
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ี

เมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์                 (-/-/-) 

14.30 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขา

ออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร ์K สายการบนิ Singapore Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพื่อ

เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 



 

 

18.10 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ 

Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ979 ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

21.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์ เพือ่เปลีย่นเครือ่ง  

23.45 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาลี โดยสายการบนิ 

Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ356** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิา

โน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี- เมอืงเวนสิ ประเทศอติาล ี- ทา่เรอืตรอนเคตโต ้- ลอ่งเรอื

ผ่านชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ - เกาะเวนสิ - ท่าเรอืซานมารโ์ค - สะพานถอนหายใจ - วงัดอดจ ์- 

จตัรุสัซานมารโ์ค - โบสถซ์านมารโ์ค - เมอืงเวโรนา            (-/-/D)      

05.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี

 น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง 

** น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเวนสิ (Venice Mestre) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) ฝ่ัง

แผ่นดนิใหญ่ เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต ประเทศอติาล ี(Italy) เมอืงเวนสิถูกสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะ

เล็กๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียตกิ เป็นเมอืงท่า

โบราณ และเป็นเมืองที่ใชค้ลองในการคมนาคมมากที่สุด   น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ 

(Tronchetto Pier) เพื่อ ล่องเรอืผ่านชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ (Cruise to Venice) สู่ เกาะเวนสิ 

(Venice Island) หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยการ

คมนาคมทัง้เมอืงใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มสีมญานามว่าเป็น "เมอืงแหง่สายน า้ หรอื ราชนิแีห่ง

ทะเลอาเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชือ่มถงึกันกว่า 400 แห่ง เดนิทางถงึ ทา่เรอื

ซานมารโ์ค (San Marco Pier) ศูนยก์ลางของเกาะเวนสิ ** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่าร

เดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** น าทา่น เดนิชมความสวยงามโดยรอบ ของเมอืงเว

นสิ ผา่นชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ทีม่เีรือ่งราวน่าสนใจในอดตี เมือ่นักโทษทีเ่ดนิออกจาก

หอ้งพพิากษาไปสูค่กุจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสวา่งและโลกภายนอกเป็นครัง้สดุทา้ยระหวา่งเดนิผา่นชอ่งหนา้ตา่ง

ทีส่ะพานนี้ ซ ึง่เชือ่มตอ่กบั ผา่นชม วงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อันเป็นสถานทีพ่ านักของเจา้ผูค้รองเมอืงเว

นสิในอดตี ซึง่นักโทษชือ่ดังทีเ่คยเดนิผ่านสะพานนี้มาแลว้คอื คาสโนว่าน่ันเอง น าท่านเดนิทางสู ่จตัรุสัซาน

มารโ์ค (St. Mark’s Square) ทีน่โปเลยีนเคยกลา่วไวว้า่ “เป็นหอ้งน ัง่เลน่ทีส่วยทีส่ดุในทวปียโุรป” จัตรัุส

ถกูลอ้มรอบดว้ยอาณาเขตอนังดงาม รวมทัง้ น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั โบสถซ์านมารโ์ค (St. Mark’s 

Bacilica) ทีม่โีดมใหญ ่5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน ์อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาเดนิเทีย่วชมเกาะอนัสดุแสน

โรแมนตกิตามอัธยาศัย เลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ เชน่ เครือ่งแกว้มรูาโน่, หนา้กากเวนสิ หรอื เลอืกซือ้สนิคา้

แฟชั่นชัน้น า หรือน่ังจิบกาแฟในรา้น Café Florian ที่เปิดใหบ้ริการมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1720 หรือ เลือกซือ้

โปรแกรมเสรมิพเิศษ น่ังเรอืกอนโดล่า เรอืพืน้เมอืงของชาวเวนสิ ล่องชมความสวยงามโดยรอบของเกาะเวนสิ 

** ยงัไม่รวมคา่ล่องเรอืกอนโดล่า ราคาขึน้อยู่กบัชนดิของเรอื และ แตล่ะช่วงวนั ราคาอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงได ้กรุณาตดิต่อหวัหนา้ทวัร ์เพือ่ตรวจสอบรายละเอยีดอกีคร ัง้ ** น าท่านเดนิทางสู่ 

เมอืงเวโรนา่ (Verona) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท)ี เป็นเมอืงทีใ่หญ่และส าคัญเป็นอันดับ

สองในแควน้เวเนโตรองจากเมอืงเวนสิประเทศอติาล ีเมอืงเวโรนาไดรั้บสมญานามว่า "Little Roman" เพราะ

ยังคงสภาพสิง่กอ่สรา้งจากสมัยโรมันไวอ้ยา่งสมบรูณ์ เมอืงเวโรนาเป็นสถานทีท่ีด่งึดดูนักท่องเทีย่วดว้ยเหตทุีม่ ี

ความส าคัญทางศลิปะและ วัฒนธรรมทีเ่ห็นไดจ้ากงานนทิรรศการประจ าปีหลายงาน โรงละคร และอปุรากรใน

โรงละครกลางแจง้ทีส่รา้ง โดยโรมัน ชาวเมอืงเวโรน่าภมูใิจ ในความเป็นเมอืงสญัลักษณ์แหง่ความรัก จาก โรมิ

โอ จเูลยีต เมอืงทีม่ากไปดว้ยกลิน่อายแหง่ศลิปะ และวัฒนธรรมทืใ่ครหลายๆคนอยากมาสมัผัสเมอืงนีอ้กีสกัครัง้

น่ันรับรองว่าคุณจะไม่ผดิหวังอย่างแน่นอน เมอืงเวโรนา เป็นเมอืงขนาดกระทัดรัด อบอุ่นลอ้มรอบดว้ยสายน ้า 

และเป็นเมอืงทีม่เีรือ่งราวความรักระหวา่งหนุ่ม สาว แห่งสองตระกลูผูย้ ิง่ใหญ ่มองตากวิ (โรมโีอ) และ คาปเูล็ต 

(จูเลยีต) ยิง่เมือ่ วลิเลีย่ม เชคสเปียร ์เอาเรือ่งราวของโรมโิอ กับจูเลยีต มาเขยีนเป็นบทละครเวทชีือ่เสยีงของ 

โรมโีอ จเูลยีต และ เมอืงเวโรน่า ก็โดง่ดังขึน้มาก 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั SHG Hotel Verona , Verona, Italy หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม เมอืงเวโรนา - เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี- มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน - แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอ็มมานเูอล 

- อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 - อนุสาวรยีล์โิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่- โรงละครปิอซัซา่ 

เดลลา สกาลา - ประตูชยัแห่งเมืองมิลาน - ปราสาทสฟอร์เซสโก้ - เมืองลูเซิร ์น ประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์- อนสุาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั - สะพานไมช้าเปล             (B/-/-)      



 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน (Milan) หรอื มลิาโน (Milano) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 20 นาท)ี 

ประเทศอติาล ี(Italy) เป็นเมอืงหลักของแควน้ลอมบาร์เดยีและเป็นเมอืงส าคัญในภาคเหนือของประเทศ

อติาลี ตัง้อยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี (Lombardy) ชื่อเมืองมลิานมาจากภาษาเคลต์ ค าว่า "Mid-lan" ซึง่

หมายถงึ อยู่กลางที่ราบ เมอืงมลิานมชีือ่เสยีงในดา้นแฟชั่นและศลิปะ ซึง่มลิานถูกจัดใหเ้ป็นเมอืงแฟชั่นใน

ลักษณะเดยีวกบันวิยอรก์ ปารสี ลอนดอน และโรม น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน 

(Duomo di Milano) เป็นมหาวหิารทีม่สีถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีย่ ิง่ใหญ่ดว้ยความสงู 157 เมตร และกวา้ง

ถงึ 92 เมตร ตัง้อยู่ทีจ่ัตุรัสกลางเมอืงมลิานเปรยีบเหมอืนเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงมลิาน เป็นมหาวหิารทีใ่หญ่

เป็นอันดับสองในประเทศอติาลรีองจากมหาวหิารเซนต ์ปีเตอร ์บาซลิกิา ทีต่ัง้อยูท่ีเ่มอืงวาตกิันเท่านัน้ น าท่าน

เดนิทางสู ่แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) เป็นศูนยก์ารคา้ทีส่วยงาม 

หรูหราและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงมลิาน น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็ม

มานูเอลที่ 2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผูร้ ิเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาลี และ

อนุสาวรีย์ของศลิปินชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ อนุสาวรยีล์โิอนารโ์ด ดารว์นิซี่ (Leonado 

Davinci Monument) หันหนา้ไปทางโรงละครที่อยู่ในบรเิวณดา้นหนา้ของ ผ่านชม โรงละครปิอซัซ่า 

เดลลา สกาลา (Piazza della scala) หรอื โรงละครสกาลา่เกา่แกข่องเมอืง ผา่นชม ประตชูยัแหง่เมอืงมิ

ลาน (Porta Sempione) ตัง้ตระหง่านอยูก่ลางสวนสาธารณะขนาดใหญใ่นเมอืงมลิานแห่งนี้ กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี 

ค.ศ. 1888 มเีนื้อทีโ่ดยรวมทัง้หมด 240 ไร่ และตัง้อยูใ่นบรเิวณศูนยก์ลางทางประวัตศิาสตรข์องเมอืงภายใน

เขตการปกครองที่ 1 อยู่ต ิดกับสวนของ ผ่านชม ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้(Castello Sforzesco) เป็น

ปราสาทเก่าแกห่ลายรอ้ยปีอันเป็นแหล่งรวมแกลลอรีแ่ละพพิธิภัณฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงมลิาน อดตีเคยเป็น

ป้อมปราการของพวกตระกลูวสิคอนต ิ(Visconti) ต่อมาเป็นทีพ่ านักของผูน้ าเผด็จการในชว่งศตวรรษที ่15 คอื

ตระกลูสฟอรซ์า (Sforza)  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ (Lucerne) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 10 

นาท)ี เมอืงท่องเทีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่ของ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(Switzerland) ทีถู่กหอ้มลอ้มไป

ดว้ยทะเลสาบและขนุเขา  น าทา่นเดนิทางสู ่อนสุาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั (Lion Monument of Lucerne) 

แกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวติเซอรแ์ลนดท์ีเ่กดิ

จากการปฏวิัตใินประเทศฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ. 1792  น าท่านเดนิทางสู ่สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) 

ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแมน่ ้ารอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของ

เมอืงลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในทวปียโุรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1333 โดยใตห้ลังคาคลมุ

สะพาน มภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิฯตลอดแนวสะพาน ใหท้่านอสิระชมความสวยงามโดยรอบตาม

อัธยาศัย โดยบรเิวณปลายสะพานมรีา้นจ าหน่ายสนิคา้พื้นเมอืงของทีร่ะลกึต่างๆมากมาย เช่น ช็อคโกแลต, 

เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาท ิเชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ ** อสิระอาหารกลางวนั 

และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis Styles Lucerne City, Lucerne, Switzerland หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงลูเซริน์ - เมอืงแองเกลิเบริก์ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์- ข ึน้สูย่อดเขาทติลสิ โดย กระเชา้ลอยฟ้า

โรแตร ์- ถ า้น า้แข็ง - ทติลสิ คลฟิ วอรค์ - เมอืงดฌีง ประเทศฝร ัง่เศส   (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกลิเบริ ์ก (Engleberg) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์(Switzerland) ตัง้อยู่เชงิขุนเขา พรอ้มกับฉากหลังของเทอืกเขาแอลป์ ทีม่หีมิะปกคลุม

ตลอดทัง้ปีเป็นอกีหนึง่เมอืงรสีอรท์ชัน้น าของประเทศสวติเซอรแ์ลนดท์ีต่อ้งหาโอกาสมาเยอืนสักครัง้ โดยตัว

เมอืงนัน้ตัง้อยูบ่นเนนิเขาใกลก้บั "ภเูขาทติลสิ" (Mount Titlis) น าทา่นเดนิทาง ขึน้สูย่อดเขาทติลสิ (Mount 

Titlis) โดย กระเชา้ลอยฟ้าโรแตร ์(Titlis Rotair Cable Car) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ซึง่

สามารถชมทัศนียภาพอนัตระการตาไดร้อบทศิทางแบบ 360 องศา เป็นยอดเขาทีม่คีวามสงูถงึ 3,238 เมตร มี

หมิะปกคลุมยอดเขาตลอดทัง้ปี  น าท่าน เขา้ชม ถ า้น า้แข็ง (Glacier Grotto) ทีไ่มเ่คยละลาย มคีวามยาว

ถงึ 130 เมตร และมคีวามลกึสงูสุดถงึ 15 เมตร ใหท้่านอสิระเพลดิเพลนิกับการเล่นหมิะบนลานสก ีพรอ้มชม

ทวิทัศน์ของยอดเขาต่างๆโดยรอบ ทีถู่กปกคลุมไปดว้ยหมิะอันขาวโพลนเป็นภาพทีห่าชมไดย้าก หรอื เลอืก

สัมผัสบรรยากาศแนวหนา้ผาสงูกว่า 10,000 ฟตุ บนสะพานแขวนทีสู่งทีส่ดุในทวปียุโรป ทติลสิ คลฟิ วอรค์ 

(Titlis Cliff Walk) ** การเดนิทางขึน้ชมยอดเขาทติลสิ ข ึน้อยูก่บัสถานการณ์ และ สภาพภมูอิากาศ

เป็นส าคญั กรณีคณะไมส่ามารถขึน้ชมยอดเขาทติลสิได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์

ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้

กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นส าคญั ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารอาหารชุดสไตลเ์อเชยี) พเิศษ !! ภตัตาคารบนยอดเขา

ทติลสิ ** กรณีรา้นอาหารบนยอดเขาทติลสิ ไมส่ามารถรองรบัคณะได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทั



 

 

ขอสงวนสทิธิ ์น าทา่นรบัประทานอาหารทีภ่ตัตาคารในเมอืงใกลเ้คยีง เป็นการทดแทน และไมส่ามารถ

คนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นได ้ไมว่า่สว่นใด สว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้

กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** น าท่าน

เดนิทางสู ่เมอืงดฌีง (Dijon) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 30 นาท)ี อดตีเมอืงหลวงแห่งแควน้เบอร์

กันดี ประเทศฝร ัง่เศส (France) ผ่านทุ่งราบอันกวา้งใหญ่ เป็นแหล่งผลติมัสตาร์ดชือ่ดังและไวน์ชัน้เลศิ 

ระหวา่งทางผา่นชมอาคารบา้นเรอืนสมยัเรอเนสซองส ์โบสถแ์ละวหิารเกา่แกใ่นสมยัยคุกลางซึง่มจีดุเดน่ คอืการ

มงุหลังคาดว้ยกระเบือ้งสแีดงสดจัดเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Campanile Dijon Centre Gare, Dijon, France หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ เมอืงดฌีง - เมอืงปารสี - ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมปลอดภาษ ีกลานเดอะควดี - พระราชวงัแวรซ์ายส ์

(B/L/-)  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงปารสี (Paris) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของ ประเทศฝร่ังเศส 

เมอืง ทีม่มีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกทีนั่กท่องเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีสุ่ด ปัจจุบัน

เมอืงปารสีเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ ้าสมยัแหง่หนึง่ของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิลของ

การเมอืง การศกึษา ความบันเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหเ้มอืงปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคัญ

ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลกหรอืเมอืงทีใ่ครก็ตา่งใฝ่ฝันถงึน าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมปลอดภาษ ี

กลานเดอะควดี (Grain De Cuir Shop)  ศูนย์รวมสนิคา้แบรนด์เนมชัน้น าราคาถูก อาทิเช่น Rimowa, 

Samsonite, Longchamp, Tumi, Kipling, Michael Kors, Coach, Lancel, Karl Lagerfeld, Lacoste, Guess 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าท่าน เขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Palace of Versailles) สรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้

หลุยสท์ี ่14 หากจะเรยีกพระราชวังแห่งนี้ว่าสมบูรณ์แบบทีส่ดุในโลกก็คงธไมผ่ดินัก เนื่องจากถูกสรา้งขึน้ดว้ย

หนิอ่อนสขีาวทัง้ภายในและภายนอกตกแต่งอย่างวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและ

เครือ่งเรอืน ทีใ่ชเ้งนิมากมากมายมหาศาลในการสรา้ง น าทา่นเขา้ชม หอ้งต่างๆภายในพระราชวัง เชน่ โบสถ์

หลวงประจ าพระราชวัง, ทอ้งพระโรงทีต่กแต่งอยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก ทีม่ี

ความยาวถงึ 73 เมตร เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรี

อยธุยา เคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลุยสท์ี ่14 แห่งประเทศฝร่ังเศสครัง้ในอดตีกาล อกีทัง้ยังเป็นหอ้งทีใ่ช ้

ส าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้ร าของพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี ่16 ชมหอ้งบรรทมพระ

ราชนิีทีต่กแต่งอยา่งงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ่, หอ้งวนัีสส าหรับเหล่า

คณะราชทตูทีเ่ดนิทางมาไดพ้ักกอ่นเขา้เฝ้า รวมทัง้ยงัเคยเป็นทีพ่ักของราชทตูสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

แหง่กรงุศรอียธุยา สิง่ทีท่ าใหห้อ้งนีแ้ตกตา่งจากหอ้งอืน่ๆคอืบนเพดานมภีาพเขยีนทีแ่สนงดงามทรงคณุคา่ และ

หอ้งไดอาน่าส าหรับพักผ่อนหลังพธิสี าคัญๆ ผนังทัง้สองดา้นจะเต็มไปดว้ยภาพวาดเทพไีดอาน่าทีข่นานนามวา่ 

“เทพแีห่งการล่าสัตว”์ เป็นตน้ อกีส่วนหนึง่ทีม่องขา้มไม่ไดน่ั้นคอื สวนแวรซ์ายส ์ทีถ่อืว่ายิง่ใหญ่และงดงาม 

ผลงานชิน้เอกของนักแต่งสวนชือ่ดังทั่วโลกนามว่า “เลอโนทด์” มีพื้นที่ถงึ 14,820 เอเคอร์ มีแมก้ระทั่ง

ทะเลสาบจ าลอง มรีปูปัน้ของสตัวน์านาชนดิและเทพเจา้กรกีตามจดุตา่งๆ และยงัมสีวนดอกไมท้ีจ่ะผันเปลีย่นไป

ตามแต่ละฤดูกาล จงึท าใหก้ารมาเยือนยังพระราชวังแวร์ซายจงึเปรียบเสมอืนการมาเยือนยัง “วมิานแห่ง

จกัรพรรด”ิ ทีนั่บเป็นมรดกโลกตะวันตกโดยแทจ้รงิ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

สหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1979 ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนื

ค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทน

เรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** ** อสิระอาหาร

ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis Paris Porte de Bercy, Paris, France หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่ก เมอืงปารสี - ลอ่งเรอืบาโตมุช ชมแมน่ า้แซน - หอไอเฟล - จตัุรสัทรอคคาเดโร ่- ลานประวตัศิาสตร ์

หรอื จตัรุสัคองคอรด์ - ถนนช็อง เซลเีซ - ประตชูยันโปเลยีน หรอื อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล - จตัรุสั

ชารล์ เดอ โกล - สะพานอเล็กซานเดอรท์ี ่3 - โรงอปุรากรปาแลการน์เีย - ยา่นเลอ มาเรส่ ์- มหาวหิาร 

ซาเคร เกอร ์- พพิธิภณัฑล์ฟูร ์- หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์  (B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่าน ลอ่งเรอืบาโตมุช ชมแมน่ า้แซน (Bateaux Mouches River Cruise) ทีไ่หลผ่านใจกลางเมอืง

ปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน่ ้าแซน เป็นอกีหนึง่

ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจ ** รอบของการลอ่งเรอือาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่



 

 

สามารถลอ่งเรอืได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใด

สว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นี้

ทางบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ หอไอเฟล 

(Eiffel Tower) สัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นสงูตระหง่านคู่เมอืงปารสี ดว้ยความสงูถงึ 1,063 ฟตุ หรอืสงูเท่ากับตกึ 

81 ชัน้ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1889 ทีบ่รเิวณ จตัรุสัทรอคคาเดโร ่(Trocadéro) สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสญัลักษณ์

ของงานแสดงสนิคา้โลก ในปี ค.ศ. 1889 (Exposition universelle de Paris de 1889) เพื่อแสดงถงึความ

ยิง่ใหญ่ของประเทศฝร่ังเศส ความเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี วทิยาศาสตร์ และความสวยทางศลิปะ

สถาปัตยกรรม หอคอยสงูงดงามแห่งนี้เป็นดาวเด่นทีส่รา้งความประทับใจแกผู่ร้่วมงาน ซึง่ต่อมาไดรู้จั้กในนาม

หอไอเฟลและกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองปารีส  น าท่าน ผ่านชม โดยรอบเมืองปารีสเริม่จาก ลาน

ประวตัศิาสตร ์หรอื จตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ทีพ่ระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมารอีัง

ตัวเนต ถูกตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมยัปฏวิัตฝิร่ังเศส ผา่นชม ถนนสายโรแมนตกิ ถนนช็อง เซลเีซ 

(Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตรัุสคองคอรด์ ตรงสู ่ประตชูยันโปเลยีน หรอื อารก์เดอทรยีงฟ์เดอ

เลตวล (Arc de triomphe de l'Étoile) หรือที่รูจั้กกันในชือ่ ประตูชัยแห่งประเทศฝร่ังเศส เป็นอนุสรณ์

สถานทีส่ าคัญในเมอืงปารสี ตัง้อยูก่ลาง จตัรุสัชารล์ เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) หรอืเป็นทีรู่จ้ัก

กันในนาม "จัตุรัสแห่งดวงดาว" (Place de l'Étoile) อยู่ทางทศิตะวันตกของถนนช็อง เซลเีซ ประตูชัยแห่งนี้

สรา้งขึน้เพือ่เป็นการสดุดวีรีชนทหารกลา้ทีไ่ดร้่วมรบเพือ่ประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงครามนโป

เลยีน และในปัจจุบันยังเป็นสสุานของทหารนิรนามอกีดว้ย ประตูชยันี้เป็นสว่นหนึง่ของ "แกนกลางอันเกา่แก่" 

(L'Axe historique) ซึง่เป็นถนนเสน้ตรงจากสวนพพิธิภัณฑล์ูฟวรไ์ปยังชานเมอืงปารสี ออกแบบโดยช็อง ชาล

แกร็ง ในปี พ.ศ. 2349 โดยมยีวุชนเปลอืยชาวฝร่ังเศสก าลังตอ่สูก้บัทหารเยอรมัน เต็มไปดว้ยเคราและใสเ่กราะ

เป็นสญัลักษณ์เพือ่เป็นการปลกุใจ และเป็นอนุสรณ์สถานจนกระทั่งสงครามโลกครัง้ที ่1 สญัลักษณ์แหง่ชยัชนะ

ของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซ ์ในปี 1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี 

ค.ศ. 1836 น าท่าน ผา่นชม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี ่3 (Pont Alexandre-III Bridge) เป็นสะพานโคง้

พาดผ่านแมน่ ้าแซน เชือ่มต่อทัง้สองฝ่ังแม่น ้าดา้นฝ่ังหอไอเฟลกับฝ่ังช็อง เซลเีซเขา้ดว้ยกัน โดยไดถู้กกล่าว

ขานว่าเป็นสะพานทีป่ระดับประดาไปดว้ยงานศลิปะชัน้เลศิ และหรูหราทีส่ดุในเมอืงปารสี โดยในปัจจุบันไดข้ึน้

ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรแ์หง่ประเทศฝร่ังเศส น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั โรงอปุรากร

ปาแลการน์เีย (Palais Garnier) หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ โรงอปุรากรแห่งเมอืงปารสี ถอืเป็นผลงานสถาปัตยกรรม

แบบฟ้ืนฟสูสไตลบ์าโรกทีเ่ป็นชิน้เอกในยคุปลายทศวรรษที ่18 การตกแตง่แมจ้ะใหค้วามรูส้กึหรหูรา หากก็แฝง

ไวด้ว้ยบรรยากาศภายในมคีวามลกึลับน่าคน้หาเสมอืนหลงเขา้มาในบทประพันธเ์รือ่ง Phantom of the Opera 

ปัจจุบันยังคงมกีารแสดงบัลเล่ตห์รอืโอเปร่าอยู่  น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นเลอ มาเรส่ ์(Le Marais) เป็นย่านที่

ไดรั้บการกลา่วขานวา่เป็นยา่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเมอืงปารสี ตามทอ้งถนนและอาคารบา้นเรอืนในละแวกนีย้งัคงให ้

ความรูส้กึเสมอืนฝร่ังเศสในยุคกลาง แมจ้ะยังคงบรรยากาศและความเก่าแก่ไวอ้ย่างครบถว้น หากก็มกีาร

ผสมผสานความเจรญิไวอ้ย่าลงตัว ไม่ว่าจะเป็น รา้นอาหารฝร่ังเศสแบบดัง้เดมิ รา้นเบเกอรี่โฮมเมดตกแต่ง

สวยงามน่ารัก รา้นแฟชัน่น าสมยั รา้นขายของแนวโบราณส าหรับนักสะสม น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั มหา

วหิาร ซาเคร เกอร ์(The Basilica of the Sacred Heart of Paris) หรอืทีรู่จ้ักกันในนาม มหาวหิารพระ

หฤทัยแห่งมงมาทร ์ตัง้อยู่ในย่านมงมาทร ์(Montmartre) บนยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดของเมอืงปารสี ถงึจะเรยีกว่า

มหาวหิารหากแต่ลักษณะคลา้ยกับปราสาทอันโออ่่าสขีาวมากกว่า อกีทัง้รูปแบบสถาปัตยกรรมการสรา้งแบบ

โรมนั ไบแซนไทน ์ทีด่วูจิติรบรรจงและมเีอกลักษณ์แตกตา่งจากสิง่กอ่สรา้งอืน่ๆในยคุเดยีวกนั ทีน่อกจากจะเป็น

สถานททีอ่งเทีย่วหลักๆของเมอืงปารสีแลว้ ยงันับเป็นอนุสาวรยีข์องทัง้การเมอืงและวัฒนธรรม โดยความขาวที่

เห็นเกดิจากวัสดกุอ่สรา้งทีท่ าจากหนิปนูประเภททราเวอรท์นีทีท่ าใหค้งความขาวไดอ้ยา่งยาวนานและยงัทนต่อ

ภมูอิากาศต่างๆไดอ้ยา่งด ีภายในหอ้งโถงใหญ่ถอืว่าเป็นอกีหนึง่จุดไฮไลทข์องที่นี่ ซ ึง่เป็นภาพวาดบนเพดาน

แบบโมเสคทีใ่หญท่ีส่ดุของฝร่ังเศส รวมไปถงึดา้นบนสดุทีม่ลีักษณะเป็นโมที ่เป็นจดชมววิทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่

ของเมอืงปารีส น าท่าน ผ่านชม พพิธิภณัฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑท์างศลิปะที่มชี ือ่เสยีง 

เกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ตัวอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานทีท่ีจ่ัดแสดงและเก็บ

รักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคณุคา่ระดับโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ช ิน้ เชน่ ภาพวาดโมนาลซิา (Mona 

lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอนัโดง่ดังของลโีอนารโ์ด ดาวนิ

ช ,ี รูปปั้น The Victory of Samothrace หรือ รูปปั้นเทพวีนัส (Venus de Milo) มีทัง้รูปปั้นสฟิงซ ์(Sphinx), 

มัมมี ่(Mummy) หรือร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑล์ูฟร์จะ

สรา้งเป็นรูปทรงพรีะมดิทีส่รา้งขึน้จากกระจกเป็นอกีจุดยอดนิยมทีนั่กท่องเทีย่วตอ้งไปถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ และ

เป็นฉากทีม่อียู่ในภาพยนตรเ์รือ่ง The Da Vinci Code ซึง่พพิธิภัณฑล์ูฟร ์นอกจากจะมกีารตัง้แสดงงานศลิปะ

ถาวรแลว้ ยังมนีทิรรศการชัว่คราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร ์และคอนเสริต์ ท าใหพ้พิธิภัณฑล์ูฟรเ์ป็นสถานทีม่ี

นักท่องเที่ยวมาเยือนปีละเกือบ 10 ลา้นคน น าท่านเดนิทางสู่ หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries 



 

 

Lafayette) สวรรคข์องนักชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น ารุ่นใหมล่า่สดุ New Collection !! จากทั่วทุกมมุโลก 

รวบรวมอยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางเมอืงปารสีแหง่นี้ หรอืท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิฯจากรา้น 

Bucherer รา้นดังของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทีม่สีาขาเปิดอยูใ่จกลางเมอืงปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ 

ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้  ** อสิระ

อาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis Paris Porte de Bercy, Paris, France หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงปารสี - ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์เดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส - ทา่อากาศ

ยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์   (B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์เดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส เพือ่ใหท้า่นมี

เวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร        

10.50 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ 

Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ335 ** ใช้เวลาบินประมาณ 13 ช ั่วโมง บริการอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

วนัทีแ่ปด ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ท่าอากาศยานนานาชาติ

สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                  (-/-/-) 

06.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์ เพือ่เปลีย่นเครือ่ง  

09.45 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย  โดยสายการบิน 

Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ972** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 25 นาท ีบรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

11.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

09 - 16 กมุภาพนัธ ์2563 

(10 ก.พ. วนัหยดุชดเชย) 

09FEB SQ979 BKK-SIN 

18.10-21.35 

09FEB SQ356 SIN-MXP 

23.45-05.55+1 

15FEB SQ335 CDG-SIN 

10.50-06.15+1  

16FEB SQ972 SIN-BKK 

09.45-11.10 

52,999 52,999 52,999 12,999 39,999 

01 - 08 มนีาคม 2563 

01MAR SQ979 BKK-SIN 

18.10-21.35 

01MAR SQ356 SIN-MXP 

23.45-05.55+1 

07MAR SQ335 CDG-SIN 

10.50-06.15+1 

08MAR SQ972 SIN-BKK 

09.45-11.10 

49,999 49,999 49,999 12,999 36,999 

09 - 16 เมษายน 2563 

(13 14 15 เม.ย. วนั

สงกรานต)์ 

09APR SQ979 BKK-SIN 

18.30-21.55 

09APR SQ356 SIN-MXP 

23.30-06.10+1 

15APR SQ335 CDG-SIN 

12.00-06.50+1 

16APR SQ972 SIN-BKK 

09.35-11.05 

59,999 59,999 59,999 15,999 46,999 



 

 

29 เม.ย. - 06 พ.ค. 2563 

(01 พ.ค. วนัแรงงาน / 04 

พ.ค. วนัฉตัรมงคล / 06 

พ.ค. วนัวสิาขบูชา) 

29APR SQ979 BKK-SIN 

18.30-21.55 

29APR SQ378 SIN-MXP 

23.30-06.10+1 

05MAY SQ335 CDG-SIN 

12.00-06.50+1 

06MAY SQ972 SIN-BKK 

09.35-11.05 

55,999 55,999 55,999 12,999 42,999 

03 - 10 พฤษภาคม 2563 

(04 พ.ค. วนัฉตัรมงคล / 

06 พ.ค. วนัวสิาขบูชา) 

03MAY SQ979 BKK-SIN 

18.30-21.55 

03MAY SQ356 SIN-MXP 

23.30-06.10+1 

09MAY SQ335 CDG-SIN 

12.00-06.50+1 

10MAY SQ972 SIN-BKK 

09.35-11.05 

55,999 55,999 55,999 12,999 42,999 

28 พ.ค. - 04 ม.ิย. 2563 

(03 ม.ิย. วนัเฉลมิฯราชนิ)ี 

28MAY SQ979 BKK-SIN 

18.30-21.55 

28MAY SQ356 SIN-MXP 

23.30-06.10+1 

03JUN SQ335 CDG-SIN 

12.00-06.50+1 

04JUN SQ972 SIN-BKK 

09.35-11.05 

55,999 55,999 55,999 12,999 42,999 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (หากม)ี ** 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศฝร ัง่เศส ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 

ส าหรบัการยืน่วซี่าแบบหมูค่ณะ จ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทูต เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 

15-20 วนัท าการ (บางกรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่ง

เวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใชห้นงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม (ดงึเลม่ออกมา

ใชร้ะหว่างกระบวนการพจิารณา) หากจ าเป็น สถานทูตอาจจะปฏเิสธผลการสมคัรของท่าน และ ส่งหนงัสอื

เดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัท าการ เป็นอยา่งนอ้ย ในล าดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนัเดนิทางไม่

เพยีงพอส าหรบัยืน่วซี่าคร ัง้ใหม ่การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทุกกรณี และ หากท่านใหท้าง

บรษิทัด าเนนิการขอวซี่าให ้รวมไปถงึ กรณีทีท่า่นขอเอกสารจากทางบรษิทัไปเพือ่ด าเนนิการขอวซี่าดว้ยตนเอง 

และทา่นไดร้บัวซีา่เรยีบรอ้ย ทา่นจะไมส่ามารถยกเลกิทวัรไ์ดท้กุกรณี ไมว่า่ระยะเวลาคงเหลอื จะมากกวา่ 45 หรอื 

55 วนั ก็ตาม ** 

 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่

ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกบตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ให้

ทราบลว่งหนา้ ** 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคา

เพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุล

หนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะ

มือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จ ากดัเรือ่งของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไข่

ดาว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู เทา่น ัน้ กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนนูอกเหนอื

ขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศนูยก์ารคา้ ในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทีส่ถานที่

ดงักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์ทางบรษิทัอาจจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไม่

สามารถปรบัเปลีย่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็น



 

 

การทดแทนไดท้กุกรณี เนือ่งจากเงือ่นไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทางทีจ่ะตอ้งเป็นไปตามก าหนดการ

เทา่น ัน้ ** 

** การเดนิทางทอ่งเทีย่วในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จ าเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพือ่เขา้ถงึสถานทีบ่างจดุ และ อาจเป็น

ระยะทางทีค่อ่นขา้งไกลจากจดุทีร่ถสามารถจอดได ้ขอใหท้กุทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อปุกรณ์ เชน่ รองเทา้ที่

สามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบคุคล ใหพ้รอ้มส าหรบัการเดนิทาง เพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผู ้

เดนิทางสงูอาย ุและ ผูโ้ดยสารทีใ่ชร้ถเข็น ทา่นจ าเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย เพือ่คอยดแูลเป็นพเิศษเอง และ

สถานทีบ่างจดุ ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย 

หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง 

หรอื อพัเกรดได ้

 คา่ภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยสายการบนิ Singapore Airlines อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ท่านละ 2 ช ิน้ ดยมนี ้าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แต่ละชิน้ ควรหนักไมเ่กนิ 23 

ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ช ิน้ 7 ก.ก. 1 ช ิน้ รวม 30 ก.ก.)  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยงัไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก  3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน เชน่ ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ หรอื ผ่านชม 

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง้  

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์

ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอบุัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่

เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต 

ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ (กรณุาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

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

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

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 6 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 48 ยูโร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,680 

บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่น

สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศฝร ัง่เศส ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ขึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตรา และ คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนีข้อ

ความกรณุาลกูคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมี

เจา้หนา้ทีไ่ปดแูล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

 

 

 



 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเที่ยว กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 65 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 

20,000 บาท ภายใน  1 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอยา่งเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่2 

กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทิันท ีหากยงัไมไ่ดรั้บยอดเงนิมดัจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหาก

ทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเชค็ทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิ

รอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท า

รายการจองเขา้มาตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักทอ่งเทีย่ว กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธ

การจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ทีท่ าใหท้าง

บรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละ

สทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์

ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็น

วันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผู ้

มรีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้

ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่่า

กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ

อ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิาร

ต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยุด

นกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ย

ตามจรงิมากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

 ** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับ

สายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไมว่่ากรณีใดๆก็

ตาม   

4. ส าหรับอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะ

ไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทาง

นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิท

ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่น

หนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด 

โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั กรณีออกบตัรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไมส่ามารถคนืคา่บตัร

โดยสารบา้งสว่น สว่นใดสว่นหนึง่ได ้และ หากสามารถคนืได ้(Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดย

ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์

ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็น

วันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

 



 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกนั 

หรอื อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีง

ใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 

หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากกว่าก าหนด หรอืหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพ่ักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ

ทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 

1. ผูส้มคัรทกุทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รบัค ารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอยา่งนอ้ย (ไมร่วมเสาร์-อาทติย ์ในบาง

กรณี) ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวันและเวลา

จากทางสถานทูตหรอืศูนยรั์บค ารอ้งขอวซีา่เท่านัน้ หากท่านไมส่ะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวาม

จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธุระส่วนตัวของท่านในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ 

หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ในระหว่างการพจิารณาทีส่ถานทูต) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่น ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรอื กอ่นช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาทีท่า่นสะดวกจะยืน่วซีา่

มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยืน่วา่งชว่งทีท่า่นสะดวก แผนกวซีา่จะด าเนนิการใหด้ทีีส่ดุทีจ่ะชว่ย

อ านวยความสะดวกใหท้่านเป็นกรณีพเิศษ แต่ทัง้นี้ การนัดหมายแบบกรณีพเิศษต่างๆ จ าเป็นตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนีไ้ด ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นัน้  

** ส าหรบัการใหบ้รกิาร และ คา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ 

อาจมกีารเปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งทีท่าง

บรษัิทจะเริม่ด าเนนิการจัดเตรยีมเอกสารเพือ่ขอยืน่วซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอยา่งนอ้ย หรอื อาจเร็ว

กว่านัน้) และหากเกดิค่าใชจ้่ายไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่า

บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นก าหนด แต่วซีา่ยังไมด่ าเนนิการ หรอื วซีา่ยังไมไ่ดรั้บการอนุมัต ิ(อยูใ่น

ระหวา่งการพจิารณา) เนือ่งจากทา่นด าเนนิการยืน่วซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีทีท่า่นตอ้งการยืน่กอ่นคณะ แตค่ณะทีท่า่น

เดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิร์มออกเดนิทาง หากสถานทูตตอ้งการขอหลักฐานการพ านักใน

ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเทีย่วภาษาอังกฤษ (Itinerary) 

ในส่วนนี้ ท่านจ าเป็นตอ้งด าเนนิการดว้ยตนเอง และหากทา้ยทีส่ดุคณะไมส่ามารถเดนิทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถชดเชยคา่เสยีหายใหก้บัทา่นไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 15-20 วันท าการ (ไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย ์ทัง้นี้ ขึน้อยูก่ับจ านวนผูส้มคัร

ในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มคัรเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจาก

สถานทตูออกมาใชร้ะหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากท่านมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพือ่

เดนิทาง กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่วางแผนลว่งหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้ง

รอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืดว่น ระหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ อาจท าใหส้ถานทตูปฏเิสธวซีา่ และ ทา่นจ าเป็นตอ้ง

สมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดยค านึงถงึระยะเวลาทีเ่หลอืกอ่น

เดนิทางส าหรับการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีท่าน มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกว่า 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทีย่ังไม่หมดอาย ุไม่ช ารุด และ ยังมวีัน

คงเหลอืในกลุ่มประเทศเชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถุประสงคท์ีว่ซีา่เชงเกน้ฉบับนัน้ๆออก 

และตอ้งการใชเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วกบัคณะนี ้สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถกูใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่

ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีส่ดุ มาก่อนแลว้อยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและ



 

 

ลูกคา้ยนืยนัเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบเกีย่วกบัความเสยีหาย และ ค่าใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุ

กรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางที่สามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวีซ่าชนิด

ท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันที่มอีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ 

รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมตัโิดยระบวุันทีส่ามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไมเ่กนิกวา่ก าหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วซีา่ ทัง้นี้ 

ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ที่มกีารประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ที่

ตรวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบเกีย่วกบัความเสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ชค็อนิได ้

เนื่องจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถูกสง่กลับจากประเทศ

ปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร 

ในกรณีถูกปฏเิสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่

สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตฯ ไม่มี

นโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืในสว่นนี้

เพือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้งในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคัญ 

11. การที่วีซ่าจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดนิทางเพียงไม่กีว่ัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้ง

คา่เสยีหายใดๆไดท้ัง้ส ิน้ เพราะเนือ่งจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศทีอ่อกจาก

ส านกังานเขต หรอื อ าเภอ ทีอ่าศยัอยู ่, ใบปกครองบตุรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบส าคญัการหยา่ กรณี

ศนูยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ หรอื สถานทตูตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีรา

ประทบั) จากกรมการกงสุลเทา่น ัน้ ซึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จ าเป็น

ทีสุ่ด ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา (เช่น เดนิทางกบัมารดา และ 

บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้า่ยในสว่นนี ้ลกูคา้จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่

สามารถช าระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ าเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทาง

บรษิทัยนิดอี านวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งเตรยีมหลักฐานการจอง ตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนอืจากคณะ ทีท่า่นพ านักกอ่น หรอื ตอ่จากคณะ ประกนัการ

เดนิทางใหค้รอบคลมุวันทีท่า่นเดนิทาง ไป และ กลับ เพือ่ใชใ้นการประกอบการยืน่ขอวซีา่ใหค้รบตามเงือ่นไข ดว้ยตนเอง

ทุกกรณีไมว่า่กรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่น

จ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิเนือ่งจากไมใ่ชก่ารนัดหมายยืน่ขอวซีา่แบบหมูค่ณะ ทา่นจ าเป็น

เป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิสว่นนี้ หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไมว่า่กรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึกรณีทีใ่น

วันนัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ท่านไมส่ามารถยืน่ขอได ้ไมว่่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการ

ยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

14. กรณีทีท่า่นมแีผนการเดนิทางทีจ่ะเดนิทางไปยงักลุม่ประเทศเชงเกน้ตอ่จากคณะนี ้และ ทา่นมคีวามประสงคข์อวซีา่เชงเก ้

นใหค้รอบคลุมวันเดนิทางในทรปิสดุทา้ย ท่านจ าเป็นตอ้งแจง้กับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบตัง้แต่ขัน้ตอนการจองทัวร ์รวมไปถงึ

แผนกวซีา่ทีช่ว่ยอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่นอกีครัง้ กอ่นตัง้แตข่ัน้ตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสารการจองโรงแรม 

และ ตั๋วเครือ่งบนิ จ าเป็นจะตอ้งเรยีบรอ้ยโดยสมบูรณ์ตัง้แต่ขัน้ตอนการขอเก็บเอกสาร เพือ่เตรยีมกรอกแบบฟอร์มให ้

ถูกตอ้ง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็น

จะตอ้งยอมรับเงือ่นไข (ขอ้ 3) และ หากมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิเนื่องจากไม่ใชก่ารนัดหมายยืน่ขอวีซา่แบบหมู่คณะ ท่าน

จ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิสว่นนี ้หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไมว่า่กรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึกรณี

ที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท าใหท้่านตอ้งยกเลิกการเดินทาง 

กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 

1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืก

ทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทุกกรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกล ้

กนัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้ก่อน

เดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เพือ่ช าระกบัเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมเีงือ่นไขเกีย่วกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครือ่งแตกต่างกัน ขอใหท้่านท าความเขา้ใจถงึวัฒนธรรม

ประจ าชาตขิองแตล่ะสายการบนิทีก่ าลังใหบ้รกิารทา่นอยู ่



 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอื

หนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะ

ทัวรอ์ันมวีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใช ้

หนังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้

ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรียบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้น

รายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

คนืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ 

และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยั และ ประโยชน์

ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามนั คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุี่

เกีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 

ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือจะตอ้งช าระตาม

ขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่

ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีที่

ท่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณี

ทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทัวร ์

(วันที่หนึ่ง) ท่านจ าเป็นจะตอ้งมารอคณะเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่

ไฟลท์ของทา่นถงึชา้กวา่คณะ และ ยนืยนัเดนิทาง ทา่นจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยงัเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่ว

ทีค่ณะอยูใ่นเวลานัน้ๆ กรณีนี้ จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมด

เท่านัน้ ไมว่่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถชดเชย หรอื ทดแทน หากท่านไมไ่ดท้่องเทีย่วเมอืง 

หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทกุกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

14. รปูภาพในรายการทัวร ์ใชเ้พือ่ประกอบการโฆษณาเทา่นัน้  

15. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ไมอ่นุญาตใหบ้คุคลทีม่คีดคีวาม ค าสัง่ศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทกุกรณี รวมไปถงึกรณีทีเ่คย

รับรอง หรอื ค ้าประกัน หากท่านไม่แน่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองทีก่ระทรวงการต่างประเทศ 

หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางออกนอกเมอืง ณ วันเดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไมว่่าสว่นใดสว่น

หนึง่ไดท้กุกรณี 



 

 

16. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีต่ัง้ครรภ ์จ าเป็นตอ้งปรกึษาแพทย ์เพือ่ตรวจสอบอายคุรรภท์ีแ่น่นอน กับ วันทีเ่ดนิทางจรงิ และหาก

เดนิทางได ้ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรยีมหนังสอืรับรองจากแพทยย์นืยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้รายละเอยีดของอายคุรรภท์ี่

ชดัเจน ตามกฎของสายการบนิ สว่นใหญ่ หากอายคุรรภเ์กนิ 28 สัปดาห ์จะไมส่ามารถเดนิทางโดยเครือ่งบนิไดทุ้กกรณี 

หากทา่นตัง้ครรภแ์ละไมแ่จง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิตรวจพบ สายการบนิมสีทิธิป์ฏเิสธไมใ่หท้า่นเดนิทาง  

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 

1. .  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั ฉบบัจรงิ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้วา่ง

ไมต่ ่ากวา่ 2 หนา้ (หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป 

ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ ้ากบัวซีา่ประเทศอืน่ๆที่

เคยไดรั้บ เทา่นัน้ หา้มใสค่อนแทคเลนส ์ท ัง้ชนดิมสี ีและ ชนดิใส 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสือรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มีอายุไม่เกนิ 3 

เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีนพาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วันเริม่

งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุือ่ประเทศ ไมจ่ าเป็นตอ้งระบุ

ชือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หีัวจดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี 

ทีอ่ยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรือธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

สามารถเขยีนแนะน าตนเอง พรอ้มรปูภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตท่ัง้นี ้อยูท่ีด่ลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่บยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้ง

เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรณุาจัดเตรยีมดังนี ้

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ 

วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

* ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการ

พจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่

ได ้* 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที่

ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอื

เดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ให ้

บตุรเดนิทางไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , 

ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ให ้

บตุรเดนิทางไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , 

ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 



 

 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บตุร , 

พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และ

จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบชุือ่เจา้ของบญัช ี

(ผูร้บัรอง) ยนืยนัรับรองใหก้บัผูถ้กูรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** โดย

สะกด ชือ่-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ 

วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธ

การรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement 

คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 

 สถานที ่: ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ฝร ัง่เศส TLS contact Center อาคารสาธรซติี ้ทาวเวอร ์ช ัน้ 12 

 การเดนิทาง : โดยรถยนตส์ว่นตวั ทีต่กึสามารถจอดรถได ้ไมม่บีรกิารประทบัตราทีจ่อดรถ 

   : ขนส่งสาธารณะ BTS ลงสถาน ีช่องนนทร ีโดยใชท้างออกหมายเลข 5 จากนัน้เดนิชดิซา้ยตาม

ทางเดนิลอยฟ้าขา้มแยกสาธร นราธวิาส ประมาณ 150 เมตร จะถงึทางลง เดนิลงโดยใชบ้ันไดทางลงมุ่งหนา้สูถ่นน

สาทร จากนัน้เดนิตรงไปอกีประมาณ 100 เมตร จะพบอาคารสาธรซติี ้ทาวเวอร ์อยูท่างดา้นขวามอืของทา่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 

1. ชือ่ - นามสกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................................ 

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น) .................................................................................................. 

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

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกนัอยู ่

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

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

วันทีอ่อก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก ........................................................................... 

8. ทีอ่ยูป่จัจบุนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ( ............................................................................................................ 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................................... 

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

10. อาชพีปจัจบุนั (การงาน/การเรยีน) กรณุาระบอุาชพี, ต าแหน่ง, หากเป็นแมบ่า้น/เกษียณอายกุรณุาระบุ

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

11. ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................................ 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................................... 

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

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวันที ่...................................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.................. ถงึวันที ่..................................... 

ประ เทศ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ใช ไ้ด ต้ั ้ง แต่ วั นที่  . . . . . . . . . . . . ... . . .  ถึง

วันที ่....................................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

ไมเ่คย   เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) .................................................................................. 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูส้มคัร 

   ตัวผูส้มคัรเอง 

   มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................................... 

15. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางรว่มกบัทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................................... 

 

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทีส่ดุเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการอ านวยความ

สะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 

 

 

 

 


