
   

 

 
 

 

 

 



   

วันแรก กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร ์

15.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 5  

เคาน์เตอร์ K  สายการบิน SINGAPORE AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและ

อ านวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง 

18.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ979 

 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

22.00 น. เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง ทุกท่านสามารถเดินซื้อสินค้า DUTY 

FREE หรือใช้บริการของสนามบินสิงคโปร์ได้ จนถึงเวลาเรียกขึ้นเครื่อง 

23.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิลาน ด้วยเที่ยวบินที่ SQ378 

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง) 

วันที่สอง สิงคโปร์ - มิลาน – เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค - เวนิส เมสเตร้  

06.10 น. เดินทางถึง สนามบินมิลาโน มัลเพนซ่า กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่า

ประเทศไทย 6 ชั่วโมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  

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

ประมาณ 3 ชม.) ฝั่งแผ่นดินใหญ่  เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถูกสร้างขึ้นจากการ

เชื่อมเกาะเล็ก ๆ จ านวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของทะเล

อาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด  

น าท่านสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่

เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้

เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน  มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อย

ใหญ่กว่า 118 เกาะและมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริเวณ ซานมาร์โค 

ศูนย์กลางของเกาะเวนิส  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง สปาเก็ตตี้หมึกด า 

 
 



   

บ่าย น าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ที่มี

เรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสง

สว่างและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานน้ี  ซึ่งเชื่อมต่อกับ

วังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็นสถานที่พ านักของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษ

ชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้มาเเล้วคือ คาสโนว่านั่นเอง น าท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสซาน

มาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” 

จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้ง โบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มี

โดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้มีเวลาเที่ยวชมเกาะอัน

แสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, ชมโบสถ์ซานมาร์โค, เลือกซื้อสินค้าของ

ที่ระลึกตามอัธยาศัย อาทิเช่น เครื่องแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน Café  

Florian ที่เปิดให้บริการมาต้ังแต่ปี ค.ศ.1720  จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร 

น าท่านน่ังเรือกลับสู่ฝั่งเวนิส เมสเตร้  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

น าคณะเข้าสู่ที่พัก  HOTEL DELFINO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม เวนิส – มิลาน - ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ตัว เมืองมิลาน (Milan) (ระยะทาง 270 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  

3 ชม.) เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก ชม แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานู

เอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นับว่าเป็นชอปปิงมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่

ที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัว

เมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด 

ดาร์วินซี่ ที่อยู่ในบริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า  

น าท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอ

โกธิค ท่ีผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการดูโอโมแห่งมิ

ลาน สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิกที่อลังการมากอันแสดงถึง ความเชื่อศรัทธาในคริสต์

ศาสนา และความยิ่งใหญ่ของพระศาสนจักร ในการเผยแผ่ความเชื่อคริสตชน ในเขตลอมบา

เดีย ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี ถือเป็นอาสนวิหารแม่ของอัครสังฆมณฑลมิลาน ซึ่งเป็น

อัครสังฆมณฑลที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก 

 

 



   

 

 

 

 

 

       

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย ท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ระยะทาง 245 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3  

ชั่วโมง)  เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วย

ทะเลสาบและขุนเขา 

 จากนั้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ 

เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติใน

ฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 

เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ ารอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมือง ลู

เซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1333 โดยใต้หลังคา

คลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน  จากนั้นให้ท่านได้อิสระ

เลือกซื้อสินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, 

Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

ค่ า อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

 น าคณะเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLES HOTEL , LUCERNE  หรือเทียบเท่า 

วันที่สี ่ ลูเซิร์น – เมืองแองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ าน้ าแข็ง – ดิจอง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศารอบตัวเอง กระเช้าไฟฟ้า

โรแตร์ (Rotair) ที่มีอยู่เพียงสองแห่งในโลก ชมทัศนียภาพอันตระการตาได้รอบทิศทางตาม



   

เส้นทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis)  เข้าชม ถ้ าน้ าแข็ง (Glacier Grotto)ที่ไม่เคยละลายมี

ความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกสูงสุดถึง 15 เมตร  บันทึกภาพภายในถ้ าน้ าแข็ง

ท่ามกลางอุณหภูมิ1-2 องศา เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะบนลานสกี  สุดแสน

ประทับใจเป็นอย่างยิ่ง  ชมทิวทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาวโพลนสร้าง

ความงดงามให้กับขุนเขาเป็นอันมาก  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเขาวิวพาโนรามา 

บ่าย  น าท่านข้ามแดนสู ่เมืองดิจอง  ประเทศฝรั่งเศส (ระยะทาง 350 กม. ใช้เวลา เ ดิ น ท า ง

ประมาณ 3.30 ชม.)  อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ผ่านทุ่งราบอันกว้าง ใหญ่ แห ล่ ง

ผลิตมัสตาร์ดชื่อดังอีกทั้ งยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ชั้นเลิศอีกด้วย  ผ่านชมอาคาร

 บ้านเรือนสมัยเรอเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลางซึ่งมีจุดเด่น คือการมุง

 หลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงสดจัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

น าคณะเข้าสู่ที่พัก IBIS GARE HOTEL , DIJON  หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า ดิจอง – กรุงปารีส –พระราชวังแวร์ซายส ์– CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

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

3.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 

10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา 

บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส าคัญที่สุดแห่ง

หน่ึงของโลก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 



   

บ่าย เดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ เพ่ือน าเข้าชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille 

Palace) อันยิ่งใหญ่ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของ

พระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลัก

และเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น 

โบสถ์หลวงประจ าพระราชวัง,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอ

คิวรี่, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นห้องที่พระยาโกษาธิบดี 

(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่ง

ฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นห้องที่ใช้ส าหรับจัดงานเลี้ยงและเต้นร าของพระนางมารี อังตัวแนตต์ 

มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16, ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม , ภาพเขียน

ปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนท่ียิ่งใหญ่  

 

 

 

 

 

 

จากนั้นเดินทางสู่ Chic Outlet La Vallee Village เพ่ือช๊อปปิ้งที่ เอาท์เลตขนาดใหญ่ที่มีสินค้า

แบรนด์เนมให้เลือกมากมายอาทิ 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 อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง หอยเอสคาโก้ 

 น าคณะเข้าสู่ที่พัก IBIS HOTEL PARIS หรือเทียบเท่า 

วันที่หก ปารีส – ชองป์เอลิเซ่ – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – 

ล่องเรือบาโตมุซ    

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าชมมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde)    

ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัย

ปฏิวัติฝรั่งเศส แล้วผ่านเข้าสู่ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอด



   

ยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเรียน น าชมและถ่ายรูปคู่กับ  ประตูชัยนโปเลียน 

(Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี

1805 โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836   น าท่านถ่ายรูปเป็น

ที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ด้วย

ความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
จากนั้นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่ เต็มไปด้วยนัก ช้อปปิ้ งจากทั่ วทุกมุม โลกใน

ห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือ

ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจ

กลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต ,เครื่องหนัง,มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง 

อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

 น าท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้ าแซนที่ไหลผ่านใจ

กลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสอง

ฝากฝั่งแม่น้ าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ 

ค่ า  *** อาหารค่ า อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

น าคณะเข้าสู่ที่พัก IBIS HOTEL PARIS หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สิงคโปร ์  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

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

เวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

12.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINEเที่ยวบินที่ SQ335 

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง) 

 



   

วันที่แปด สิงคโปร ์- กรุงเทพฯ   

06.50 น. เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร ์รอเปลี่ยนเที่ยวบินและช๊อปป้ิง DUTY FREE ในสนามบิน 

09.45 น. ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ972  

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

 

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

** หากท่านที่ต้องออกต๋ัวภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการ

ออกต๋ัวเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
 

อัตราค่าบริการ   
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน12

ปี) 

พักเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตั๋ว 

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

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

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

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

 

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หวัหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 



   

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมช าระเงินค่ามัดจ า  
ภายใน 2 วนันับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลอืช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน 
  

ข้อมูลเพิ่มเตมิเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพักแบบห้อเดีย่ว 
(Single) ,ห้องคู่  (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่ง
ถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยก
ห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงิน
เพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมือง
เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะ 
ทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้อง
อาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการย่ืนวีซ่าเชงเก้น (กรณีมีวีซ่าแล้วลดราคา 3,000 บาท) 

 



   

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)  

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 16 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)  

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ า ภายใน 2 วันท าการ เพื่อส ารองที่นั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทาง

บริษัท นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุด

ท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

4. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองที่น่ัง  

5. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของ

ทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก



   

ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับ

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด

อย่างหนึ่งเพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้า

ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี ้

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระ

แล้ว 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระ

แล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน า

เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน  

6. ในกรณีที่ลูกค้าย่ืนวีซ่ากับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทขออนุญาติไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าช าระมาแล้ว 

ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 



   

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 

ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

ส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่

ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพ่ิมขึ้นของ

นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น

แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน  

9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ  หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการ

เดินทาง อันมิใช่ ความผิดของบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะ

ส่วนที่บริษัทยังมิได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัทหรือจะต้องช าระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลัก

ปฏิบัติเท่าน้ัน 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้า



   

สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง

เครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่าง 

ไม่ต่ ากว่า 2 หน้า 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.  

จ านวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นพ้ืนสีขาวเท่านั้น  

ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรีษะ และด้านบนของหัวไหล่ เพ่ือ

สามารถเห็นใบหน้า ถึง 70-80% ของภาพ และเพ่ือความ

ชัดเจน 

3. หลักฐานการท างาน/การเรียน 

 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า:  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / ใบจดทะเบียน

พาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า 

 กรณีพนักงานบริษัท: จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง วันเริ่มงาน 

เงินเดือน จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ

ประเทศ จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ที่อยู่ 

และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน 

 กรณีที่เป็นข้าราชการ: หนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงาน  

 กรณีเกษียณอายุราชการ: ส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ หรือ จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับ

การเกษียณอายุ 

 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายช้ีแจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การงาน 

 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการเรียน ภาษาอังกฤษ  

 

(จดหมายรับรองการท างาน / การเรียน ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันย่ืนวีซ่า จดหมายต้องเป็น

ภาษาอังกฤษเท่านั้นและต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหนา้พาสปอร์ต) 

 

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ เท่าน้ัน   

 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้

ครบถ้วน (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจาก

วันที่ย่ืนวีซ่า  

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (ฝรั่งเศส) 



   

 หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็นวันที่ล่าสุด

ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า  

ส าเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็นวันที่ล่าสุดไม่เกิน 30 วัน สามารถใช้แทน 

BANK STATEMENT ได้ในกรณีที่สมุดบัญชีดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่มี

การกระโดดข้ามเดือน และในทุกหน้าที่มีรายการเดินบัญชีของผู้สมัคร ต้องมีการระบุ

หมายเลขสมุดหรือหมายเลขบัญชี หากไม่มีไม่สามารถใช้ยื่นได้ 

***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น*** 

5. ส าเนาสลิป เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี) 

6. ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประชาชน 

7. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 

8. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 

9. ส าเนาสูติบัตร (กรณีผู้เดินทางอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์) 

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปีและไม่ได้เดินทางพร้อม บิดาและมารดา 

 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดย

ที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์

อย่างไรกับเด็ก 

 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่าน้ัน และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  

 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่าน้ัน และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) 

กรณีรับรองการเงินให้บุคคลในครอบครัว (เกี่ยวข้องทางสายเลือดเท่านั้น บิดามารดา,บุตร,พ่ีน้อง,สามี

ภรรยา) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี ้

 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี(ผู้

รับรอง) และต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองด้วย มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ย่ืนวีซ่า (สะกด

ชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) 

 หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็นวันที่ล่าสุดไม่เกิน 

30 วัน นับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า  

ส าเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็นวันที่ล่าสุดไม่เกิน 30 วัน สามารถใช้แทน 

BANK STATEMENT ได้ในกรณีที่สมุดบัญชีดังกล่าวมีการเคล่ือนไหวบัญชีอย่างต่อเน่ืองไม่มี



   

การกระโดดข้ามเดือนและในทุกหน้าที่มีรายการเดินบัญชีของผู้สมัคร ต้องมีการระบุหมายเลข

สมุดหรือหมายเลขบัญชี หากไม่มีไม่สามารถใช้ยืน่ได้ 

***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น*** 

หมายเหต:ุ 

 ผู้สมัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นค าร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายน้ิวมือ 

 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตฯ โดยประมาณ 10-15 วันท าการ 

 หลังจากที่ผู้สมัครได้ท าการย่ืนขอวีซ่ากับทางศูนย์ยื่นค าร้องขอวีซ่าแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้

ผู้สมัครท าการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะท าการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม 

ดังนั้นหากท่านมีความจ าเป็นในการใช้เล่มเพ่ือเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัททัวร์ 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม

เชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

แผนที่การเดินทางเพื่อการย่ืนค าร้องขอวีซ่า 

สถานที่ย่ืนค าร้องวีซ่า: ศูนย์ย่ืนค าร้องขอวีซ่าฝรั่งเศส TLS ตึกสาทรซิตี้ ชั้น 12 ถนนสาทรใต ้

       ที่ตึกสามารถจอดรถได้ แต่ทางศูนย์ยื่นไม่มีบริการตราประทับทีจอดรถ 

การเดินทางที่สะดวก:  BTS สถานีช่องนนทร ี

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ใบกรอกข้อมูลค าร้องขอวีซ่าเชงเก้น ฝรั่งเศส 

!!! ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด !!! 

1. ชื่อ-นามสกุลปัจจุบัน ................................................................................................................... 

2. ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปลี่ยน)..................................................................................... 

3. วัน-เดือน-ปีเกิด........................................................................................................................... 

4. สถานที่เกิด(จังหวัด).........................................ประเทศ............................................................... 

5. สัญชาติปัจจุบัน................................สัญชาติโดยก าเนิด(หากต่างปัจจุบัน)................................... 

6. เพศ        ชาย          หญิง 

7. สถานภาพสมรส   โสด       สมรส       หย่า        หม้าย        แยกกันอยู่ 

8. หมายเลขบัตรประชาชน.................................................... 

9. ประเภทของพาสปอร์ต 

         พาสปอร์ตธรรมดา         พาสปอร์ตราชการ           พาสปอร์ตอื่นๆ ระบุ................. 

10. หมายเลขพาสปอร์ต.............................................. 

 วนัท่ีออก.......................วันหมดอายุ.......................สถานที่ออก...................................... 

11. ที่อยู่ปัจจุบัน(ติดต่อได้สะดวก)........................................................................................... 

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

12. เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................อีเมล.์.......................................................... 

13. อาชีพปัจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บ้าน/เกษียณอายุ

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

14. ชื่อสถานที่ท างาน/สถานศึกษา และที่อยู่........................................................................... 

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

 เบอร์โทร.............................................เบอร์แฟกซ์............................................................... 

15. วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได้รับ    ประเทศ.........................ใช้ได้ต้ังแต่วันท่ี..................ถึงวันที.่..................... 

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักของผู้สมัคร 

 ตัวผู้สมัครเอง 

 มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ ระบุ........................................................................................... 



   

18. ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน..............................................ความสัมพันธ์.......................... 

       

 
การพิจารณาอนมุัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพยีง
ตัวกลางในการอ านวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แกผู่้เดินทางเท่านัน้ 


