�ไมม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซี่า แต่หากทางนักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่าน

ยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกทอ่งเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบริษัท

ยนิดทีี�จะใหบ้รกิารและดําเนินการต่อไป 

5. ในกรณทีี�ลกูคา้ดําเนินการยื�นวซี่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ�ไม่คืนค่าทัวร์ที�ลูกคา้ชําระมาแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ�ง 

ยกเวน้ในกรณทีี�วซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี�ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่ายตามที�เกดิขึ�นจริงทั �งหมด โดยคํานึงถงึ

ประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอ้ยแลว้ บางสายการบิน อาจไม่สามารถคนืค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน 

สว่นใดสว่นหนึ�งได ้และ หากสามารถคนืได ้(Refunds) จําเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 

เดอืน เป็นอย่างนอ้ย 
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6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี� วันจันทร์ ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศ

ในปีนั �นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลสาํคญัเกี�ยวกบั โรงแรมที�พกั ท ี�ทา่นควรทราบ 
1. เนื�องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 

ทา่น (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละ

ชั �นกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึ�งถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับ

เสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี�ยว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิ�มตามจรงิที�เกดิขึ�นจากนักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญอ่าจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศ เนื�องจากอยู่ในแถบที�มอีุณหภูมตํิ�า  

3. กรณทีี�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากกวา่กําหนด หรือหอ้งพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�

ในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยที�พักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที�มลีักษณะเป็นอาคารแบบดั�งเดมิ (Traditional Building) หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรัต 

และไมม่อีา่งอาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยูกั่บการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกนั 

 

ขอ้มูลสาํคญัเกี�ยวกบั การยื�นคาํรอ้งขอวซ่ีา ที�ทา่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทกุทา่น จําเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ื�นรบัคํารอ้งขอวซ่ีา เพื�อสแกนลายนิ�วมอืทุกทา่น  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวซี่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอย่างนอ้ย (ไมร่วมเสาร์-อาทิตย์ ในบางกรณี) 

ทั �งนี�ขึ�นอยูก่ับจํานวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นสําคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการยื�นวซ่ีาแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซ่ีาจะเป็นผูไ้ดร้ับกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทาง

สถานทูตหรือศูนย์รับคํารอ้งขอวีซ่าเท่านั �น หากท่านไม่สะดวกมาดําเนินการยื�นวซี่าวันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใช ้

หนังสอืเดนิทางเพื�อกจิธรุะสว่นตัวของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึ�งอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวซี่า หรือ ซึ�งอาจทําใหใ้หม้ี

ผลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาที�สถานทูต) ท่านจําเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่น ตั �งแต่

ขั �นตอนการจอง หรอื กอ่นชําระเงนิมดัจํา พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที�ท่านสะดวกจะยื�นวซี่ามาก่อน แผนกวซี่าจะประสานงานใหอ้กี

ครั�ง หากมคีวิยื�นวา่งชว่งที�ทา่นสะดวก แผนกวซี่าจะดําเนินการใหด้ีที�สุดที�จะชว่ยอํานวยความสะดวกใหท้่านเป็นกรณีพิเศษ แต่

ทั �งนี� การนัดหมายแบบกรณพีเิศษตา่งๆ จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ่้ายเพิ�มเตมิ ท่านสามารถเลอืกซื�อ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายที�เร็วขึ�น หรอื สามารถเลือกเวลาไดม้ากขึ�น  

3.2 การยื�นแบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนี�ยงัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซ่ีาแบบเดมิท ั�งหมด ** 

ประเทศที�ทา่นสามารถเลอืกซื�อบรกิารพเิศษนี�ได ้ไดแ้ก่ องักฤษ อติาล ีฝร ั�งเศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นั�น  

** สําหรบัการใหบ้รกิาร และ ค่าบรกิารของแตล่ะประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษอกีคร ั�ง อาจมี

การเปลี�ยนแปลง ** 

4. กรณทีี�ทา่นไมส่ามารถยื�นวซีา่พรอ้มคณะได ้จําเป็นตอ้งยื�นกอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งที�ทางบรษัิทจะ

เริ�มดําเนนิการจัดเตรยีมเอกสารเพื�อขอยื�นวซี่า (โดยประมาณ 25-30 วัน ก่อนเดินทางเป็นอย่างนอ้ย หรือ อาจเร็วกว่านั�น) และ

หากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นตามจริงทั �งหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดย

เครื�องบิน (ตั�ว) จะตอ้งออกก่อนกําหนด แต่วซี่ายังไม่ดําเนินการ หรือ วซี่ายังไมไ่ดรั้บการอนุมัต ิ(อยู่ในระหวา่งการพิจารณา) 

เนื�องจากทา่นดําเนนิการยื�นวซี่าหลังคณะ และหรือ กรณทีี�ท่านตอ้งการยื�นกอ่นคณะ แต่คณะที�ท่านเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่าง

การขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทูตตอ้งการขอหลักฐานการพํานักในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกัน

การเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเที�ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสว่นนี� ท่านจําเป็นตอ้งดําเนินการดว้ยตนเอง และ

หากทา้ยที�สุดคณะไม่สามารถเดนิทางได ้ไมว่า่กรณใีดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ�ไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายใหก้ับท่านไม่

วา่สว่นใดสว่นหนึ�งทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทัิ�วไปคอื 15-20 วันทําการ (ไมร่วมวันเสาร์ - อาทติย์ ทั �งนี� ข ึ�นอยู่กับจํานวนผูส้มัครในชว่ง

นั�นๆ ซึ�งหากอยู่ในชว่งฤดกูาลทอ่งเที�ยว ที�มผูีส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากที�ผูส้มคัรไดท้ําการยื�นขอวซี่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูต

ออกมาใชร้ะหวา่งขั �นตอนการพิจารณาวซี่าไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ�น ดังนั�นหากท่านมคีวามจําเป็นในการใชเ้ล่มฯเพื�อเดนิทาง กรุณา

แจง้เจา้หนา้ที�เป็นกรณพีเิศษ เพื�อวางแผนล่วงหนา้ กรณทีี�ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสือเดนิทาง

กลับคนืด่วน ระหวา่งขั �นตอนการพิจารณาวซ่ีา อาจทําใหส้ถานทตูปฏเิสธวซี่า และ ท่านจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม ่นั�นหมายถงึ
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จะตอ้งชําระค่าธรรมเนยีม และ คา่บรกิารใหมทั่�งหมด โดยคํานึงถงึระยะเวลาที�เหลอืกอ่นเดินทางสําหรับการพิจารณาเป็นสําคัญ

กอ่นดําเนนิการ 

7. กรณที่าน มวีซ่ีาเชงเกน้ชนิดเขา้ออกมากกวา่ 1 ครั�ง หรอื หลายครั�ง (Multiple) ที�ยังไม่หมดอาย ุไม่ชาํรุด และ ยังมวีันคงเหลือใน

กลุ่มประเทศเชงเกน้เพียงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถุประสงค์ที�ว ีซ่าเชงเกน้ฉบับนั�นๆออก และตอ้งการใช ้

เดินทางท่องเที�ยวกับคณะนี� สามารถใชไ้ด ้หากวซ่ีานั�นถูกใชม้าแลว้ตามเงื�อนไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซี่าออกจากประเทศใด 

จะตอ้งพํานักประเทศนั�นๆมากที�สุด มากอ่นแลว้อยา่งนอ้ยหนึ�งครั�ง หากไมเ่ป็นไปตามเงื�อนไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบริษัท

ขอสงวนสทิธิ�ในการไม่รับผดิชอบเกี�ยวกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายที�จะเกดิขึ�นในทุกกรณี เช่น กรณีถกูปฏิเสธจากด่านตรวจ

คนเขา้เมอืง หรอื ถกูส่งกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที�ท่านมีวซ่ีาประเทศปลายทางที�สามารถเขา้ออกไดห้ลายครั�ง และยังไม่หมดอายุ จําเป็นจะตอ้งเป็นวีซ่าชนิดท่องเที�ยว

เท่านั�น โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสือเดนิทางเล่มปัจจุบันที�มอีายุคงเหลืออย่างนอ้ง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถงึวซี่าชนิดที�

อนุมัติโดยระบุวันที�สามารถพํานักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่ากําหนดที�อนุมัติในหนา้วีซ่า ทั�งนี� ขึ�นอยู่กับประเทศ

ปลายทางอกีครั �ง กรุณาสง่หนา้วซี่าและหนา้ที�มกีารประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้บัเจา้หนา้ที�ตรวจสอบเพื�อความถกูตอ้ง หาก

ไมเ่ป็นไปตามเงื�อนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไม่รับผดิชอบเกี�ยวกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่าย

ที�จะเกดิขึ�นในทกุกรณ ีเชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื�องจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณี

ถกูปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูส่งกลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณี

ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทูตฯ ไมม่นีโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถกู

ระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณถีกูปฏเิสธวซีา่ สถานทูตฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณสีถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึ�งขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืในส่วนนี�เพื�อใหก้าร

ยื�นคํารอ้งในครั�งต่อๆไปสะดวกมากขึ�น ทั�งนี�ข ึ�นอยู่กบัดลุยพนิิจของเจา้หนา้ที�สถานทตูเป็นสําคัญ 

11. การที�วซ่ีาจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรือไม่ หรอื ออกกอ่นเดนิทางเพยีงไมก่ี�วนั เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้งค่าเสยีหายใดๆ

ไดท้ั �งสิ�น เพราะเนื�องจากมเีอกสทิธิ�ทางการทูตคุม้ครองอยู่ 

12. เก ี�ยวกบัเอกสารทางราชการที�จําเป็นตอ้งแปล เชน่ หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศที�ออกจากสํานกังาน

เขต หรอื อําเภอ ที�อาศยัอยู ่, ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หย่ารา้ง , ใบสําคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัยื�นคํารอ้ง

ขอวซ่ีา หรอื สถานทูตตอ้งการ เอกสารที�แปลเรยีบรอ้ย จําเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการ

กงสุลเทา่น ั�น ซึ�งจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี� จําเป็นที�สุด สําหรบัเด็กที�อายุตํ�ากว่า 

18 ปีบรบิูรณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา (เชน่ เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไม่ไดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้่ายในส่วน

นี� ลูกคา้จําเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่สามารถชําระค่าใชจ้่ายในส่วนนี�ใหท้า่นได ้แต่

หากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไม่จําเป็นตอ้งมีตราประทบั) ทางบรษิทัยนิดอีํานวยความสะดวกแปลให้ท่านได้

ตามปกต ิ 

13. กรณลีูกคา้ที�จองเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื�องบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซื�อตั�วเครื�องบินแยกเอง) ท่านจําเป็นจะตอ้งเตรียม

หลักฐานการจอง ตั�วเครื�องบนิ โรงแรมที�นอกเหนอืจากคณะ ที�ทา่นพํานักกอ่น หรือ ตอ่จากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลุม

วันที�ท่านเดนิทาง ไป และ กลับ เพื�อใชใ้นการประกอบการยื�นขอวซี่าใหค้รบตามเงื�อนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

และ บางกรณ ีบางประเทศ ทา่นจะไมส่ามารถยื�นขอวซี่าในควินัดหมายของคณะได ้โดยท่านจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงื�อนไข และ 

หากมคี่าใชจ้า่ยเพิ�มเตมิเนื�องจากไมใ่ช่การนัดหมายยื�นขอวซี่าแบบหมู่คณะ ท่านจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมส่วนนี� 

หรอื สว่นใดส่วนหนึ�งดว้ยตนเองทั�งหมดไมว่า่กรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึกรณีที�ในวันนัดหมายเพื�อยื�นขอวซี่า ท่านไม่สามารถยื�นขอ

ได ้ไม่วา่กรณ๊ใดก็ตาม ทําใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเงื�อนไขการยกเลกิทั�งหมด  

14. กรณทีี�ทา่นมแีผนการเดนิทางที�จะเดนิทางไปยังกลุม่ประเทศเชงเกน้ต่อจากคณะนี� และ ท่านมคีวามประสงค์ขอวซี่าเชงเกน้ใหค้ร

อบคลุมวันเดนิทางในทรปิสุดทา้ย ทา่นจําเป็นตอ้งแจง้กบัเจา้หนา้ที�ใหท้ราบตั�งแต่ขั �นตอนการจองทัวร์ รวมไปถงึแผนกวีซ่าที�ช่วย

อํานวยความสะดวกใหกั้บท่านอกีครั�ง ก่อนตั �งแต่ขั �นตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสารการจองโรงแรม และ ตั�วเครื�องบิน 

จําเป็นจะตอ้งเรยีบรอ้ยโดยสมบูรณ์ตั �งแต่ขั �นตอนการขอเก็บเอกสาร เพื�อเตรียมกรอกแบบฟอร์มใหถู้กตอ้ง ครอบคลุม และ บาง

กรณี บางประเทศ ท่านจะไมส่ามารถยื�นขอวซี่าในคิวนัดหมายของคณะได ้โดยท่านจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงื�อนไข (ขอ้ 3) และ 

หากมคี่าใชจ้า่ยเพิ�มเตมิเนื�องจากไมใ่ช่การนัดหมายยื�นขอวซี่าแบบหมู่คณะ ท่านจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมส่วนนี� 

หรอื สว่นใดส่วนหนึ�งดว้ยตนเองทั�งหมดไมว่า่กรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึกรณีที�ในวันนัดหมายเพื�อยื�นขอวซี่า ท่านไม่สามารถยื�นขอ

ได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทําใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงื�อนไขการยกเลกิทั�งหมด 

 

ขอ้มูลสาํคญัเกี�ยวกบั สายการบนิ ท ี�ทา่นควรทราบ 
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1. เกี�ยวกับที�นั�งบนเครื�องบนิ เนื�องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบินจึงขอสงวนสทิธิ�ในการเลอืกที�นั�งบน

เครื�องบนิทกุกรณ ีแตท่างบริษัทจะพยายามใหม้ากที�สุด ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางที�มาดว้ยกัน ไดนั้�งดว้ยกัน หรือ ใกลก้ันใหม้ากที�สุด

เทา่ที�จะสามารถทําได ้

2. กรณทีี�ทา่นเป็นอสิลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขั�นตอนการจอง กรณทีี�แจง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทาง

กะทันหัน อาจมคีา่ใชจ่้ายเพิ�มเพื�อชําระกับเมนูใหมท่ี�ตอ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไม่สามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมเีงื�อนไขเกี�ยวกบัการใหบ้รกิารอาหารบนเครื�องแตกต่างกัน ขอใหท้่านทําความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจําชาติ

ของแต่ละสายการบนิที�กําลังใหบ้รกิารทา่นอยู ่

 

เง ื�อนไข และ ขอ้ควรทราบอื�นๆ ท ั�วไป ที�ทา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 

2. ทัวรน์ี�ขอสงวนสทิธิ�สําหรับผูเ้ดนิทางที�ถอืหนังสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสนีํ�าตาล / เลือดหมู) เท่านั�น กรณีที�ท่านถอืหนังสอื

เดินทางราชการ  (หนา้ปกสีนํ�าเงนิเขม้) หนังสือเดนิทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี

วัตถุประสงค์เพื�อการท่องเที�ยว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชื�อมโยงเกี�ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทาง

พิเศษอื�นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั �งฝั� งประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ 

ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไมว่า่กรณใีดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบความผิดพลาดที�จะเกดิขึ�นในส่วนนี� ไม่

วา่สว่นใดสว่นหนึ�ง 

3. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทั�งหมด หากทา่นไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางสว่นหรอืทั�งหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิค่าบรกิารไม่ว่า

บางสว่นหรอืทั�งหมดใหแ้กท่า่นไม่วา่กรณใีดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง 

เลขที�วซีา่ และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณทีี�นักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต์ไม่ไดส้่งหนา้หนังสือเดิน และ หนา้วซี่ามา

ใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจําหรอืสว่นที�เหลอืทั�งหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั �งนี� ทางบริษัทจะคํานึงถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็น

สําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักท่องเที�ยวที�ไม่ไดเ้กดิจากความผิดของ

ทางบริษัท เชน่ ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิอบุัต ิเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของ

สัมภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุุดวสัิยอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ�ใน

การปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณทีี�มกีารเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั�วเครื�องบนิ ค่าภาษีนํ�ามัน ค่า

ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ ที�ทําใหต้น้ทนุสูงขึ�น 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหค้ําสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทกาํกับเทา่นั�น 

9. นักทอ่งเที�ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุุดวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุที�เกี�ยวขอ้ง

กับทางบริษัท อาทิเช่น วซ่ีาไม่ผ่าน เกดิอบุัตภัิยที�ไมส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะ

รับผิดชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที�บรษัิทยังไมไ่ดชํ้าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลัก

ปฏบิัตเิท่านั �น 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิิตรต่อชิ�น และรวมกันทุกชิ�น

ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถงุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก 

ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น 

11. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�

โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเท่านั �น 

12. คณะทัวรน์ี� เป็นการชําระค่าใชจ้า่ยทั �งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที�ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ�ง

บางส่วนของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเที�ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั�นๆ กรณีที�ท่านไม่ตอ้งการใช ้

บรกิารส่วนใดสว่นหนึ�ง ไมว่า่กรณใีดกต็าม จะไมส่ามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิขึ�นตามมาเป็นบางกรณ ี

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิทั�งหมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณทีี�เกดิเหตุการณ์นี�ขึ�น ไม่วา่กรณใีดก็ตาม 

13. กรณลีูกคา้ที�จองเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื�องบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซื�อตั�วเครื�องบนิแยกเอง) ในวนัเริ�มทัวร ์(วันที�หนึ�ง) 

ทา่นจําเป็นจะตอ้งมารอคณะเท่านั�น ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที�ไฟล์ทของท่านถงึชา้กว่า
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คณะ และ ยนืยันเดนิทาง ทา่นจําเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานที�ทอ่งเที�ยวที�คณะอยู่ในเวลานั�นๆ กรณีนี� จะมี

คา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยที�ใชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทั�งหมดเทา่นั�น ไมว่่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิ�ไมส่ามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ไดท้่องเที�ยวเมอืง หรือ สถานที�ท่องเที�ยวใดๆ สถานที�หนึ�ง ทุกกรณ ี

เนื�องจากเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทั�งหมด 

14. รูปภาพในรายการทัวร ์ใชเ้พื�อประกอบการโฆษณาเทา่นั�น  

15. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ไมอ่นุญาตใหบ้คุคลที�มคีดคีวาม คําสั�งศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไปถงึกรณีที�เคยรับรอง 

หรอื คํ�าประกัน หากท่านไมแ่น่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองที�กระทรวงการต่างประเทศ หากท่านถกูปฏิเสธ

การเดนิทางออกนอกเมอืง ณ วันเดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ�งไดท้กุกรณ ี

16. สําหรับผูเ้ดนิทางที�ตั�งครรภ ์จําเป็นตอ้งปรกึษาแพทย์ เพื�อตรวจสอบอายคุรรภท์ ี�แน่นอน กบั วันที�เดนิทางจรงิ และหากเดนิทางได ้

ทา่นจําเป็นจะตอ้งเตรยีมหนังสอืรับรองจากแพทยย์ืนยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้รายละเอยีดของอายุครรภ์ที�ชัดเจน ตามกฎของ

สายการบนิ ส่วนใหญ่ หากอายุครรภเ์กนิ 28 สัปดาห ์จะไมส่ามารถเดนิทางโดยเครื�องบนิไดท้กุกรณี หากท่านตั�งครรภแ์ละไม่แจง้

ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิตรวจพบ สายการบนิมสีทิธิ�ปฏเิสธไม่ใหท้า่นเดนิทาง  

 

การเตรยีมเอกสาร เพื�อย ื�นคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเที�ยวเชงเกน้ ประเทศฝร ั�งเศส 
1. .  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั ฉบบัจรงิ มีอายกุารใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ และมีหนา้ว่างไม่ตํ�ากวา่ 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมูเทา่น ั�น) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพื�นสขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดือน ไมซํ่�ากบั

วซีา่ประเทศอื�นๆที�เคยไดรั้บ เทา่นั �น หา้มใสค่อนแทคเลนส ์ท ั�งชนดิมสี ีและ ชนดิใส 

3. หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พาณิชยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง วนัเริ�มงาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุ ื�อประเทศ ไม่

จําเป็นตอ้งระบชุ ื�อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ที�มหัีว

จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ที�อยู่ และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชัดเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีที�เป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธรุกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชี�แจงตนเองเกี�ยวกบัหนา้ที�การงาน เป็นภาษาองักฤษ สามารถเขยีนแนะนําตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตทั่�งนี� อยูท่ี�ดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที�รับยื�นเทา่นั�น  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชื�อ-นามสกุล ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ั�น กรณีไมถู่กตอ้งเจา้หนา้ที�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ั�น กรณุาจัดเตรยีมดังนี� 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ั�น อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซ่ีา ** 

** ผูท้ ี�ประกอบอาชพี มหีนา้ที�การงาน จาํเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่ม่สามารถ

ใชย้ื�นแทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึ�งหากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ที�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 

5. สําเนาทะเบยีนบา้น 

6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ - เปลี�ยนนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. สําเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุตํ�ากวา่ 18 ปีบรบิูรณ)์ 

** เอกสารเพิ�มเตมิกรณีเป็นเด็กอายตุํ �ากวา่ 18 ปีบรบิรูณแ์ละ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหน ึ�ง ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที�ออกโดยสํานักงานเขตหรือ

อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทั �งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย 

(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ที�ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ที�ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
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- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง 

- สําเนาพาสปอร์ต ของบดิาและมารดา 

- สําเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จาํเป็นตอ้งเกี�ยวขอ้งกนัทางสายเลอืดเท่าน ั�น บดิา , มารดา , บตุร , พี� , นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จาํเป็นตอ้งแนบสาํเนามาดว้ย และจาํเป็นตอ้งย ื�นเอกสารสําคญัดงันี� ** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ั�น โดยระบชุ ื�อเจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน

รับรองใหก้บัผูถ้กูรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไม่เกนิ 20 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ ** โดยสะกด ชื�อ-นามสกุล ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ั�น อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซ่ีา ** 

** จาํเป็นตอ้งใชท้ ั�งผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงื�อนไข เจา้หนา้ที�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ั�น เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพื�ออา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 

แผนที�การเดนิทาง เพื�อยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเที�ยวเชงเกน้ ประเทศฝร ั�งเศส 
 สถานที� : ศนูยย์ื�นคํารอ้งขอวซีา่ฝร ั�งเศส TLS contact Center อาคารสาธรซติี� ทาวเวอร ์ช ั�น 12 

 การเดนิทาง : โดยรถยนตส์ว่นตวั ท ี�ตกึสามารถจอดรถได ้ไมม่บีรกิารประทบัตราที�จอดรถ 

   : ขนสง่สาธารณะ BTS ลงสถาน ีชอ่งนนทร ีโดยใชท้างออกหมายเลข 5 จากนั �นเดนิชดิซา้ยตามทางเดนิลอยฟ้าขา้มแยก

สาธร นราธวิาส ประมาณ 150 เมตร จะถงึทางลง เดนิลงโดยใชบ้นัไดทางลงมุง่หนา้สูถ่นนสาทร จากนั�นเดนิตรงไปอกีประมาณ 100 เมตร จะ

พบอาคารสาธรซติี� ทาวเวอร ์อยูท่างดา้นขวามอืของทา่น  
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบื�องตน้ เพื�อขอยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวเชงเกน้ ประเทศฝร ั�งเศส 

1. ชื�อ - นามสกลุ ปัจจุบนั ............................................................................................................ 

2. ชื�อ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลี�ยน) ................................................................................... 

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

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกนัอยู ่

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

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

วันที�ออก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานที�ออก ............................................................. 

8. ที�อยูป่จัจุบนั(ที�พกัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

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

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

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

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

11. ชื�อสถานที�ทาํงาน/สถานศกึษา และที�อยู ่................................................................................. 

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

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

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ที�เคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

ไม่เคย 

   เคยไดร้ับ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดตั้�งแตว่ันที� .................. ถงึวนัที� ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดตั้�งแตว่ันที� .................. ถงึวนัที� ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดตั้�งแตว่ันที� .................. ถงึวนัที� ...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม่ 

ไม่เคย    เคย (เหตุผลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ ื�นออกค่าใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 

15. ชื�อบคุคลที�เดนิทางรว่มกับทา่น ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอยีดและชดัเจนที�สดุเพื�อ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนมุตัวิซ่ีาเป็นดลุพนิจิของทางสถานทูตฯเทา่น ั�น ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อํานวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเทา่น ั�น ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


