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Europe Golden Route 
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เท่ียวบารเ์ซโลน่า นัง่รถไฟสู่ฝร ัง่เศสตอนใต้  
อาวิยง-เอก็ซ ์อองโปรวองซ์-มารเ์ซย ์

นีซ-ราชรฐัโมนาโค มอนติคารโ์ลคาสิโน ลกูาโน่-ซูริค 

เดินเล่นเมืองเจนัวช้อปป้ิง Serrvalle Designer Outlet 

ขึน้เขาทิตลิส ด้วยกระเช้า Rotair 360 องศา  
 

โดยสายการสิงคโปรแ์อรไ์ลน์ (SQ) 
  

บารเ์ซโลน่า  นครใหญ่และเมอืงหลกัแห่งคาตาลนัยา นบัเป็นเมอืงส าคญัเป็นอนัดบั 2 ของประเทศสเปน ปัจจุบนัเป็นเมอืง
ท่าทีส่าํคญัและเป็นเมอืงเก่าแก่ทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน เป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในดา้นการท่องเทีย่ว มี
สถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย  

อาวิยอง เมอืงทีล่อ้มรอบดว้ยก าแพงและรูจ้กักนัในชือ่ เมอืงแห่งพระสนัตะปาปาทีย่ ิง่ใหญ่อลงัการ มเีทศกาลประจ าปี
ดงึดดูนกัท่องเทีย่วนบัแสนใหเ้ดนิทางมาชมละคร การเต้นร า ภาพยนตร ์และการแสดงขา้งถนนทุกปี  

โพรวองซ์ แควน้อนัเป็นทีต่ ัง้ของเมอืงเอก็ซ ์ออง โพรวองซ ์เมอืงทีข่ ึ้นชือ่ว่ามคีวามสวยงามทีสุ่ดเมอืงหนึง่ของฝรัง่เศส 
นีซ เมอืงชัน้น าของรสีอรต์แถบเฟรนชร์เิวยีรา มสีถานทีท่่องเทีย่วมากมาย เช่น หมู่บ้านทีเ่ป็นป้อมปราการ,โบสถ์

หลายสไตล,์ บรเิวณท่าเรอืยอรช์, พพิธิภณัฑแ์ละอารต์แกเลอรี ่
โมนาโค ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของฝรัง่เศส เมอืงมอนเตคารโ์ล เมอืงบนภูเขากบัทะเลสวยและการแข่งขนัรถสตูรหนึง่ ฟอรม์ู

ล่า วนั ทีจ่ดัขึ้นเป็นประจ าทุกปีและยงัเมอืงตากอากาศของบุคคลส าคญัทัว่โล และเป็นแหล่งคาสโินชือ่ดงัและมี
ความหรหูราและงดงาม  

มารเ์ซย ์ เมอืงท่าทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศฝรัง่เศส ยิง่กว่านัน้เมอืงน้ียงัมแีหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตมิากมาย 
  ตัง้อยู่รมิหาดรเิวยีร่าทีส่วยงาม ซึง่ไดช้ือ่ว่า เป็นประตูเมดเิตอรเ์รเนียนของฝรัง่เศส  

กราซ   เมอืงทีข่ ึ้นชือ่ทางดา้นการผลติน ้าหอมของฝรัง่เศสและของโลก ไดร้บัการขนานนามว่า เมืองหลวงแห่ง 
  น ้าหอมของโลก 

เจนัว  เมอืงท่าทางการคา้ทางทะเลทีส่ าคญัทางตอนเหนือของอติาลถีอืเป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัยิง่เปรยีบประดุจเสน้
เลอืดใหญ่ของประเทศมาอย่างยาวนานและเป็นเมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงั เป็นศนูยก์ลางเทคโนโลยแีละ
อุตสาหกรรมการผลติรถยนต์ และยงัเป็นบ้านเกดิของนกัเดนิเรอืชือ่ดงัผูค้น้พบทวปีอเมรกิา ครสิโตเฟอร ์
โคลมับสัดว้ย  

ทิตลิส  ยอดเขาทีไ่ดร้บัความนิยมจากทัว่โลก มหีมิะปกคลุมตลอดปี ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของแนวเทอืกเขาแอลป์ สามารถ
  นัง่กระเชา้ขึ้นลงได ้โดยกระเชา้ใหม่ล่าสุดสามารถหมุนรอบทศิทาง 360 องศา สามารถชมทศันียภาพได ้
  โดยรอบโดยสถานีกระเชา้อยู่ทีเ่มอืงแองเกลิเบริก์   
ซูริค  เมอืงศนูยก์ลางทางดา้นการคา้และธุรกจิและเป็นเมอืงเกทเวยข์องประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

 
ก ำหนดกำรเดินทำง     9-16 เม.ย. / 30 เม.ย. – 7 พ.ค.2563  
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วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู-สิงคโปร ์
15.30น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 5 เคาน์เตอร ์สายการบิน Singapore 

 Airlines เคาน์เตอร ์K เจ้าหน้าท่ีพร้อมคอยต้อนรบัและอาํนวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

18.30 น.  นําท่านออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร ์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินท่ี SQ979 
21.55 น.  เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์ จากนัน้นําท่านเปล่ียนเครื่อง 
23.35 น.  นําท่านออกเดินทางจากสนามบินชางฮี  โดยสายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินท่ี SQ388 
 
วนัทีส่อง บารเ์ซโลน่า (สเปน)-มงต์เปลิเยร-์อาวิญง (ฝรัง่เศส) 

06.55 น.  เดินทางถึงสนามบินบารเ์ซโลน่า ประเทศสเปน หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และตรวจรบั 
  สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่าน จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงบารเ์ซโลน่า Barcelona  
  นครใหญ่และเมอืหลกัแห่งคาตาลนัยา นบัเป็นเมอืงส าคญัเป็นอนัดบั 2 ของประเทศสเปน ตัง้อยู่บนชายฝัง่
  ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนของคาบสมุทรไอบเีรยี ปัจจุบนัเป็นเมอืงท่าทีส่าํคญัและเป็นเมอืงเก่าแก่ทีม่ ี
  ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน เป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในดา้นการท่องเทีย่ว มสีถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย และ
  บารเ์ซโลน่ายงัเป็นเจา้ภาพในการจดัการแข่งขนักฬีาโอลมิปิกครัง้ที ่22 และยงัเป็นศนูยก์ลางทางการคา้และ
  วฒันธรรมทีใ่หญ่ทีสุ่ดของคาบสมุทรไอบเีรยี นําท่านชมเมอืงบารเ์ซโลน่า เมอืงทีโ่ดดเด่นไปดว้ยอาคาร 
  สถาปัตยกรรมอนัสวยงามของยุคเรอแนสซองส ์น าท่านผ่านชมสถานทีส่ าคญัๆ อาท ิศาลาว่าการเมอืงบาร์
  เซโลน่า และโดยเฉพาะผลงานของยอดสถาปนิกชาวสเปน อนัโตนิโอ เกาด ิAntonio Gaudi บนถนนพาสโิอ 
  การเ์ซยี นําท่านเดนิทางสู่ Parque Quell  สวนสาธารณะทีต่ัง้อยู่บนเนินเขาการเ์มล็ ทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.
  1900 มพีืน้ทีค่รอบคลุมกว่า 0.17 ตารางกโิลเมตร ทีม่ผีลงานอกีหลายชิน้ของเกาด ินบัเป็นงานดา้น 
  สถาปัตยกรรมทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเขตยุโรป จากนัน้นําท่านเขา้ชมโบสถ์ศกัดิส์ทิธิส์ญัลกัษณ์ของเมอืง ซากราดา 
  แฟมิเลีย La Sagrada Familia  โบสถ์ประจาํเมอืงของบารเ์ซโลน่า ฝีมอืการออกแบบของเกาดอิกีเช่นกนั มี
  ลกัษณะสถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาไม่เหมอืนทีใ่ดในโลกและยงัใชเ้วลาก่อสรา้งมานานนบัรอ้ยปี กย็งัไม่
  เสรจ็สมบูรณ์ ซึง่เริม่สรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ.1882 โดยมกีาํหนดก่อสรา้งหอคอยทัง้หมด 18 หอคอย  นบัตัง้แต่ปี
  เริม่สรา้งจนถงึปัจจุบนัสรา้งเสรจ็ไปแลว้แค่ 8 หอคอย งานคบืหน้าไปประมาณรอ้ยละ 50 สถาปนิก 
  ผูอ้อกแบบถูกรถรางทบัเสยีชวีติไปเมื่อ พ.ศ. 2469 โดยศพของเขาไดถู้กฝังไวใ้นซากราดาแฟมเิลยีดว้ย  
  จากนัน้นําท่านเดนิเล่นบรเิวณถนนลารมับลาส La Ramblas ใหท้่านถ่ายรปูกบัอนุเสาวรยีค์รสิโตเฟอร ์ 
  โคลมับสั Christopher Columbus ผูค้น้พบทวปีอเมรกิาในปี ค.ศ.1492 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บ่าย  นําท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อนําท่านเดนิทางสู่เมืองมงต์เปลิเยร ์Montpellier เมอืงหลกัของจงัหวดั 
  เอโรแควน้อ๊อกซตีานี เขตประเทศฝรัง่เศส เมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 7 ของประเทศ รถโคช้รอรบัท่านทีส่ถานี   

จากนัน้นําท่านเดนิทางต่อสู่เมืองอาวิญง Avignon (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ภาคใต้ของ 
  ฝรัง่เศส เมอืงเก่าทีย่งัคงความงดงามและคลาสสคิทีสุ่ดจนไดรบัการขนานนามว่า The Jewels of the  
  Southern Rhone อนัเป็นเมอืงในยุคกลางทีพ่ระสนัตะปาปาคลเีมนต์ ที ่5 แห่งโรมอพยพหนีความวุ่นวาย
  ทางการเมอืงมาตัง้ศนูยก์ลางทางศาสนาขึน้ในช่วงศตวรรษที ่14 ปัจจุบนัเป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่และยงัเป็น
  เมอืงหลวงของจงัหวดัโวกลซู 
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คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Mercure Pont D’Avignon หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่าม อาวิยง-เอก็ซ์ อองโปรวองส-์มารเ์ซย-์นีซ (ฝรัง่เศส) 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

  น าท่านชมเมอืงอาวญิง เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นเมอืงแห่งสนัตะปาปา เน่ืองจากในอดตีเคยเป็นทีป่ระทบัของ
 สมเดจ็พระสนัตะปาปา และยงัเป็นหน่ึงในไม่กีเ่มอืงของประเทศฝร่งเศสทีย่งัมกี าแพงเมอืงเก่าทีย่งัอยู่ใน
 สภาพสมบูรณ์ โดยไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกใ้นปี ค.ศ.1995 น าท่านเขา้ชม 
 ปาเล่ส ์เดส ์ปาปส ์Palais des Papes หรืออดีตพระราชวงัของพระสนัตะปาปา บนพืน้ทีก่ว่า 15,000 
 ตารางเมตร สรา้งขึน้ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิและเคยเป็นทีป่ระทบัขององคพ์ระสนัตะปาปาถงึ 7 
 พระองค ์ถอืเป็นพระราชวงัทีม่อีาณาบรเิวณใหญ่ทีสุ่ดในยุโรปและไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป้นมรดกโลก 
 ปัจจุบนัแมจ้ะถูกท าลายไปจากการเกดิเพลงิไหมใ้นบางส่วนแต่กไ็ดรบัการบูรณะกลบัมาเป็นเหมอืนดงัเดมิ 
 เช่น หอ้งรบัรองพระสนัตะปาปา ภาพวาดบนเพดาน ศลิปะกระจก และรปูปัน้ต่างๆ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บ่าย  นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเอก็ซ์ อองโปรวองส ์Aix En Provence  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
  เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นเมอืงทีส่วยทีสุ่ดทางตอนใต้ของฝรัง่เศสทีส่ามารถอนุรกัษ์อาคารในยุคกว่า 600 ปีไวไ้ด้
  มากมายจนถูกบนัทกึใหเ้ป็นหน่ึงในเมอืงมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก้ เมอืงเก่าทีย่งัมอีารยธรรมของชาว
  โรมนั หลงเหลอือยู่เป็นอย่างมาก เป็นเมอืงทีต่ ัง้รกรากมาตัง้แต่ 100 ปีก่อนครสิต์ศกัราช อายุกว่า 2,100 ปี
  มาแลว้ นําท่านเดนิเล่นเทีย่วชมตวัเมอืงเก่าของ โดยแฉพาะบรเิวณถนน ถนนมิราโบ Le cour Mirabeau
  ทีม่คีวามสวยงามมากสายหน่ึงของฝรัง่เศส เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้หรแูละรา้นกาแฟสไตลฝ์รัง่เศส จากนัน้นํา
  ท่านเดนิทางสู่เมืองมารเ์ซย ์Marseille (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เมอืงท่าทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสอง
  ของประเทศฝรัง่เศส ยิง่กว่านัน้เมอืงน้ียงัมแีหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตมิากมาย ตัง้อยู่รมิหาดรเิวยีร่าที ่
  สวยงาม ซึง่ไดช้ื่อว่า เป็นประตูเมดเิตอรเ์รเนียนของฝรัง่เศส เทีย่วชมเมอืงท่าเก่า Old Port ใหท้า่นไดซ้มึซบั
  กลิน่อายของทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน จากตวัเมอืงท่านจะเหน็โบสถ์นอเทรอดาม เดอลาการด์ Basilique Notre 
  Dame La Garde โบสถ์ทีต่ ัง้อยู่บนจุดสงูสุดของเมอืง งดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ โดยมรีปู
  ของพระแม่มารเีป็นองคป์ระธาน ถอืเป็นสถานทีท่ีค่นทอ้งถิน่มกัมาขอพรกบัพระนางก่อนออกเดนิเรอืและ
  เมื่อเดนิเรอืปลอดภยักลบัมา กม็กัจะนําเอาเครื่องแขวนมาเป็นของแกบ้น รวมทัง้ Cathedrale de la Major 
  Marseille โบสถ์สวยและยิง่ใหญ่อลงัการในสไตลโ์รมนั และไบแซนไทน์ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่19 ภายใต้
  การปกครองของนโปเลยีนที ่3 ใหท้่านเดนิเล่นชมววิทวิทศัน์บรเิวณศนูยก์ลางเมอืงมารเ์ซยท์ีสุ่ดคกึคกัและ
  เปรยีบเหมอืนประตูสู่เมดเิตอรเ์รเนียน ใหท้่านลองหาชมิกาแฟจากฝีมอืเจา้ของคาเฟ่ทอ้งถิน่ ผูส้บืทอดศลิปะ
  การชงกาแฟมาอย่าง ภาคภูมใิจนบัศตวรรษ พรอ้มซมึซบักลิน่อายของเมอืงเก่า และทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนที่
  มเีสน่หน่์าหลงใหลอยู่ไม่น้อย อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลานําท่าน
  เดนิทางสู่เมืองนีซ Nice ทางตอนใต้ของประเทศฝรัง่เศส เมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของฝรัง่เศสในแควน้ที่
  ชื่อว่าโพรวองซแ์อลป์โกตดาซรู ์รมิฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน เมอืงทีม่สีถาปัตยกรรมแบบเจนวัสเ์ด่น 
  ตระหง่านใหผู้ม้าเยอืนไดห้ลงใหล อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางอํานาจในการปกครองเขตแอลป์-มารดีมี และเป็น
  เมอืงใหญ่เป็นอนัดบัหา้ของประเทศฝรัง่เศส (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

  นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Park Inn Nice by Radisson หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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คํา่  รบัประทานอาหารคํ่าทีโ่รงแรม จากนัน้ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
วนัทีสี่ ่  นีซ-กราซ-โมนาโค (ฝรัง่เศส)-เจนัว (อิตาลี) 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

  นําท่านชมเมืองนีซ เมอืงน่ารกัทางตอนใต้ของฝรัง่เศส นําชมจตุัรสัเมสซน่ิา จตุัรสัซึง่ประดบัดว้ยไมด้อก 
  นานาพนัธุ ์เช่น ดอกกุหลาบ ทวิลปิ เจเรเนียม ฯลฯ ผลดัเปลีย่นไปตามฤดกูาล นอกจากนัน้ยงัมน้ํีาพุ  
  สวยงามและอาคารทรงคลาสสกิตัง้อยู่เรยีงราย ซึง่นิยมทาสสีนัสดใสตามแบบอาคารสถาปัตยกรรมทางตอน
  ใต้ของฝรัง่เศสเป็นย่านซือ้ของฝากจากนีซในราคาถูก จากนัน้นําท่านเดนิทางต่อสู่เมืองกราซ Grasse (ใช้
  เวลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี เมอืงทีข่ ึน้ชื่อทางดา้นการผลติน้ําหอมของฝรัง่เศสและของโลก ตวัเมอืง 
  ตัง้อยู่บนภูเขามไีร่ดอกไมจ้าํนวนมากไม่เพยีงแค่มะลพินัธุท์ีด่ทีีสุ่ดทีแ่ขกมวัรนํ์ามาจากตะวนัออกเท่านัน้ แต่
  ยงัรวมถงึดอกไมแ้ทบทุกชนิดทีเ่ป็นหวัใจสาํคญัในการผลติน้ํามนัหอมหรอืหวัเชือ้ทีเ่รยีกว่า Essential Oil จงึ
  ไม่น่าแปลกใจทีก่ราซไดร้บัการขนานนามว่า “เมอืงหลวงแห่งน้ําหอมของโลก” สาํหรบันํามาเป็นวตัถุดบิใน
  การผลติน้ําหอมและยงัเป็นแหล่งทีต่ ัง้โรงงานผลติน้ําหอมของแท ้นําท่านชม โรงงานผลิตน้ําหอม ใหท้่าน
  ชมกรรมวธิกีารผลติน้ําหอมชัน้เลศิ พรอ้มเลอืกซือ้ผลติภณัฑใ์นราคาโรงงาน  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ราชรฐัโมนาโค Monaco หรอืทีท่่านอาจคุน้เคยในชื่อของ มอนติคารโ์ล Monte Carlo รฐั
อสิระเลก็พืน้ทีเ่พยีง 1 ตารางไมลแ์ต่กบัมรีายไดม้ากมายจากการทีเ่ป็นเมอืงปลอดภาษ ีมมีอนตคิารโ์ล 
คาสโินทีโ่ด่งดงัสรา้งรายไดอ้ย่างมหาศาลใหก้บัประเทศและยงัมเีรื่องราวของราชวงศ์ Grimaldi ทีเ่ป็นทีส่นใจ
ของผูค้นจากทัว่โลก มบีรเิวณเมอืงเก่าเดอะรอ็คทีต่ ัง้อยู่บนเชงิผาสงูรมิฝัง่ทะเลทีม่ทีศันียภาพทีส่วยงาม จน
เป็นอกีหน่ึงสาเหตุทีท่ าใหน้กัท่องเทีย่วมาเยอืนโมนาโคอย่างต่อเน่ือง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ให้
ท่านไดช้มความงามของมอนตคิารโ์ล ชมวหิารประจ าเมอืงทีเ่ป็นสถานทีเ่กบ็พระศพของราชวงศร์วมทัง้
เจา้ชายเรนเยอรท์ี ่3 และเจา้หญงิเกรซ อดตีดาราฮอลลวีูด้พระมเหสทีีป่ระสพอุบตัเิหตุทางรถยนต์
สิน้พระชนมไ์ปก่อนหน้าเมื่อหลายปีก่อน เดนิผ่านเมอืงเก่าสู่บรเิวณ ดา้นหน้าของพระราชวงัหลวง และมเีวลา
ใหท้่านลองเขา้ชมมอนตคิารโ์ลคาสโินและลองเสีย่งโชค สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่เมือง
เจนัว Genoa ประเทศอิตาลี เมอืงท่าทางการคา้ทางทะเลทีส่าํคญัทางตอนเหนือของอติาลถีอืเป็นเมอืงท่าที่
สาํคญัยิง่เปรยีบประดุจเสน้เลอืดใหญ่ของประเทศมาอย่างยาวนาน มคีวามรุ่งเรอืงอย่างยิง่ในอดตีจนถงึ
ศตวรรษที ่18 ถูกกองทพัของจกัรพรรดิน์โบเลยีนบุกเขา้ยดึครองและผนวกดนิแดนแห่งน้ีเขา้เป็นส่วนหน่ึง
ของฝรัง่เศส แต่เป็นเพยีงระยะเวลาสัน้ๆ เมื่อนโปเลยีนเสื่อมอํานาจลง เจนวัไดม้โีอกาสกลบัมาฟ้ืนฟูบ้านเมอืง
และกลบัเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของอติาลอีกีครัง้จวบจนปัจจุบนั ปัจจุบนัเจนวัเป็นเมอืงทีส่ามารถทาํรายไดเ้ขา้
ประเทศไดเ้ป็นอย่างเสมอต้นเสมอปลายทัง้เป็นเมอืงท่าสาํคญัและเป็นเมอืงท่องเทีย่วชื่อดงั เป็นศนูยก์ลาง
เทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการผลติรถยนต์ ไดแ้ก่ เฟียต อลัฟ่าโรมโิอ แลนเซยี เป็นต้น (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง) 

  นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Mercure Genova San Biagio หรอืระดบัเทยีบเท่า 
คํา่ รบัประทานอาหารคํ่าทีโ่รงแรม จากนัน้ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัทีห้่า  เจนัว-ช้อปป้ิงเอ๊าท์เลต็ (อิตาลี)-ลกูาโน่ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
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  นําท่านชมเมืองเจนัว Genoa เมอืงบ้านเกดิของนกัเดนิเรอืชื่อดงัผูค้น้พบทวปีอเมรกิา ครสิโตเฟอร ์ 
  โคลมับสั ประกอบกบัเจนวัมบี้านเรอืนแบบคลาสสคิโรมนัยอ้นยุค มโีบสถ์เก่าแก่ สวนสวยประดบัอยู่ทัว่เมอืง 
  ผ่านชมอาคารสวยงามต่างๆ โบสถ์ประจาํเมอืงหรอืดโูอโม่ทีส่รา้งขึน้แบบโรมาเนสกแ์ละโกธคิ น้ําพุกลาง 
  เมอืง ท่าเทยีบเรอืบรเิวณอ่าวเจนวั มเีรอืใบจอดอยูม่ากมายประกอบกบัอาคารโดยรอบสวยสดงดงาม  
  ประภาคารสงูตระหง่าน จตุัรสัเปียซซ่า เฟอรร์ารี ่ถอืเป็นจตุัรสัทีส่วยทีสุ่ดในอติาล ีซึง่เคยเป็นสถานทีท่ี ่
  โคลมับสัเคยอาศยัอยู่เมื่อครัง้เป็นเดก็ ผ่านชมพระราชวงัซานจอิอรจ์โิอ Palazzo San Giorgio มคีวามโดด
  เด่นของภาพวาดทีม่องแลว้คลา้ยภาพนูนตํ่าและมหาวหิารเจนวั จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เมืองเซอราวลัเล่ 
  Serravalle ทีต่ัง้ของแหล่งชอ้ปป้ิงทีพ่รเีมีย่มเอ๊าทเ์ลต็ชื่อดงัของเมอืง McArthurGlen Serravalle  
  Designer Outlet (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ประกอบดว้ยรา้นคา้แบรนดเ์นมต่างๆ มากมาย
  กว่า 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 เป็นต้น **เพ่ือ
  ความสะดวกในการเลือกชมและเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ อิสระให้ท่านรบัประทานอาหารกลางวนัตาม
  อธัยาศยัภายในเอ๊าท์เลต็**   

  สมควรแก่เวลานดัหมายนําท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่เมืองลกูาโน่ Lugano ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
  เมอืงใหญ่ทีสุ่ดในรฐัตชีโีน เขตประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์พรมแดนตดิกบัประเทศอติาล ีเป็นเมอืงท่ามกลางหุบ
  เขาตดิกบัทะเลสาบลกูาโน่ ปัจจุบนัถอืเป็นเมอืงศนูยก์ลางทางการเงนิทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของ  
  สวติเซอรแ์ลนด ์   

คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั De la Paix Lugano หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีห่ก  ลกูาโน่-แองเกิลเบิรก์-ยอดเขาทิทลิต-ซูริค (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองแองเกิลเบิรก์ Engelberg เมอืงเลก็ๆ บนเขาสงู อยู่ในรฐัออบวลัเดิน้ ลอ้มดว้ย
เทอืกเขาแอลป์ ชื่นชมทศันียภาพทีส่วยงามของหุบเขาแอลป์จนถงึสถานีกระเชา้หรอืเคเบิ้ลคาร ์ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ให้ท่านได้มีโอกาสสมัผสักบัการนัง่กระเช้ารุ่นใหม่ในหลากหลายแบบ 
กระเช้าขนาด 6-8 ท่ีนัง่ต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่และกระเช้าท่ีหมุนรอบตวัเองไปด้วยในขณะท่ี
เคล่ือนท่ี เพ่ือให้ท่านจะได้ช่ืนชมกบัวิวสวยๆ ในแบบ 360 องศา จนถงึบน ยอดเขาทิตลิส Mt.Ttilis 
เป็นยอดเขาทีม่คีวามสงูทีสุ่ดใตอนเหนือของเขตประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทีม่คีวามสงูถงึ 3,028 เมตรเหนือ
ระดบัน ้าทะเล  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา  
บ่าย นําท่านชมทศันียภาพอนังดงามกบัหมิะปกคลุมตลอดปี และยงัเป็นแหล่งของนกัเล่นสกชีัน้ดใีนช่วงฤดหูนาว

ดว้ย ชม Glacier Cave หรอืถ ้าน ้าแขง็และชมทศันียภาพแบบพาโนราม่า รวมถงึเดนิเล่นบนสะพาน Titlis 
Cliff Walk สะพานเหลก็แบบพืน้โปร่งขงึดว้ยสลงิ ทีส่ามารถมองเหน็พืน้ดา้นล่างไดด้ว้ยความกวา้ง 1 เมตร 
ความยาว 100 เมตร ตัง้อยู่ระหว่างหน้าผาชนัทีค่วามสงูกว่า 50 เมตร และเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึ สมควรแก่
เวลาน าท่านเดนิทางลงจากยอดเขาททิลสิดว้ยกระเชา้ไฟฟ้าโรแตร ์จากนัน้รถโคช้รอรบัท่าน น าท่านเดนิทาง
สู่นครซูริค Zurich (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านถ่ายรปูกบัโบสถ์ฟรอมุนสเตอร ์สรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ.853 โดยกษตัรยิเ์ยอรมนัหลุยส ์ใชเ้ป็นส านกัแม่ชทีีม่กีลุ่มหญงิสาวชนชัน้สงูจากทางตอนใต้ของเยอรมนั
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อาศยัอยู่ น าท่านสู่จตุัรสัปาราเดพลาทซ ์เป็นจตุัรสัเก่าแก่ทีม่มีาตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่17 ปัจจุบนัเป็นชุมทาง
รถรางทีส่ าคญัของเมอืงและยงัเป็นศนูยก์ลางการคา้ของย่านธุรกจิ ธนาคาร สถาบนัการเงนิทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
ประเทศ อสิระใหท้่านไดเ้ดนิชมเมอืง ถ่ายรปูทะเลสาบซรูคิ  

คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตตาคารจนี 
  จากนัน้นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั A-Ja Resort Zurich หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีเ่จด็  ซูริค-สนามบิน (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
10.00 น. สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค เผื่อเวลาให้ท่านทาํคืนภาษี 
11.45 น.  นําท่านออกเดินทางจากสนามบินนครซูริค โดยสายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินท่ี SQ345 
 
 

วนัทีแ่ปด สิงคโปร-์สนามบินสวุรรณภมิู 
05.55 น.  เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์จากนัน้นําท่านแวะเปล่ียนเครื่อง 
09.35 น.  นําท่านออกเดินทางจากสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์โดยสายการบิน Singapore Airlines  
  เท่ียวบินท่ี SQ972 
11.05  น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ... 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

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

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมี เหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร์  หรือกรณีท่ีพกัตามรายการถกูจองเตม็หมด  

จะจดัหาโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัแทนให้ ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั    

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

 
Europe Golden Route 

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

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 71,300 66,900 
เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 68,300 63,900 
เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 66,300 61,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,300 9,300 
สาํหรบัทา่นทีม่ตีัว๋โดยสารอยู่แลว้ มารว่มเดนิทางพรอ้ม
คณะ ทา่นละ 

41,900 41,900 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสารท่านละ 4,600 บาท //  
ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท   
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ทัง้หมดชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 
 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุํา่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 

หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจาํนวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตํา่กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาํระมดัจาํ หลงัจาก

ยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไมใ่ช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทาง

บริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไมส่ามารถย่ืนวีซ่า
พร้อมคณะได้  

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครัง้ของสายการบิน และจะต้องจองเป็นตัว๋
โดยสารแบบเด่ียว ตรวจสอบราคาอีกครัง้ และการย่ืนวีซ่าไมส่ามารถย่ืนพร้อมคณะได้ หากมีการเดินทาง
ต่อไปยงักลุ่มเชงเก้นอ่ืน ท่านจะต้องตรวจสอบเมอืงท่ีอยู่ต่อว่าอยู่ท่ีไหนนานท่ีสุด ท่านอาจจะต้องไปย่ืนวี
ซ่าเชงเก้นท่ีเมอืงนัน้ๆ แทน บริษทัสามารถออกเอกสารสาํหรบัการย่ืนวีซ่าให้ท่านได้เพียงเฉพาะตาม
รายการทวัรแ์ละระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องดาํเนินการด้วยตวัท่านเอง  

 การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมอืใน
การจดัเตรียมเอกสารสาํหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถว้นและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวก
รวดเรว็ในการดาํเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถา่ยภาพและ
สแกนน้ิวมอื 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Singapore Airlines ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-สงิคโปร-์บารเ์ซโลน่า // ซรูคิ-

สงิคโปร-์กรุงเทพฯ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ี 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2-3 ท่านต่อหน่ึงหอ้ง) **โรงแรมในบางเมอืงอาจไม่มหีอ้งแบบพกั 3 ใหบ้รกิาร** 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบั-ส่งนําเทีย่ว ตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัซึง่เดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่3 
ธ.ค.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน้ํามนัหรอืภาษใีดๆ จะต้องมกีารชาํระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของ
สายการบนิ   

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าบรกิารพนกังานยกกระเป๋าทุกแห่ง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาเชงเกน้และค่าบรกิารการนดัหมายและงานดา้นเอกสาร ท่านละ 4,600 บาท (ชาํระพรอ้มค่าทวัร์

ส่วนทีเ่หลอืก่อนออกเดนิทาง) 
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 ค่าทปิพนกังานขบัรถในระหว่างการเดนิทางและค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ตามเขตพระราชวงัและเขตเมอืงเก่าและค่าทปิ
หวัหน้าทวัรจ์ากเมอืงไทย ท่านละ 1,800 บาท (ชาํระพรอ้มค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนออกเดนิทาง) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน้ําดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่มกีารแจกน้ําดื่มระหว่างทวัร์) 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร์ 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน สาํหรบัการจองทวัรส์่วนทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 
 
การยกเลิก 

***กรณีท่ีลกูค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี*** 
หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เน่ืองจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุทาํให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามกาํหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในน้ําหนกัส่วนที่
เกนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสุขภาพหรอืต้องมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่้องการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่้องใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นต้น ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกสาํหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งต้น  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นต้องดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เน่ืองจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

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

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีาง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตฝรัง่เศส) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 
- ผู้ย่ืนค าร้องต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมือ ณ วนันัดหมายย่ืนค าร้องท่ีศนูยย่ื์น 
- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย่ื์น 
- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย่ื์น โดยผู้ย่ืนค าร้องต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผู้ย่ืนค าร้องช าระเงินด้วยตนเอง 
- ผู้ย่ืนค าร้อง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสดุ พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัเพ่ือใช้ในการ
ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อมเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผู้แทน 
ยกเว้น ผู้ย่ืนค าร้องสงูอายมุากๆ หรือเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรบัรองบริษทั/กิจการร้านค้า, ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเดก็), 
ส าเนาสติูบตัร (กรณีผู้ท่ีอายตุ า่กว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, ส าเนาใบ
เปล่ียนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเว้น ส าเนาหนังสือสญัญาซ้ือ
ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบุเจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพ่ือหลีกเล่ียง
ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผู้ย่ืนค าร้องจะต้องช าระด้วยตนเอง 

 
o หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํา่กว่า 6 เดือน  

- โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะต้องไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะต้องมหีน้าว่างสาํหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นคาํรอ้งขอวซ่ีา  
- ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จาํเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
o รปูถา่ยสีขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 รปู เน้นหน้า 

(ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 
หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เน่ืองจากสถานทตูจะต้อง

สแกนรปูลงบนวซ่ีา   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและ

หา้มใส่หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา ** 
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o สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุตํา่กว่า 15 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัร

ดว้ยและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ทาํงาน, เบอรบ์้านและเบอรมื์อถือ  
o สาํเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
o สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o สาํเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o สาํเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 

o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

เขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เป็นต้น (หนงัสอืรบัรองการทาํงานต้องออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่น) 
** สาํเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลงัไม่ตํา่กว่า 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ ** 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะต้องคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ สาํเนาบตัรประจาํตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการทาํงานต้องออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่น) 
** สาํเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลงัไม่ตํา่กว่า 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ * 

 
** กรณีท่ีไมมี่สาํเนาสลิปเงินเดือน หรือทาํงานแบบไมมี่สลิป ให้ทาํจดหมายช้ี แจงมาเป็นภาษาองักฤษ 
ช้ีแจงโดยละเอียด เช่น รบัเงินเดือน โดยเป็นเงินสด หรือวิธิอ่ืนแล้วแต่กรณี ** 
 
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรอง

ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะต้องคดัมาไม่ตํ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- กรณีท่านท่ีเป็นแมบ่า้น   

 หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บ้าน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพื่อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบุีตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไมมี่รายได้ จะต้องมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบื้องต้น ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีน้ีหาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นคาํรอ้งขอวซ่ีาน้ี)   

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

o หลกัฐานการเงิน   
-  สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั ถ่ายสาํเนาทุกหน้ายอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบัสมุดอพัเดทถงึเดอืน
ปัจจุบนัทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทาํได้หรอืไม่ตํ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซ่ีา พรอ้มสาํเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของ
บญัช ี
-  หากสมุดบญัชีธนาคารใดท่ี ไมมี่เลขท่ีเล่มกาํกบัทุกหน้ารายการต้องขอสเตทเมน้ท์จากธนาคารย้อนหลงั 
6 เดือนพร้อมประทบัตราจากธนาคารเท่านัน้และปรบัยอดให้เป็นปัจจุบนัไมต่ํา่กว่า 15 วนั นับจากวนันัด
หมายย่ืนวีซ่า  
-  หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน
และปรบัยอดใหล้่าสุด ไม่ตํ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซ่ีา แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีารเคลื่อนไหวทุก



Spain-France-Italy-Swiss8D/SQ 9-16Apr,30Apr-7May2020                         **แก้ไขค่าวีซ่า Update 30 Jan2020**   13 

เดอืน ขอใหท้าํหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิไม่มกีาร
เคลื่อนไหวเน่ืองจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น  
-  หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายสาํเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

-  กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาํเนาสมุดบญัชเีล่มอื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจาํ 
เป็นต้น 

-  กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีน่ึงในการยื่นขอวซ่ีา ต้องออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะต้องมสีาํเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจด
ทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะต้องทาํจดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุชื่อ
และความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 
 
*** สถานทูตไมร่บับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมือ่กลบัสู่ภมิูลาํเนา  

 
o กรณีเดก็อายุตํา่กว่า 20 ปี (กรณีไมไ่ด้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะต้องมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นคาํรอ้งใหม่กต็้องชาํระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 

***  หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

***   เมื่อท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซ่ีา ท่านต้องแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่้องใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื่นวซ่ีาและท่านไม่สามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะต้องมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 
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*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   

 
 

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

 
 
 

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนนําเอกสารส่ง

ย่ืนคาํร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 

กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 

(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด
ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการทาํเอกสารออนไลน์ต่อไป) 

 
 

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

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

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

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

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

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................      โทรศพัทบ์า้น ...................................................................  

 โทรศพัทมื์อถือ .......................................... ....... อีเมลล ์...........................................................................   

 

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

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท  าน้ันเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................)  

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

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

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

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

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

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...............................................................  

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

 

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

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)........................................................................................................          

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

    ตัง้แตว่นัท่ี ................................ ...... ถึงวนัท่ี .........................................     รวม ........... วนั 
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กรณีท่ีทา่นเคยไดวี้ซา่เชงเกน้แลว้ กรุณาระบุสถานทูตท่ีออกวีซา่ให ้สถานทูตใด  ..................................................    

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

 

    กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ...............................................................  
 

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

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

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

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

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

 

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

 

 
 

 


