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วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร ์

15.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 5  

เคานเ์ตอร ์K  สายการบิน SINGAPORE AIRLINE โดยมีเจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยตอ้นรบัและ

อ านวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

18.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ979 

 (มอีาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
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22.00 น. เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร ์เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง ทุกท่านสามารถเดินซ้ือสินคา้ DUTY 

FREE หรือใชบ้ริการของสนามบินสิงคโปรไ์ด ้จนถึงเวลาเรียกข้ึนเคร่ือง 

23.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิลาน ดว้ยเที่ยวบินที่ SQ378 

(มอีาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่โมง) 

วนัที่สอง สิงคโปร ์- มิลาน – เวนิส – จตัรุสัซานมารโ์ค - เวนิส เมสเตร ้ 

06.10 น. เดินทางถึง สนามบินมิลาโน มัลเพนซ่า กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่า

ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) น าทา่นผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

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

ประมาณ 3 ชม.) ฝัง่แผ่นดินใหญ่  เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถกูสรา้งขึ้ นจากการเชื่อม

เกาะเล็ก ๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของทะเลอาเด

รียติก เป็นเมอืงท่าโบราณ และเป็นเมอืงที่ใชค้ลองในการคมนาคมมากที่สุด  

น าท่านสู่ ทา่เรือตรอนเคตโต ้(Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบา้นเรือนของชาวเวนิส สู่

เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้

เรือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อย

ใหญ่กว่า 118 เกาะและมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้ นฝั่งที่บริ เวณ ซานมาร์โค 

ศนูยก์ลางของเกาะเวนิส  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง สปาเก็ตต้ีหมึกด า 

 
บา่ย น าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ที่มี

เรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมือ่นักโทษที่เดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดม้โีอกาสเห็นแสง

สวา่งและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดทา้ยระหวา่งเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานน้ี  ซึ่งเชื่อมต่อกับ

วงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อนัเป็นสถานที่พ านักของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษ

ชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานน้ีมาเเลว้คือ คาสโนว่านั่นเอง น าท่านถ่ายรูปบริเวณ จตัุรสัซาน

มารโ์ค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไวว้า่ “เป็นหอ้งนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” 

จตุัรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม รวมทั้ง โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ที่มี

โดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากน้ันอิสระใหท้่านไดม้ีเวลาเที่ยวชมเกาะอัน
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แสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิส, ชมโบสถซ์านมาร์โค, เลือกซื้ อสินคา้ของ

ที่ระลึกตามอธัยาศยั อาทิเช่น เครื่องแกว้มรูาโน่,หน้ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในรา้น Café  

Florian ที่เปิดใหบ้ริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720  จากน้ันอิสระตามอัธยาศัย ไดเ้วลาอันสมควร 

น าท่านนัง่เรือกลับสู่ฝัง่เวนิส เมสเตร ้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

น าคณะเขา้สู่ที่พกั  HOTEL DELFINO HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัที่สาม เวนิส – มิลาน - ลเูซิรน์ – สะพานไมช้าเปล 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

3 ชม.) เมอืงที่เรียกไดว้า่ เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก ชม แกลเลอรี วิคเตอร ์เอ็มมานู

เอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นับว่าเป็นชอปปิงมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่

ที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูร้ิเริ่มการรวมชาติหัว

เมอืงต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์องศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด 

ดารว์นิซี่ ที่อยู่ในบริเวณดา้นหน้าของโรงละครสกาล่า  

น าท่านถ่ายรปูกบั มหาวิหารแหง่เมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอ

โกธิค ที่ผสมผสานกนั เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก สมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการดูโอโมแห่งมิ

ลาน สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิกที่อลังการมากอันแสดงถึง ความเชื่อศรัทธาในคริสต์

ศาสนา และความยิ่งใหญ่ของพระศาสนจกัร ในการเผยแผ่ความเชื่อคริสตชน ในเขตลอมบา

เดีย ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี ถือเป็นอาสนวิหารแม่ของอัครสังฆมณฑลมิลาน ซึ่งเป็น

อคัรสงัฆมณฑลที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

 

 

 

 

 

       

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

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

ชัว่โมง)  เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปดว้ย

ทะเลสาบและขุนเขา 
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 จากน้ันพาท่านชมสิงโตหินแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ 

เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติใน

ฝรัง่เศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 

เมตร ทอดขา้มผ่านแมน่ ้ ารอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึ่งเป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืง ลู

เซิรน์ เป็นสะพานไมท้ี่มหีลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สรา้งขึ้ นเมือ่ปี ค.ศ. 1333 โดยใตห้ลังคา

คลุมสะพานมีภาพวาดประวติัศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน  จากน้ันใหท้่านไดอ้ิสระ

เลือกซื้ อสินคา้ของสวสิ เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มดีพบั, นาฬิกายี่หอ้ดัง อาทิเช่น Rolex, 

Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

ค า่ อิสระตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการทอ่งเที่ยว 

 น าคณะเขา้สู่ที่พกั IBIS STYLES HOTEL , LUCERNE  หรือเทียบเทา่ 

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

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านขึ้ นกระเชา้ลอยฟ้าทนัสมยัระบบใหมล่่าสุดหมุน 360 องศารอบตัวเอง กระเชา้ไฟฟ้า

โรแตร ์(Rotair) ที่มอียู่เพียงสองแห่งในโลก ชมทัศนียภาพอันตระการตาไดร้อบทิศทางตาม

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

ความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกสูงสุดถึง 15 เมตร  บันทึกภาพภายในถ ้าน ้ าแข็ง

ท่ามกลางอุณหภมู1ิ-2 องศา เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกบัการเล่นหิมะบนลานสกี  สุดแสน

ประทบัใจเป็นอย่างยิ่ง  ชมทิวทศัน์ของยอดเขาต่างๆ ที่ปกคลุมไปดว้ยหิมะอันขาวโพลนสรา้ง

ความงดงามใหก้บัขุนเขาเป็นอนัมาก  
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เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนเขาวิวพาโนรามา 

บา่ย  น าท่านขา้มแดนสู่ เมืองดิจอง  ประเทศฝรัง่เศส (ระยะทาง 350 กม. ใชเ้วลา เ ดิ น ท า ง

ประมาณ 3.30 ชม.)  อดีตเมอืงหลวงแห่งแควน้เบอรก์นัดี ผ่านทุ่งราบอนักวา้ง ให ญ่ แห ล่ ง

ผลิตมัสตาร์ดชื่อดังอีกทั้ งยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ชั้นเลิศอีกด้วย  ผ่านชมอาคาร

 บา้นเรือนสมัยเรอเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลางซึ่งมีจุดเด่น คือการมุง

 หลังคาดว้ยกระเบื้ องสีแดงสดจดัเรียงเป็นลวดลายงดงาม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

น าคณะเขา้สู่ที่พกั IBIS GARE HOTEL , DIJON  หรือเทียบเทา่ 

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

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

3.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศฝรัง่เศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือลน้ ติดอันดับ 1 ใน 

10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจและวฒันธรรมที่ล ้าสมยัแห่งหน่ึงของโลก ที่ทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา 

บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่ส าคัญที่สุดแห่ง

หน่ึงของโลก 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย เดินทางสู่ เมืองแวรซ์ายส ์เพ่ือน าเขา้ชมความงดงามของ พระราชวังแวรซ์ายส ์(Versaille 

Palace) อนัยิ่งใหญ่ (มไีกดท์อ้งถ่ินบรรยายในพระราชวงั) ที่สรา้งขึ้ นตามพระราชประสงค์ของ

พระเจา้หลุยสท์ี่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวจิติรอลังการ ทั้งจติรกรรมฝาผนัง รปูป้ัน รูปแกะสลัก

และเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใชเ้งินอย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวงั เช่น 

โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั,ทอ้งพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอ

คิวรี่, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 

73 เมตร ซึ่งเป็นห้องที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) 

ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวาย

สาส์นต่อพระเจา้หลุยส์ที่ 14 แห่งฝรัง่เศส อีกทั้งยัง

เป็นหอ้งที่ใชส้ าหรับจัดงานเล้ียงและเตน้ร าของพระ

นางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจา้หลุยส์ที่ 16 , 

ชมห้องบรรทมพระราชิ นีที่ตกแต่งอย่างงดงาม , 

ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่  
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จากน้ันเดินทางสู่ Chic Outlet La Vallee Village เพ่ือช๊อปป้ิงที่ เอาท์เลตขนาดใหญ่ที่มีสินคา้

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 และอื่นๆอีกมากมาย อิสระใหท้่านเลือกซื้ อสินคา้ตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง หอยเอสคาโก ้

 น าคณะเขา้สู่ทีพ่กั IBIS HOTEL PARIS หรือเทียบเทา่ 

วนัทีห่ก ปารีส – ชองป์เอลิเซ่ – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์– 

ลอ่งเรือบาโตมุซ    

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าชมมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร ์จตัุรสัคองคอรด์ (Place de la Concorde)    

ที่พระเจา้หลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยั

ปฏิวติัฝรัง่เศส แลว้ผ่านเขา้สู่ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอด

ยาวจากจตุัรสัคองคอรด์ตรงสู่ประตูชัยนโปเรียน น าชมและถ่ายรูปคู่กับ  ประตูชัยนโปเลียน 

(Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี

1805 โดยเริ่มสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836   น าท่านถ่ายรูปเป็น

ที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ดว้ย

ความสงูถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสรา้งขึ้ นในปีค.ศ.1889 ที่บริเวณจตุัรสัทรอคคาเดโร่ 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

จากน้ันพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่ เ ต็มไปด้วยนัก ช้อปป้ิงจากทั ่วทุกมุม โลกใน

หา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือ

ท่านสามารถเลือกซื้ อสินคา้ของสวิสจากรา้น Bucherer รา้นดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจ

กลางกรุงปารีส โดยมสิีนคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต ,เครื่องหนัง,มดีพบั, นาฬิกายี่หอ้ดัง 

อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 
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 น าท่าน ลอ่งเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแมน่ ้ าแซนที่ไหลผ่านใจ

กลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสอง

ฝากฝัง่แมน่ ้ าเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ที่น่าประทบัใจ 

ค า่  *** อาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการทอ่งเที่ยว 

น าคณะเขา้สู่ที่พกั IBIS HOTEL PARIS หรือเทียบเทา่ 

วนัทีเ่จด็ สนามบินปารีส ชารล์ เดอ โกล – สิงคโปร ์  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00 น. น าคณะเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือใหท้า่นมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

12.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINEเที่ยวบินที่ SQ335 

(มอีาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่โมง) 

วนัทีแ่ปด สิงคโปร ์- กรุงเทพฯ   

06.50 น. เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร ์รอเปล่ียนเที่ยวบินและชอ๊ปป้ิง DUTY FREE ในสนามบิน 

09.45 น. ออกเดินทางสู่สุวรรณภมิู โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ972  

(มอีาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

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

 

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
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อตัราค่าบริการ   
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน12

ปี) 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

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 

29 พ.ค. –05 มิ.ย. 2561 55,900 55,900 54,900 8,500 37,900 

 

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน** 
 

** ราคาเด็กอายไุม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 

การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช ารเงงนน่่ามดจจ า ่่านลเ 20,000.- บา่ 
ภายใน 3 วดนนดบจากวดนจอง มนฉเนด้น่างบรนษด่ฯ ขอสงวนสน่ธน์  

่่ีจเขอรดบลูก่้ารายต่อไป ...ส่วน่่ีงหลือช ารเก่อนการงจนน่างอย่างน้อย 21 วดน 
  

 

ข้อมูลงพน่มงตนมงร่ืองโรงแรม่่ีพดก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้อเด่ียว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน 
ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้ง
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แยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
เงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกห้องพกั 

     2.   โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
  3.   กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัใน 

เมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4.  โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมี 
ขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้อง 
แต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม ี

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 24 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ    คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

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

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทรปิ/ท่าน (2ยูโร/วนั/ท่าน)  

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 16 ยูโร/ทรปิ/ท่าน (2ยูโร/วนั/ท่าน)  

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองที่นัง่  
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2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของ

ท่านถกูปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

4. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองที่นัง่  

5. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถกูปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

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

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซี่(ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ที่บริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับ

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพื่อท าเรื่องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมเีง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระ

แลว้ ***ในกรณีที่วนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 

45 วนั*** 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระ

แลว้ 
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2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินค่าบริการที่ช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยที่ไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนัีกท่องเที่ยวเดินทางไมถึ่ง 20 คน  

6. ในกรณีที่ลูกคา้ยื่นวซี่ากบัทางบริษัทแลว้ ทางบริษัทขออนุญาติไมค่ืนค่าทวัรท์ี่ลูกคา้ช าระมาแลว้ 

ยกเวน้ในกรณีที่วซี่าไมผ่่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้า่ยตามที่เกิดขึ้ นจริง 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่

ทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที่จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่มไิดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 
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การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน  

9. นักท่องเที่ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดินทางทุกประการ  หากเกิดเหตุสุดวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการ

เดินทาง อนัมใิช่ ความผิดของบริษัท อาทิเช่น วซี่าไมผ่่าน ทางบริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทวัรเ์ฉพาะ

ส่วนที่บริษัทยงัมไิดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัทหรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลัก

ปฏิบติัเท่าน้ัน 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตวัขึ้ นเครื่องบิน ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้

ส่ิงของดงักล่าวมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้ง

เครื่องบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของที่มลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  
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1. หนงัสือเดินทางเลม่ปัจจบุนั (พาสปอรต์ธรรมดาเลม่สีเลือดหมูเทา่นั้น) ฉบบัจริง มอีายุ 

การใชง้านคงเหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดือน และมหีน้าวา่งไมต่ า่กวา่ 2 หน้า 

2. รูปถา่ยสี พ้ืนหลังสีขาว จ านวน 2 รปูขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 

ถ่ายจากดา้นหน้าโดยไมส่วมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ 

ใบหูและคิ้ วจะตอ้งปรากฏบนภาพถ่ายภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึง

ศีรษะ และดา้นบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า  70-80% ของ

ภาพอย่างชดัเจน 

3. หลกัฐานการท างาน/การเรียน 

 กรณีเป็นเจา้ของกิจการบริษัท / รา้นคา้:  

หนังสือรบัรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือ

ใบจดทะเบียนพาณิชยห์รือใบจดทะเบียนการคา้ 

 กรณีเป็นพนักงาน: จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง วันเริ่มงาน 

เงินเดือน จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ

ประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษัทฯ ที่มหีวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) ที่อยู่ 

และเบอรติ์ดต่ออย่างชดัเจน 

 กรณีที่เป็นขา้ราชการ: หนังสือรบัรองการท างานจากหน่วยงานภาษาองักฤษ 

 กรณีเกษียณอายุราชการ: จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้มี) ส าเนาบัตรขา้ราชการ

บ านาญ 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การ

งานเป็นภาษาองักฤษ 

 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรบัรองการศึกษาภาษาองักฤษ  

(จดหมายรบัรองการท างาน / การเรียน มีอายไุม่เกิน 30 วนั นับจากวันนดัย่ืนวีซ่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษเท่าน้ันและตอ้งสะกดชื่อ-นามสกุลใหถ้กูตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) 

 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทตูรบัพิจารณา บญัชีออมทรพัย ์เท่าน้ัน กรุณาจดัเตรียมดงัน้ี 

 เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลัง 6 เดือน ฉบับจริงจากธนาคาร 

อพัเดทเป็นปัจจุบนัไม่เกิน 30 วนั นบัจากวนัท่ีนดัย่ืนวีซ่า  

***ผูท่ี้มีการประกอบอาชีพมีหน้าท่ีการงานท าตอ้งมีบญัชีสว่นตวัเสมอ*** 

5. ส าเนา สลิปเงินเดือน ยอ้นหลัง 3 เดือน 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเกน้ (ฝรัง่เศส) 
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6. ส าเนาบตัรประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบา้น 

7. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ / ใบเปล่ียนนามสกุล (ถา้ม)ี 

9. ส าเนาสติูบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุต า่กวา่ 18 ปีบริบรูณ์) 

 

เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กว่า 18 ปีบริบูรณแ์ละ ไม่เดินทางพรอ้มบิดามารดา 

หรือเดินทางพรอ้มบิดาหรือมารดาคนใดคนหน่ึง 

 เด็กเดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไป

ต่างประเทศ ซึ่งสามารถขอไดท้ี่เขตหรือที่ว่าการอ าเภอ และใหร้ะบุในจดหมายว่า ยินยอมให้

เด็กเดินทางกบัใคร มคีวามสมัพนัธอ์ย่างไรกบัเด็ก 

 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ ซึ่ง

สามารถขอไดท้ี่เขตหรือที่ว่าการอ าเภอและใหร้ะบุว่า มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกับบิดา 

(ระบุชื่อบิดา)  

 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ ซึ่ง

สามารถขอไดท้ี่เขตหรือที่ว่าการอ าเภอ และใหร้ะบุว่า บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกับมารดา 

(ระบุชื่อมารดา) 

 เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

 ส าเนาพาสปอรต์ ของบิดาและมารดา 

 ส าเนาทะเบียนมรณะบตัร 

กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั  

(เกี่ยวขอ้งทางสายเลือดเท่าน้ัน บิดามารดา,บุตร,พ่ีน้อง,สามภีรรยา) ตอ้งยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี 

 หนงัสือรบัรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจรงิ ระบุช่ือเจา้ของบญัชี(ผูร้บัรอง) 

และตอ้งระบุช่ือผูถ้กูรบัรองดว้ย มีอายุไมเ่กิน 30 วนั นับจากวนัที่ยื่นวซี่า (สะกดช่ือ-

นามสกุลใหถ้กูตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) 

 เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 6 เดือน ฉบับจริงจากธนาคาร อัพเดท

เป็นปัจจบุนัไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัท่ีนัดยื่ นวซี่า  

***หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเลม่เดียวกนัเทา่นั้น*** 

 เอกสารเพ่ืออา้งอิงความสมัพนัธ ์อาทิ ส าเนาทะเบียนบา้น/สมรส/สติูบตัร 

หมายเหตุ: 
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 ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ื่นวซี่าฝรัง่เศส เพื่อสแกนลายน้ิวมอื 

 ระยะเวลาในการพิจารณาวซี่าของสถานทตูฝรัง่เศส โดยประมาณ 10-15 วนัท าการ 

 ทางบริษัทฯไมส่ามารถการนัตี รปูถ่ายของท่านไดใ้นทุกกรณี วา่สามารถใชย้ื่นไดห้รือไม ่ทั้งน้ีรปูถ่าย

ของท่านจะถกูพิจารณาโดยเจา้หน้าที่ศนูยย์ื่นวซี่าเท่าน้ัน หากทางศนูยย์ืน่ขอรปูถ่ายใบใหม ่รบกวน

ท่านโปรดใหค้วามร่วมมอื ในการถ่ายรปูใหม ่ณ ศูนยย์ื่นวซี่า TLScontact 

 หลังจากที่ผูส้มคัรไดท้ าการยื่นขอวซี่ากบัทางศนูย์ยื่นวซี่าฝรัง่เศสแลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตให้

ผูส้มคัรท าการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทตูฯ ในขณะท าการพิจารณาวซี่าไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม 

ดงัน้ันหากท่านมคีวามจ าเป็นในการใชพ้าสปอรต์เพ่ือเดินทาง กรุณาแจง้บริษัทฯ 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มลูเท็จแก่สถานทตูฯ อาจถกูระงบัมใิหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่ม

เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏิเสธวซี่า สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

แผนที่การเดินทางเพื่อการยื่นค ารอ้งขอวีซ่าฝรัง่เศส 

สถานที่:   ศนูยย์ื่นค ารอ้งขอวซี่าฝรัง่เศส TLScontact Center 

    อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร ์ชั้น 12 

การเดินทาง: รถยนตส่์วนตวั ที่ตึกสามารถจอดรถได ้ไมม่บีริการประทบัตราท่ีจอดรถ 

 ขนส่งสาธารณะ BTS ลงสถานี ช่องนนทรี โดยใชท้างออกหมายเลข 5 จากน้ันเดินชิด

ซา้ยตามทางเดินลอยฟ้าประมาณ 150 เมตร จะถึงทางลง เดินลงโดยใชบ้นัไดทางลง

มุง่หน้าสู่ถนนสาทร จากน้ันเดินตรงไปอีกประมาณ 100 เมตร จะพบอาคารสาธรซิตี้

ทาวเวอร ์อยู่ทางดา้นขวามอื      
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ใบกรอกขอ้มูลค ารอ้งขอวีซ่าเชงเกน้ ฝรัง่เศส 

!!! ผูส้มคัรทุกทา่นกรุณากรอกขอ้มูลทุกขอ้โดยละเอียด และน าส่งก่อนหรือพรอ้มเอกสาร

ประกอบการย่ืนวีซ่า !!! 

 

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

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

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

4. เพศ        ชาย          หญิง 

5. สถานภาพสมรส   โสด       สมรส       หย่า        หมา้ย        แยกกนัอยู่ 

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

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

 วนัที่ออก.......................วนัหมดอายุ.......................สถานที่ออก...................................... 

8. ที่อยูปั่จจบุนั(ที่พกัอาศยัอยูจ่ริง)............................................................................................. 

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

9. เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ........................................อีเมล.์.......................................................... 

10. อาชีพปัจจบุนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง, หากเป็นแมบ่า้น/เกษียณอายุ

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

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

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

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

12. วซี่ายุโรป (เชงเกน้) ที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

 ไมเ่คย 

 เคยไดร้บั    ประเทศ.........................ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที่..................ถึงวนัที่...................... 

13. ท่านเคยถกูปฏิเสธวซี่าหรือไม ่

 ไมเ่คย  เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................. 

14. ความรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านักของผูส้มคัร 

 ตวัผูส้มคัรเอง 

 มผีูอ้ื่นออกค่าใชจ้า่ยให ้ระบุ...........................................ความสมัพนัธ.์......................... 

15. ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกบัท่าน..............................................ความสมัพนัธ.์......................... 

หมายเหตุ ขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอียดและชดัเจนที่สุด  
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เพื่อผลประโยชนข์องตวัท่านเอง 

 

 

 

การพิจารณาอนมุตัิวีซา่เป็นดลุพินจิของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ทางบริษัทเป็นเพียง
ตวักลางในการอ านวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้ เดินทางเทา่นัน้ 


