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 สเปน-ฝร ั่งเศส-อติาลี-สวติเซอร์แลนด์ 8 วนั  
เท่ียวบารเ์ซโลน่า นัง่รถไฟสู่ฝรัง่เศสตอนใต้  

อาวิยง-เอก็ซ ์อองโปรวองซ-์มารเ์ซย ์
นีซ-ราชรฐัโมนาโค มอนติคารโ์ลคาสิโน ลูกาโน่-ซูริค 

เดินเล่นเมืองเจนัวช้อปป้ิง Serrvalle Designer Outlet 

ขึน้เขาทิตลิส ด้วยกระเช้า Rotair 360 องศา  
 

โดยสายการสิงคโปรแ์อรไ์ลน์ (SQ) 
  

บารเ์ซโลน่า  นครใหญ่และเมอืงหลกัแห่งคาตาลนัยา นบัเป็นเมอืงส าคญัเป็นอนัดบั 2 ของประเทศสเปน ปัจจุบนัเป็นเมอืง
ท่าทีส่ าคญัและเป็นเมอืงเกา่แกท่ีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการท่องเทีย่ว มี
สถาปัตยกรรมเกา่แกม่ากมาย  

อาวิยอง เมอืงทีล่อ้มรอบดว้ยก ำแพงและรูจ้กักนัในชือ่ เมอืงแห่งพระสนัตะปำปำทีย่ิง่ใหญ่อลงักำร มเีทศกำลประจ ำปี
ดงึดดูนกัท่องเทีย่วนบัแสนใหเ้ดนิทำงมำชมละคร กำรเตน้ร ำ ภำพยนตร ์และกำรแสดงขำ้งถนนทุกปี 

โพรวองซ์ แควน้อนัเป็นทีต่ ัง้ของเมอืงเอก็ซ์ ออง โพรวองซ์ เมอืงทีข่ ึน้ชือ่วำ่มคีวำมสวยงำมทีสุ่ดเมอืงหนึง่ของฝรัง่เศส  

Europe Golden Route 
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นีซ เมอืงชัน้น ำของรสีอรต์แถบเฟรนชร์เิวยีรำ มสีถำนทีท่่องเทีย่วมำกมำย เชน่ หมูบ่ำ้นทีเ่ป็นป้อมปรำกำร,โบสถ์
หลำยสไตล,์ บรเิวณท่ำเรอืยอรช์, พพิธิภณัฑแ์ละอำรต์แกเลอรี ่

โมนาโค ตัง้อยู่ทำงตอนใตข้องฝรัง่เศส เมอืงมอนเตคำรโ์ล เมอืงบนภเูขำกบัทะเลสวยและกำรแขง่ขนัรถสตูรหนึง่ ฟอรม์ู
ล่ำ วนั ทีจ่ดัขึน้เป็นประจ ำทุกปีและยงัเมอืงตำกอำกำศของบคุคลส ำคญัทัว่โล และเป็นแหล่งคำสโินชือ่ดงัและมี
ควำมหรหูรำและงดงำม  

มารเ์ซย ์ เมอืงท่ำทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศฝรัง่เศส ยิง่กว่ำนัน้เมอืงนี้ยงัมแีหล่งท่องเทีย่วทำงธรรมชำตมิำกมำย  
  ตัง้อยู่รมิหำดรเิวยีรำ่ทีส่วยงำม ซึง่ไดช้ือ่ว่ำ เป็นประตูเมดเิตอรเ์รเนียนของฝรัง่เศส  

กราซ   เมอืงทีข่ ึน้ชือ่ทำงดำ้นกำรผลติน ้ำหอมของฝรัง่เศสและของโลก ไดร้บักำรขนำนนำมว่ำ เมืองหลวงแห่ง 
  น ้ำหอมของโลก 

เจนัว  เมอืงท่ำทำงกำรคำ้ทำงทะเลทีส่ ำคญัทำงตอนเหนือของอติำลถีอืเป็นเมอืงท่ำทีส่ ำคญัยิง่เปรยีบประดจุเสน้
เลอืดใหญ่ของประเทศมำอย่ำงยำวนำนและเป็นเมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงั เป็นศนูย์กลำงเทคโนโลยแีละ
อุตสำหกรรมกำรผลติรถยนต์ และยงัเป็นบำ้นเกิดของนกัเดนิเรอืชือ่ดงัผูค้น้พบทวปีอเมรกิำ ครสิโตเฟอร ์
โคลมับสัดว้ย  

ทิตลิส  ยอดเขาทีไ่ดร้บัความนิยมจากทัว่โลก มหีมิะปกคลุมตลอดปี ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของแนวเทอืกเขาแอลป์ สามารถ
  นัง่กระเชา้ขึน้ลงได ้โดยกระเชา้ใหมล่่าสดุสามารถหมนุรอบทศิทาง 360 องศา สามารถชมทศันียภาพได ้
  โดยรอบโดยสถานีกระเชา้อยู่ทีเ่มอืงแองเกลิเบริ์ก   
ซูริค  เมอืงศนูย์กลำงทำงดำ้นกำรคำ้และธุรกจิและเป็นเมอืงเกทเวย์ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง     9-16 เม.ย. / 30 เม.ย. – 7 พ.ค.2563  

          
วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู-สิงคโปร ์
15.30น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 5 เคาน์เตอร ์สายการบิน Singapore 

 Airlines เคาน์เตอร ์K เจ้าหน้าท่ีพร้อมคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

18.30 น.  น าท่านออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร ์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินท่ี SQ979 
21.55 น.  เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์ จากนัน้น าท่านเปลี่ยนเครื่อง 
23.35 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินชางฮี  โดยสายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินท่ี SQ388 
 
วนัทีส่อง บารเ์ซโลน่า (สเปน)-มงต์เปลิเยร์-อาวิญง (ฝร ัง่เศส) 

06.55 น.  เดินทางถึงสนามบินบารเ์ซโลน่า ประเทศสเปน หลงัผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และตรวจรบั 
  สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่าน จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงบารเ์ซโลน่า Barcelona  
  นครใหญ่และเมอืหลกัแห่งคาตาลนัยา นบัเป็นเมอืงส าคญัเป็นอนัดบั 2 ของประเทศสเปน ตัง้อยู่บนชายฝัง่
  ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนของคาบสมทุรไอบเีรยี ปัจจุบนัเป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัและเป็นเมอืงเกา่แกท่ี่มี 
  ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการท่องเทีย่ว มสีถาปัตยกรรมเกา่แกม่ากมาย และ
  บารเ์ซโลน่ายงัเป็นเจา้ภาพในการจดัการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกครัง้ที ่22 และยงัเป็นศนูย์กลางทางการคา้และ
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  วฒันธรรมทีใ่หญ่ทีส่ดุของคาบสมทุรไอบเีรยี น าท่านชมเมอืงบาร์เซโลน่า เมอืงทีโ่ดดเดน่ไปดว้ยอาคาร 
  สถาปัตยกรรมอนัสวยงามของยุคเรอแนสซองส ์น าท่านผา่นชมสถานทีส่ าคญัๆ อาท ิศาลาว่าการเมอืงบาร์
  เซโลน่า และโดยเฉพาะผลงานของยอดสถาปนิกชาวสเปน อนัโตนิโอ เกาด ิAntonio Gaudi บนถนนพาสโิอ 
  การเ์ซยี น าท่านเดนิทางสู ่Parque Quell  สวนสาธารณะทีต่ ัง้อยู่บนเนินเขาการเ์มล็ ทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.
  1900 มพีื้นทีค่รอบคลุมกวา่ 0.17 ตารางกโิลเมตร ทีม่ผีลงานอีกหลายชิน้ของเกาด ินบัเป็นงานดา้น 
  สถาปัตยกรรมทีใ่หญ่ทีส่ดุในเขตยุโรป จากนัน้น าท่านเขา้ชมโบสถ์ศกัดิส์ทิธิส์ญัลกัษณ์ของเมอืง ซากราดา 
  แฟมิเลีย La Sagrada Familia  โบสถ์ประจ าเมอืงของบารเ์ซโลน่า ฝีมอืการออกแบบของเกาดอิกีเชน่กนั มี
  ลกัษณะสถาปัตยกรรมโดดเดน่แปลกตาไมเ่หมอืนทีใ่ดในโลกและยงัใชเ้วลากอ่สรา้งมานานนบัรอ้ยปี กย็งัไม่
  เสรจ็สมบรูณ์ ซึง่เริม่สรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ.1882 โดยมกี าหนดกอ่สรา้งหอคอยทัง้หมด 18 หอคอย  นบัตัง้แต่ปี
  เริม่สรา้งจนถงึปัจจุบนัสรา้งเสรจ็ไปแลว้แค ่8 หอคอย งานคบืหน้าไปประมาณรอ้ยละ 50 สถาปนิก 
  ผูอ้อกแบบถูกรถรางทบัเสยีชวีติไปเมือ่ พ.ศ. 2469 โดยศพของเขาไดถู้กฝังไวใ้นซากราดาแฟมเิลยีดว้ย  
  จากนัน้น าท่านเดนิเล่นบรเิวณถนนลารมับลาส La Ramblas ใหท้่านถ่ายรปูกบัอนุเสาวรยี์ครสิโตเฟอร ์ 
  โคลมับสั Christopher Columbus ผูค้น้พบทวปีอเมรกิาในปี ค.ศ.1492 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพื้นเมอืง 

บ่าย  น าท่านเดนิทางสูส่ถานีรถไฟ เพื่อน าท่านเดนิทางสูเ่มืองมงต์เปลิเยร ์Montpellier เมอืงหลกัของจงัหวดั 
  เอโรแควน้อ๊อกซตีานี เขตประเทศฝรัง่เศส เมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 7 ของประเทศ รถโคช้รอรบัท่านทีส่ถานี  
  จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสูเ่มืองอาวิญง Avignon (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ภาคใตข้อง 
  ฝรัง่เศส เมอืงเก่าทีย่งัคงความงดงามและคลาสสคิทีสุ่ดจนไดรบัการขนานนามวา่ The Jewels of the  
  Southern Rhone อนัเป็นเมอืงในยุคกลางทีพ่ระสนัตะปาปาคลเีมนต์ ที ่5 แห่งโรมอพยพหนีความวุน่วาย
  ทางการเมอืงมาตัง้ศนูย์กลางทางศาสนาขึน้ในช่วงศตวรรษที ่14 ปัจจุบนัเป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่และยงัเป็น
  เมอืงหลวงของจงัหวดัโวกลูซ 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Mercure Pont D’Avignon หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่าม อาวิยง-เอก็ซ์ อองโปรวองส์-มารเ์ซย์-นีซ (ฝร ัง่เศส) 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

  น าท่านชมเมอืงอาวญิง เมอืงทีไ่ดช้ื่อวา่เป็นเมอืงแห่งสนัตะปาปา เนื่องจากในอดตีเคยเป็นทีป่ระทบัของ
 สมเดจ็พระสนัตะปาปา และยงัเป็นหนึ่งในไม่กีเ่มอืงของประเทศฝรง่เศสทีย่งัมกี าแพงเมอืงเก่าทีย่งัอยู่ใน
 สภาพสมบรูณ์ โดยไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกใ้นปี ค.ศ.1995 น าท่านเขา้ชม 
 ปาเล่ส์ เดส์ ปาปส์ Palais des Papes หรืออดีตพระราชวงัของพระสนัตะปาปา บนพื้นที่กวา่ 15,000 
 ตารางเมตร สรา้งขึน้ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิและเคยเป็นทีป่ระทบัขององคพ์ระสนัตะปาปาถงึ 7 
 พระองค ์ถอืเป็นพระราชวงัทีม่อีาณาบรเิวณใหญ่ทีส่ดุในยุโรปและไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป้นมรดกโลก 
 ปัจจุบนัแมจ้ะถูกท าลายไปจากการเกดิเพลงิไหมใ้นบางสว่นแต่กไ็ดรบัการบรูณะกลบัมาเป็นเหมอืนดงัเดมิ 
 เชน่ หอ้งรบัรองพระสนัตะปาปา ภาพวาดบนเพดาน ศลิปะกระจก และรปูปัน้ต่างๆ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพื้นเมอืง 

บ่าย  น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเอก็ซ์ อองโปรวองส์ Aix En Provence  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
  เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีส่วยทีสุ่ดทางตอนใตข้องฝรัง่เศสทีส่ามารถอนุรกัษ์อาคารในยุคกวา่ 600 ปีไวไ้ด้
  มากมายจนถูกบนัทกึใหเ้ป็นหนึ่งในเมอืงมรดกโลกขององคก์ารยูเนสโก ้เมอืงเกา่ทีย่งัมอีารยธรรมของชาว
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  โรมนั หลงเหลอือยู่เป็นอย่างมาก เป็นเมอืงทีต่ ัง้รกรากมาตัง้แต่ 100 ปีกอ่นครสิต์ศกัราช อายุกวา่ 2,100 ปี
  มาแลว้ น าท่านเดนิเล่นเทีย่วชมตวัเมอืงเกา่ของ โดยแฉพาะบรเิวณถนน ถนนมิราโบ Le cour Mirabeau
  ทีม่คีวามสวยงามมากสายหนึ่งของฝรัง่เศส เป็นทีต่ ัง้ของรา้นคา้หรแูละรา้นกาแฟสไตล์ฝร ัง่เศส จากนัน้น า
  ท่านเดนิทางสูเ่มืองมารเ์ซย ์Marseille (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เมอืงท่าทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสอง
  ของประเทศฝรัง่เศส ยิง่กว่านัน้เมอืงนี้ยงัมแีหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตมิากมาย ตัง้อยู่รมิหาดรเิวยีร่าที ่
  สวยงาม ซึง่ไดช้ือ่วา่ เป็นประตูเมดเิตอรเ์รเนียนของฝรัง่เศส เทีย่วชมเมอืงท่าเกา่ Old Port ใหท้่านไดซ้มึซบั
  กลิน่อายของทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน จากตวัเมอืงท่านจะเหน็โบสถ์นอเทรอดาม เดอลาการด์ Basilique Notre 
  Dame La Garde โบสถ์ทีต่ ัง้อยู่บนจุดสงูสดุของเมอืง งดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ โดยมรีูป
  ของพระแมม่ารเีป็นองคป์ระธาน ถอืเป็นสถานทีท่ีค่นทอ้งถิน่มกัมาขอพรกบัพระนางกอ่นออกเดนิเรอืและ
  เมือ่เดนิเรอืปลอดภยักลบัมา กม็กัจะน าเอาเครือ่งแขวนมาเป็นของแกบ้น รวมทัง้ Cathedrale de la Major 
  Marseille โบสถ์สวยและยิง่ใหญ่อลงัการในสไตล์โรมนั และไบแซนไทน์ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่19 ภายใต้
  การปกครองของนโปเลยีนที ่3 ใหท้่านเดนิเล่นชมววิทวิทศัน์บรเิวณศนูย์กลางเมอืงมาร์เซย์ทีส่ดุคกึคกัและ
  เปรยีบเหมอืนประตูสูเ่มดเิตอรเ์รเนียน ใหท้่านลองหาชมิกาแฟจากฝีมอืเจา้ของคาเฟ่ทอ้งถิน่ ผูส้บืทอดศลิปะ
  การชงกาแฟมาอย่าง ภาคภมูใิจนบัศตวรรษ พรอ้มซมึซบักลิน่อายของเมอืงเกา่ และทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนที่
  มเีสน่ห์น่าหลงใหลอยู่ไมน่้อย อสิระใหท้่านเลอืกซื้อของฝากของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลาน าท่าน
  เดนิทางสูเ่มืองนีซ Nice ทางตอนใต้ของประเทศฝรัง่เศส เมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของฝรัง่เศสในแควน้ที่
  ชือ่วา่โพรวองซ์แอลป์โกตดาซูร ์รมิฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน เมอืงทีม่สีถาปัตยกรรมแบบเจนวัสเ์ดน่ 
  ตระหงา่นใหผู้ม้าเยอืนไดห้ลงใหล อกีทัง้ยงัเป็นศนูย์กลางอ านาจในการปกครองเขตแอลป์-มารดีมี และเป็น
  เมอืงใหญ่เป็นอนัดบัห้าของประเทศฝรัง่เศส (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

  น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Park Inn Nice by Radisson หรอืระดบัเทยีบเท่า 
ค า่  รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม จากนัน้ใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
วนัทีสี่ ่  นีซ-กราซ-โมนาโค (ฝร ัง่เศส)-เจนัว (อิตาลี) 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

  น าท่านชมเมืองนีซ เมอืงน่ารกัทางตอนใตข้องฝรัง่เศส น าชมจตัุรสัเมสซน่ิา จตัุรสัซึง่ประดบัดว้ยไมด้อก 
  นานาพนัธุ์ เชน่ ดอกกหุลาบ ทวิลปิ เจเรเนียม ฯลฯ ผลดัเปลีย่นไปตามฤดูกาล นอกจากนัน้ยงัมนี ้าพุ 
  สวยงามและอาคารทรงคลาสสกิตัง้อยู่เรยีงราย ซึง่นิยมทาสสีนัสดใสตามแบบอาคารสถาปัตยกรรมทางตอน
  ใตข้องฝรัง่เศสเป็นย่านซื้อของฝากจากนีซในราคาถูก จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสูเ่มืองกราซ Grasse (ใช้
  เวลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี เมอืงทีข่ ึน้ชือ่ทางดา้นการผลติน ้าหอมของฝรัง่เศสและของโลก ตวัเมอืง 
  ตัง้อยู่บนภเูขามไีรด่อกไมจ้ านวนมากไมเ่พยีงแคม่ะลพินัธุ์ทีด่ทีีส่ดุทีแ่ขกมวัรน์ ามาจากตะวนัออกเท่านัน้ แต่
  ยงัรวมถงึดอกไมแ้ทบทุกชนิดทีเ่ป็นหวัใจส าคญัในการผลติน ้ามนัหอมหรอืหวัเชือ้ทีเ่รยีกวา่ Essential Oil จงึ
  ไมน่่าแปลกใจทีก่ราซไดร้บัการขนานนามวา่ “เมอืงหลวงแห่งน ้าหอมของโลก” ส าหรบัน ามาเป็นวตัถุดบิใน
  การผลติน ้าหอมและยงัเป็นแหล่งทีต่ ัง้โรงงานผลติน ้าหอมของแท ้น าท่านชม โรงงานผลิตน ้าหอม ใหท้่าน
  ชมกรรมวธิีการผลติน ้าหอมชัน้เลศิ พรอ้มเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ในราคาโรงงาน  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพื้นเมอืง 

บ่าย น าท่านเดนิทางสูร่าชรฐัโมนาโค Monaco หรอืทีท่่านอาจคุน้เคยในชือ่ของ มอนติคารโ์ล Monte Carlo รฐั
อสิระเลก็พื้นทีเ่พยีง 1 ตารางไมล์แต่กบัมรีายไดม้ากมายจากการทีเ่ป็นเมอืงปลอดภาษ ีมมีอนตคิารโ์ล 
คาสโินทีโ่ดง่ดงัสรา้งรายไดอ้ย่างมหาศาลใหก้บัประเทศและยงัมเีรือ่งราวของราชวงศ์ Grimaldi ทีเ่ป็นทีส่นใจ
ของผูค้นจากทัว่โลก มบีรเิวณเมอืงเก่าเดอะรอ็คทีต่ ัง้อยู่บนเชงิผาสงูรมิฝัง่ทะเลทีม่ทีศันียภาพทีส่วยงาม จน
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เป็นอกีหนึ่งสาเหตุทีท่ าใหน้กัท่องเทีย่วมาเยอืนโมนาโคอย่างต่อเนื่อง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ให้
ท่านไดช้มความงามของมอนตคิารโ์ล ชมวหิารประจ าเมอืงทีเ่ป็นสถานทีเ่กบ็พระศพของราชวงศร์วมทัง้
เจา้ชายเรนเยอรท์ี ่3 และเจา้หญงิเกรซ อดตีดาราฮอลลวีูด้พระมเหสทีีป่ระสพอุบตัเิหตุทางรถยนต์
สิน้พระชนมไ์ปกอ่นหน้าเมือ่หลายปีก่อน เดนิผ่านเมอืงเก่าสูบ่รเิวณ ดา้นหน้าของพระราชวงัหลวง และมเีวลา
ใหท้่านลองเขา้ชมมอนตคิารโ์ลคาสโินและลองเสีย่งโชค สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสูเ่มือง
เจนัว Genoa ประเทศอิตาลี เมอืงท่าทางการคา้ทางทะเลทีส่ าคญัทางตอนเหนือของอติาลถีอืเป็นเมอืงท่าที่
ส าคญัยิง่เปรยีบประดจุเสน้เลอืดใหญ่ของประเทศมาอย่างยาวนาน มคีวามรุง่เรอืงอย่างยิง่ในอดตีจนถงึ
ศตวรรษที ่18 ถูกกองทพัของจกัรพรรดิน์โบเลยีนบุกเขา้ยดึครองและผนวกดนิแดนแห่งนี้เขา้เป็นส่วนหนึ่ง
ของฝรัง่เศส แต่เป็นเพยีงระยะเวลาสัน้ๆ เมือ่นโปเลยีนเสือ่มอ านาจลง เจนวัไดม้โีอกาสกลบัมาฟ้ืนฟูบา้นเมอืง
และกลบัเขา้มาเป็นสว่นหนึ่งของอติาลอีกีคร ัง้จวบจนปัจจุบนั ปัจจุบนัเจนวัเป็นเมอืงทีส่ามารถท ารายไดเ้ขา้
ประเทศไดเ้ป็นอย่างเสมอตน้เสมอปลายทัง้เป็นเมอืงท่าส าคญัและเป็นเมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงั เป็นศนูย์กลาง
เทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการผลติรถยนต์ ไดแ้ก ่เฟียต อลัฟ่าโรมโิอ แลนเซยี เป็นตน้ (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง) 

  น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Mercure Genova San Biagio หรอืระดบัเทยีบเท่า 
ค า่ รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม จากนัน้ใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัทีห้่า  เจนัว-ช้อปป้ิงเอา๊ท์เลต็ (อิตาลี)-ลูกาโน่ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

  น าท่านชมเมืองเจนัว Genoa เมอืงบา้นเกดิของนักเดนิเรอืชือ่ดงัผูค้น้พบทวปีอเมรกิา ครสิโตเฟอร ์ 
  โคลมับสั ประกอบกบัเจนวัมบีา้นเรอืนแบบคลาสสคิโรมนัยอ้นยุค มโีบสถ์เก่าแก ่สวนสวยประดบัอยู่ทัว่เมอืง 
  ผา่นชมอาคารสวยงามต่างๆ โบสถ์ประจ าเมอืงหรอืดูโอโมท่ีส่รา้งขึน้แบบโรมาเนสกแ์ละโกธคิ น ้าพุกลาง 
  เมอืง ท่าเทยีบเรอืบรเิวณอ่าวเจนวั มเีรอืใบจอดอยู่มากมายประกอบกบัอาคารโดยรอบสวยสดงดงาม  
  ประภาคารสงูตระหงา่น จตัุรสัเปียซซ่า เฟอรร์ารี ่ถอืเป็นจตัุรสัที่สวยทีส่ดุในอติาล ีซึง่เคยเป็นสถานทีท่ี่ 
  โคลมับสัเคยอาศยัอยู่เมือ่คร ัง้เป็นเดก็ ผ่านชมพระราชวงัซานจอิอรจ์โิอ Palazzo San Giorgio มคีวามโดด
  เดน่ของภาพวาดทีม่องแลว้คล้ายภาพนูนต ่าและมหาวหิารเจนวั จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเซอราวลัเล่ 
  Serravalle ทีต่ ัง้ของแหลง่ชอ้ปป้ิงทีพ่รเีมีย่มเอ๊าท์เลต็ชือ่ดงัของเมอืง McArthurGlen Serravalle  
  Designer Outlet (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ประกอบดว้ยรา้นคา้แบรนดเ์นมต่างๆ มากมาย
  กวา่ 100 รา้นคา้ อาท ิNike, Gucci, Prada, Adidas, Burberry, Armani, Balenciaga, Bally, Calvin Klein, 
  Converse, Diesel, Dolce & Gabbana, Escada, Fossil, Furla, Gap, Guess, L’Occitane, Lee, Michael 
  Kors, Moschino, Nespresso, Puma, Samsonite, Skechers, Swatch, Vans, Wrangler เป็นตน้ **เพื่อ
  ความสะดวกในการเลือกชมและเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ อิสระให้ท่านรบัประทานอาหารกลางวนัตาม
  อธัยาศยัภายในเอา๊ท์เลต็**   

  สมควรแกเ่วลานดัหมายน าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสูเ่มืองลูกาโน่ Lugano ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
  เมอืงใหญ่ทีส่ดุในรฐัตชีโีน เขตประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์พรมแดนตดิกบัประเทศอติาล ีเป็นเมอืงท่ามกลางหุบ
  เขาตดิกบัทะเลสาบลูกาโน่ ปัจจุบนัถอืเป็นเมอืงศนูย์กลางทางการเงนิทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของ  
  สวติเซอรแ์ลนด ์    

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั De la Paix Lugano หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีห่ก  ลูกาโน่-แองเกิลเบิรก์-ยอดเขาทิทลิต-ซูริค (สวิตเซอรแ์ลนด์) 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองแองเกิลเบิรก์ Engelberg เมอืงเลก็ๆ บนเขาสงู อยู่ในรฐัออบวลัเดิน้ ลอ้มดว้ย
เทอืกเขาแอลป์ ชืน่ชมทศันียภาพทีส่วยงามของหุบเขาแอลป์จนถงึสถานีกระเชา้หรอืเคเบิล้คาร์  (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ให้ท่านได้มีโอกาสสมัผสักบัการนัง่กระเช้ารุ่นใหม่ในหลากหลายแบบ 
กระเช้าขนาด 6-8 ท่ีนัง่ต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่และกระเช้าท่ีหมนุรอบตวัเองไปด้วยในขณะท่ี
เคลื่อนท่ี เพ่ือให้ท่านจะได้ช่ืนชมกบัวิวสวยๆ ในแบบ 360 องศา จนถงึบน ยอดเขาทิตลิส Mt.Ttilis 
เป็นยอดเขาทีม่คีวามสงูทีส่ดุใตอนเหนือของเขตประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทีม่คีวามสงูถงึ 3,028 เมตรเหนือ
ระดบัน ้าทะเล  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา  
บ่าย น าท่านชมทศันียภาพอนังดงามกบัหมิะปกคลุมตลอดปี และยงัเป็นแหล่งของนกัเล่นสกชี ัน้ดใีนช่วงฤดหูนาว

ดว้ย ชม Glacier Cave หรอืถ ้าน ้าแขง็และชมทศันียภาพแบบพาโนรามา่ รวมถงึเดนิเล่นบนสะพาน Titlis 
Cliff Walk สะพานเหลก็แบบพื้นโปรง่ขงึดว้ยสลงิ ทีส่ามารถมองเหน็พื้นดา้นล่างไดด้ว้ยความกวา้ง 1 เมตร 
ความยาว 100 เมตร ตัง้อยู่ระหวา่งหน้าผาชนัที่ความสงูกว่า 50 เมตร และเลอืกซื้อสนิคา้ทีร่ะลกึ สมควรแก่
เวลาน าท่านเดนิทางลงจากยอดเขาททิลสิดว้ยกระเชา้ไฟฟ้าโรแตร ์จากนัน้รถโคช้รอรบัท่าน น าท่านเดนิทาง
สูน่ครซูริค Zurich (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านถ่ายรปูกบัโบสถ์ฟรอมนุสเตอร ์สรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ.853 โดยกษตัรยิ์เยอรมนัหลุยส ์ใชเ้ป็นส านกัแมช่ทีีม่กีลุ่มหญงิสาวชนชัน้สงูจากทางตอนใตข้องเยอรมนั
อาศยัอยู่ น าท่านสูจ่ตัุรสัปาราเดพลาทซ์ เป็นจตัุรสัเกา่แกท่ีม่มีาตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่17 ปัจจุบนัเป็นชมุทาง
รถรางทีส่ าคญัของเมอืงและยงัเป็นศนูย์กลางการคา้ของย่านธุรกจิ ธนาคาร สถาบนัการเงนิทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
ประเทศ อสิระใหท้่านไดเ้ดนิชมเมอืง ถ่ายรปูทะเลสาบซูรคิ  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตตาคารจนี 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั A-Ja Resort Zurich หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีเ่จด็  ซูริค-สนามบิน (สวิตเซอร์แลนด)์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
10.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค เผื่อเวลาให้ท่านท าคืนภาษี 
11.45 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินนครซูริค โดยสายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินท่ี SQ345 
 
 

วนัทีแ่ปด สิงคโปร-์สนามบินสุวรรณภมิู 
05.55 น.  เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์จากนัน้น าท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.35 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์โดยสายการบิน Singapore Airlines  
  เท่ียวบินท่ี SQ972 
11.05  น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ... 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
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รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์หรือกรณีท่ีพกัตามรายการถกูจองเตม็หมด  

จะจดัหาโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั   
 

 

 

 
อตัราค่าเดินทาง   9-16 เม.ย. / 30 เม.ย. – 7 พ.ค.2563 

 
Europe Golden Route 

สเปน-ฝรัง่เศส-อิตาล-ีสวิตเซอรแ์ลนด ์8 Days / SQ 
9-16 เม.ย.63 30 เม.ย.-7 พ.ค.63 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 71,300 66,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 68,300 63,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสรมิเตยีง) 66,300 61,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 9,300 9,300 
ส าหรบัท่านทีม่ตี ัว๋โดยสารอยูแ่ลว้ มารว่มเดนิทางพรอ้ม
คณะ ท่านละ 

41,900 41,900 

**ไมร่วมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสารท่านละ 3,900 บาท //  
ค่าทิปคนขบั, ทิปไกด์ท้องถ่ินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท   

ทัง้หมดช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 
 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 

หมายเหต ุ
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจาก

ยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทาง

บริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่า
พร้อมคณะได้  

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครัง้ของสายการบิน และจะต้องจองเป็นตัว๋
โดยสารแบบเด่ียว ตรวจสอบราคาอีกครัง้ และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อมคณะได้ หากมีการเดินทาง
ต่อไปยงักลุ่มเชงเก้นอ่ืน ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองท่ีอยู่ต่อว่าอยู่ท่ีไหนนานท่ีสุด ท่านอาจจะต้องไปยื่นวี
ซ่าเชงเก้นท่ีเมืองนัน้ๆ แทน บริษทัสามารถออกเอกสารส าหรบัการยื่นวีซ่าให้ท่านได้เพียงเฉพาะตาม
รายการทวัรแ์ละระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องด าเนินการด้วยตวัท่านเอง 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือใน
การจดัเตรียมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวก
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รวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและ
สแกนน้ิวมือ 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Singapore Airlines ช ัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรงุเทพฯ-สงิคโปร์-บารเ์ซโลน่า // ซูรคิ-

สงิคโปร์-กรงุเทพฯ 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบ ุ(2-3 ท่านต่อหนึ่งหอ้ง) **โรงแรมในบางเมอืงอาจไมม่หีอ้งแบบพกั 3 ใหบ้รกิาร** 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ, คา่อาหารและเครือ่งดืม่, ค่ารถรบั-สง่น าเทีย่ว ตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่บรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, คา่อาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่3 
ธ.ค.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไขของ
สายการบนิ   

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่บรกิารพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง 
 คา่ธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้และค่าบรกิารการนัดหมายและงานดา้นเอกสาร ท่านละ 3,900 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัร์

สว่นทีเ่หลอืกอ่นออกเดนิทาง) 
 คา่ทปิพนักงานขบัรถในระหว่างการเดนิทางและค่าทปิมคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ตามเขตพระราชวงัและเขตเมอืงเกา่และคา่ทปิ

หวัหน้าทวัร์จากเมอืงไทย ท่านละ 1,800 บาท (ช าระพรอ้มคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นออกเดนิทาง) 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่น ้าดืม่ระหว่างทวัร ์(ไมม่กีารแจกน ้าดืม่ระหวา่งทวัร)์ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร์ 
 คา่ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไมเ่กนิ 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของท่าน

นัน้ๆ (เงือ่นไขคา่มดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องช าระคา่มดัจ า 20,000.- บาท และคา่วซี่าตามทีส่ถานทูต

เรยีกเกบ็ 
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 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไมส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่วา่จ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนที่
เกนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เนื่องจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บัความ
สะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่ชดัเจน
ในเรือ่งการสูบบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ช ัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัที่คณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร์ 
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ข้อมลูเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตฝรัง่เศส) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 
- ผูย้ื่นค าร้องต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมือ ณ วนันัดหมายยื่นค าร้องท่ีศนูยย์ื่น 
- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทตูและศนูยย์ื่น 
- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย์ื่น โดยผูย้ื่นค าร้องต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค าร้องช าระเงินด้วยตนเอง 
- ผูย้ื่นค าร้อง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีสุด พร้อมกรอกข้อมลูเบื้องต้นส าหรบัเพ่ือใช้ในการ
ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พร้อมเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผู้แทน 
ยกเว้น ผูย้ื่นค าร้องสูงอายุมากๆ หรือเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรบัรองบริษทั/กิจการร้านค้า, ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเดก็), 
ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูท่ี้อายุต า่กว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ, ส าเนาใบ
เปลี่ยนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเว้น ส าเนาหนังสือสญัญาซ้ือ
ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบเุจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพ่ือหลีกเลี่ยง
ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ื่นค าร้องจะต้องช าระด้วยตนเอง 

 
o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  

- โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า   
- หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรุณาเตรยีมเล่มเกา่ให้ดว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
- ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นหน้า 

(ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 
หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่า   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและ

หา้มใสห่มวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้าตา ** 
 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 15 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุมากกว่า 15 ปี แต่ไมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสตูบิตัร

ดว้ยและกรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ้์านและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
o ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปลี่ยนช่ือ 
o ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปลี่ยนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 

o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 
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- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นต้น (หนงัสอืรบัรองการท างานตอ้งออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่น) 

** ส าเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลงัไม่ต า่กว่า 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ ** 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบตุ าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริ่มท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชดุ (หนงัสอืรบัรองการท างานตอ้งออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่น) 
** ส าเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลงัไม่ต า่กว่า 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ * 

 
** กรณีท่ีไม่มีส าเนาสลิปเงินเดือน หรือท างานแบบไม่มีสลิป ให้ท าจดหมายช้ีแจงมาเป็นภาษาองักฤษ 
ช้ีแจงโดยละเอียด เช่น รบัเงินเดือน โดยเป็นเงินสด หรือวิธิอ่ืนแล้วแต่กรณี ** 
 
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง

ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ ่ากวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   

 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส  
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพร้อม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบตุร ทัง้นี้เพื่อแสดงความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธ์ไมส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่านี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  

o หลกัฐานการเงิน   
-  ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั ถ่ายส าเนาทุกหน้ายอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบัสมดุอพัเดทถงึเดอืน
ปัจจุบนัทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าไดห้รอืไมต่ ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชี ือ่เจา้ของ
บญัช ี
-  หากสมดุบญัชีธนาคารใดท่ี ไม่มีเลขท่ีเล่มก ากบัทุกหน้ารายการต้องขอสเตทเม้นทจ์ากธนาคารย้อนหลงั 
6 เดือนพร้อมประทบัตราจากธนาคารเท่านัน้และปรบัยอดให้เป็นปัจจุบนัไม่ต า่กว่า 15 วนั นับจากวนันัด
หมายยื่นวีซ่า  
-  หากรายการปรบัสมดุบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน
และปรบัยอดใหล้่าสดุ ไมต่ ่ากวา่ 15 วนันบัจากวนันัดหมายยื่นวซี่า แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีารเคลื่อนไหวทุก
เดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิไมม่กีาร
เคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ิดต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบคุคล เป็นตน้  
-  หากมกีารต่อเล่มจากสมดุเล่มเกา่ กรณุาถ่ายส าเนาหน้าแรกที่มชีือ่เจา้ของบญัชขีองเล่มเกา่ทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

-  กรณีมเีงนิฝากในบญัชนี้อยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมดุบญัชเีล่มอื่นแนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

-  กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยื่นขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจด
ทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชนี้อย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกวา่จะตอ้งท าจดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบชุือ่
และความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 
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*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหมทุ่กคร ัง้ 

***  หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 

***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถิตใินนามของบรษิทัฯ 

***   เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบเุท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   

 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายุโรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไมเ่หมอืนกบัความเป็นจริงหรือไมเ่หมอืนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศูนยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถว้น อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แมบ่า้น / อาชีพอิสระ /  

ไมไ่ด้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)............................................................................................................... .................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด .................................. ............... 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ....................................... ......... 

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

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

     ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

 ................................................................................................................................................................ 
 

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 
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 โทรศพัทมื์อถือ ................................................. อีเมลล ์

...........................................................................  
 

5.  ช่ือสถานท่ีท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท  านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานท่ีท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) .............................................................................. .......... 

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

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................. .................... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

................................. 

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัช ัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) .............................................................. . 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย............................................................................................ .............................. 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครัง้น้ี (ระบุ)........................................................................................................          

 
8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

    ตัง้แตว่นัท่ี ......................................  ถึงวนัท่ี .........................................

    รวม ........... วนั 

   

กรณีท่ีทา่นเคยไดวี้ซา่เชงเกน้แลว้ กรุณาระบุสถานทูตท่ีออกวีซา่ให ้สถานทูตใด  ..................................................    

 
    ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  
 

 

    กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
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9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 

 ................................................................................................................................................................. 
 

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ......................................................................................................... ................................ 
 

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 
 

 


