
  

 

 
 

 



  

วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สงิคโปร ์

15.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 5  

เคานเ์ตอร ์K  สายการบิน SINGAPORE AIRLINE โดยมีเจา้หนา้ที่บริษัทฯ คอยตอ้นรบัและ

อ านวยความสะดวกเรือ่งกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

18.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ979 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

22.00 น. เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร ์เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง ทุกท่านสามารถเดินซ้ือสินคา้ DUTY 

FREE หรอืใชบ้รกิารของสนามบินสงิคโปรไ์ด ้จนถึงเวลาเรยีกข้ึนเครือ่ง 

23.45 น. ออกเดินทางสูก่รุงมิลาน ดว้ยเที่ยวบินที่ SQ 368  

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่โมง) 

  

วนัที่สอง สงิคโปร ์- มิลาน – วิหารเมืองมิลาน – แกลเลอร ีเอ็มมานูเอล – ลเูซิรน์  

05.55 น. เดินทางถึง สนามบินมิลาโน มัลเพนซ่า กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่า

ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

น าท่านเดินทางสู่ตวั เมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกไดว้า่ เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก 

ชม แกลเลอรี วิคเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ท่ีนับว่าเป็นชอปปิง

มอลลท่ี์สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ์ของกษัตริยว์ิคเตอร ์เอ็มมานู

เอลท่ี 2 ผูริ้เร่ิมการรวมชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์องศิลปินชื่อดงัในยุคเรเน

ซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซ่ี ท่ีอยู่ในบริเวณดา้นหน้าของโรงละครสกาล่า  น า

ท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอ

โกธิค ท่ีผสมผสานกนั เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก สมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการดูโอโมแห่งมิ

ลาน สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิกท่ีอลงัการมากอนัแสดงถึง ความเชื่อศรทัธาในคริสต์

ศาสนา และความยิ่งใหญ่ของพระศาสนจกัร ในการเผยแผ่ความเชื่อคริสตชน ในเขตลอมบา

เดีย ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี ถือเป็นอาสนวิหารแม่ของอคัรสงัฆมณฑลมิลาน ซ่ึงเป็น

อคัรสงัฆมณฑลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

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

ชัว่โมง)  เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถูกหอ้มลอ้มไปดว้ย

ทะเลสาบและขุนเขา 



  

 จากน้ันพาท่านชมสงิโตหินแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ 

เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติใน

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

เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ารอยส ์(Reuss River) อนังดงามซ่ึงเป็นเหมือนสญัลกัษณข์องเมือง ลู

เซิรน์ เป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป สรา้งขึ้ นเม่ือปี ค.ศ. 1333 โดยใตห้ลงัคา

คลุมสะพานมีภาพวาดประวติัศาสตรข์องชาวสวิสตลอดแนวสะพาน  จากน้ันใหท่้านไดอิ้สระ

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

Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค า่ อิสระตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั IBIS STYLES HOTEL , LUCERNE  หรอืเทียบเท่า 

 

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

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านขึ้ นกระเชา้ลอยฟ้าทนัสมยัระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศารอบตวัเอง กระเชา้ไฟฟ้า

โรแตร ์(Rotair) ท่ีมีอยูเ่พียงสองแห่งในโลก ชมทัศนียภาพอนัตระการตาไดร้อบทิศทางตาม

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

ความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกสูงสุดถึง 15 เมตร  บันทึกภาพภายในถ ้าน ้ าแข็ง

ท่ามกลางอุณหภูมิ1-2 องศา เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกบัการเล่นหิมะบนลานสกี  สุดแสน

ประทบัใจเป็นอยา่งยิ่ง  ชมทิวทศัน์ของยอดเขาต่างๆ ท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะอนัขาวโพลนสรา้ง

ความงดงามใหก้บัขุนเขาเป็นอนัมาก  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนเขาวิวพาโนรามา 

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

ประมาณ 3.30 ชม.)  อดีตเมืองหลวงแหง่แควน้เบอรก์นัดี ผ่านทุ่งราบอนักวา้ง ใ หญ่ แหล่ ง

ผลิตมัสตาร์ดชื่อดังอีกทั้ งยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ชั้นเลิศอีกด้วย  ผ่านชมอาคาร

 บา้นเรือนสมัยเรอเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลางซ่ึงมีจุดเด่น คือการมุง

 หลงัคาดว้ยกระเบ้ืองสีแดงสดจดัเรียงเป็นลวดลายงดงาม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั IBIS GARE HOTEL , DIJON  หรอืเทียบเท่า 

 



  

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

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

3.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศฝรัง่เศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 

10 ของโลกท่ีนักท่องเท่ียวอยากมาเยอืนมากท่ีสุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล ้าสมยัแหง่หน่ึงของโลก ท่ีทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา 

บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่ง

หน่ึงของโลก 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย เดินทางสู่ เมืองแวรซ์ายส ์เพ่ือน าเขา้ชมความงดงามของ พระราชวังแวรซ์ายส ์(Versaille 

Palace) อนัยิง่ใหญ่ (มีไกดท์อ้งถ่ินบรรยายในพระราชวงั) ท่ีสรา้งขึ้ นตามพระราชประสงคข์อง

พระเจา้หลุยสท่ี์ 14 ภายในตกแต่งอยา่งวิจิตรอลงัการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลกั

และเคร่ืองเรือน ซ่ึงเป็นการใชเ้งินอย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวัง เช่น 

โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั,ทอ้งพระโรงท่ีตกแต่งอยา่งวิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอ

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

(ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลุยสท่ี์ 14 แห่ง

ฝรัง่เศส อีกทั้งยงัเป็นหอ้งท่ีใชส้ าหรับจัดงานเล้ียงและเตน้ร าของพระนางมารี อังตัวแนตต ์

มเหสีของพระเจา้หลุยสท่ี์ 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชินีท่ีตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียน

ปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียนท่ียิ่งใหญ่ จากน้ันเดินทางสู่ Chic Outlet La Vallee 

Village เพ่ือช๊อปป้ิงท่ี เอาท์เลตขนาดใหญ่ท่ีมีสินคา้แบรนด์เนมใหเ้ลือกมากมายอาทิ 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 อิสระใหท่้าน

เลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง หอยเอสคาโก ้

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั IBIS HOTEL PARIS หรอืเทียบเท่า 

 

 



  

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

ล่องเรอืบาโตมุซ    

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าชมมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร ์ จตัุรสัคองคอรด์ (Place de la Concorde)    

ท่ีพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 และพระนางมารีองัตวัเนต ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยั

ปฏิวติัฝรัง่เศส แลว้ผ่านเขา้สู่ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซ่ึงทอด

ยาวจากจตุัรสัคองคอรด์ตรงสู่ประตูชยันโปเรียน น าชมและถ่ายรูปคู่กบั  ประตูชัยนโปเลียน 

(Arc de Triomphe) สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึกเอาสเ์ตอรลิ์ทซใ์นปี

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

ท่ีระลึกกบักบั หอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ดว้ย

ความสูงถึง 1,051 ฟุต ซ่ึงสรา้งขึ้ นในปีค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจตุัรสัทรอคคาเดโร่ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
จากน้ันพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยนัก ช้อปป้ิงจากทั ่ว ทุกมุมโลกใน

หา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารีสท่ี แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือ

ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ของสวิสจากรา้น Bucherer รา้นดังของสวิส ท่ีมีสาขาเปิดอยู่ใจ

กลางกรุงปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเชน่ ช็อคโกแลต ,เคร่ืองหนัง,มีดพบั, นาฬิกายี่หอ้ดงั 

อาทิเชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 น าท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนท่ีไหลผ่านใจ

กลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสอง

ฝากฝัง่แม่น ้าเป็นอีกหน่ึงประสบการณท่ี์น่าประทบัใจ 

ค า่  *** อาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

น าคณะเขา้สูท่ี่พกั IBIS HOTEL PARIS หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่เจด็ สนามบินปารสี ชารล์ เดอ โกล – สงิคโปร ์  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

เวลาในการเลือกซ้ือสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

12.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINEเที่ยวบินที่ SQ335 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่โมง) 



  

วนัที่แปด สงิคโปร ์- กรุงเทพฯ   

06.40 น. เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร ์เพื่อรอเปล่ียนเท่ียวบินและชอ๊ปป้ิง DUTY FREE ในสนามบิน 

09.45 น. ออกเดินทางสูสุ่วรรณภูมิ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ972  

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

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

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

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
อตัราค่าบริการ   

 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12

ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

29 ธนัวาคม – 04 มกราคม 60 63,900 63,900 62,900 13,000 39,900 

 

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงนิค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 24 ช่ัวโมงนับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั 



  

 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้เด่ียว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 
ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้ง
แยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็
เงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

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

เมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4.  โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมี 
ขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้ง 
แต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

 

 

 



  

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าธรรมเนียม+ค่าบรกิารยืน่วีซ่าเชงเกน้ (กรณีมีวีซ่าแลว้ลดราคา 3,000 บาท) 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ ทา่นละ 10 ยูโร/ทริป/ทา่น (2ยูโร/วนั/ทา่น)  

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 14 ยูโร/ทริป/ทา่น (2ยูโร/วนั/ทา่น)  

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด

นักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

 

 

 



  

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด

นักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 



  

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ี

ทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 



  

 

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 รูป ฉากหลงัตอ้งเป็นพ้ืนสีขาวเท่าน้ัน  

ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศรีษะ และดา้นบนของหวัไหล่ เพ่ือ

สามารถเห็นใบหนา้ ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความชดัเจน 

3. หลกัฐานการท างาน/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) 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเกน้ (ฝรัง่เศส) 



  

4. หลกัฐานการเงิน สถานทูตรบัพิจารณา สมุดบญัชีประเภทออมทรพัย ์เท่าน้ัน   

 หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบบัจริง ระบุชื่อเจา้ของบญัชีให้

ครบถว้น (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจาก

วนัท่ียืน่วีซ่า  

 หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 3 เดือน อพัเดทเป็นวนัท่ีลา่สุด

ไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัท่ีนัดยื่ นวซี่า  

ส าเนาจากสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 3 เดือน อพัเดทเป็นวนัท่ีลา่สุดไม่เกิน 30 วนั สามารถใชแ้ทน 

BANK STATEMENT ไดใ้นกรณีท่ีสมุดบญัชีดงักล่าวมีการเคล่ือนไหวบญัชีอยา่งต่อเน่ืองไม่มี

การกระโดดขา้มเดือน และในทุกหน้าท่ีมีรายการเดินบัญชีของผู้สมัคร ต้องมีการระบุ

หมายเลขสมุดหรือหมายเลขบญัชี หากไม่มีไม่สามารถใชย้ืน่ได ้

***หลักฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่านัน้*** 

5. ส าเนาสลิป เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน (ถา้มี) 

6. ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน 

7. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 

8. ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ - เปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 

9. ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุต า่กวา่ 20 ปีบริบูรณ)์ 

 

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 

 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตฯ โดยประมาณ 10-15 วนัท าการ 

 หลงัจากท่ีผูส้มคัรไดท้ าการยืน่ขอวีซ่ากบัทางศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวีซ่าแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้

ผูส้มคัรท าการยมืหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะท าการพิจารณาวีซ่าไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม 

ดงัน้ันหากท่านมีความจ าเป็นในการใชเ้ล่มเพ่ือเดินทาง กรุณาแจง้บริษัททวัร ์

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มลูเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่ม

เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

แผนที่การเดินทางเพื่อการยืน่ค  ารอ้งขอวีซ่า 

สถานที่ยืน่ค  ารอ้งวีซ่า: ศูนยย์ืน่ค  ารอ้งขอวีซ่าฝรัง่เศส TLS ตกึสาทรซิตี้  ชั้น 12 ถนนสาทรใต ้

       ท่ีตึกสามารถจอดรถได ้แต่ทางศนูยย์ืน่ไม่มีบริการตราประทบัทีจอดรถ 

การเดินทางที่สะดวก:  BTS สถานีช่องนนทร ี

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ใบกรอกขอ้มูลค ารอ้งขอวีซ่าเชงเกน้ 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. ช่ือสถานที่ท  างาน/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 


