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เดนิทางโดยสายการบนิ Cathay Pacific สายการบนิระดบั 5 ดาว 
สายการบนิทีด่ที ีส่ดุในโลกอนัดบัที ่4 จาก Skytrax World Airline Awards 2019 

นํา้หนกักระเป๋า 30 กโิลกรมั บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

สายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค  Cathay Pacific (CX) 

ขาไป CX 702 BKK - HKG 1915 - 2300 

ขาไป CX 261 HKG – CDG 0005 - 0610 
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หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ

ประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ  
การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า  
อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภัย เป็นตน้ เหตุผลต่างๆทีอ่ยู ่เหนือความควบคุมของบรษัิท 

ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆไดใ้นทกุกรณี 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เด็กตํา่กวา่ 
12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัหอ้งเดีย่ว 

::เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น คดิราคาผูใ้หญ่:: 

17 – 23 ม.ีค. 63  42,990 40,990 9,000 

** เด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ราคา 15,000 บาท** 

ราคาขา้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 4,000 บาท 
(กรณุาสํารองทีน่ ัง่ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วนักอ่นเดนิทาง เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่) 

 

วนัที ่1       กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง 

16.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประต ู6 เคานเ์ตอร ์M  

ของสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค  พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 
19.15 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน Check Lap Kok ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX 702 
23.00 น. ถงึฮอ่งกง แวะพักเพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

00.05 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุปารสี ประเทศฝร ัง่เศส โดยเทีย่วบนิที ่CX 261 
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

 

วนัที ่2 
      ปารสี – หอไอเฟล – ลอ่งเรอืแมน่ํา้แซน – จตัรุสัคองคอรด์ – ประตชูยัปารสี – 

      ถนนฌ็องเซลเิซ ่– พพิธิภณัฑล์ูฟ – แกลอรี ่ลาฟาแยต 

06.10 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์ เดอ โกล (Charles de Gaulle Airport) หลงัผ่าน
พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่ปารสี (Paris)   

เมอืงทีไ่ดร้ับการยกย่องว่าสวยงามและโรแมนตคิทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก  
นําทา่นถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกบั หอไอเฟล (Eifel Tower) สญัลกัษณ์ของฝรั่งเศส และนําทา่น ลอ่งเรอื
แมนํ่า้แซน สมัผัสมหานครทีโ่รแมนตกิทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ใหท้า่นไดช้มทศันียภาพสองฝ่ังแม่น้ําแซนที่

ไหลผ่านใจกลางกรุงปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารบา้นเรอืนและสถานที่
สาํคญัตา่ง ๆ ซึง่เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทบัใจในการมาเยอืนกรุงปารสีแห่งนี้ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (1) 

ขากลบั CX 382 ZRH - HKG 1155 - 0630 

ขากลบั CX 619 HKG - BKK 0910 - 1115 



  

 

 

 

 
 

-3- 

นําทา่นผ่านชม จตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) จัตรุัสทีก่วา้งทีส่ดุในกรุงปารสี และเป็นลาน

ประหารชวีติพระเจา้หลยุสท์ี ่16 และ พระนางมาร ีอังตวัเนตดว้ยเครือ่งกโิยตนิ ในสมัยการปฏวิัตฝิรั่งเศส  
แลว้ถา่ยรูปกบั ประตชูยั (Arc de triomphe) สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แดน่โปเลยีน ทีไ่ดร้ับชยัชนะในการ
ทําสงคราม และผ่านชม ถนนฌ็องเซลเิซ ่(Champ Elysees) ถนนทีม่คีวามสวยงามแห่งหนึง่ของโลก  

อกีทัง้เป็นตน้แบบถนนราชดําเนนิของประเทศไทย 
นําทา่นชมบรเิวณดา้นหนา้ พพิธิภณัฑล์ฟู (Louvre Museum) อดตีเคยเป็นหนึง่ในพระราชวังทีใ่หญ่โต

ทีส่ดุของโลก ปัจจุบันเปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑท์ีส่าํคญัและใหญท่ีส่ดุในปารสี ภายในพพิธิภณัฑเ์ก็บรักษาวัตถุ
โบราณทีม่คีา่และมชีือ่เสยีงของโลกมากมาย โดยเก็บรักษาภาพวาดทีท่รงคณุคา่ทีส่ดุในโลก คอื  
ภาพโมนาลซิา่ อันเลือ่งชือ่ ผลงานโดย ลโีอนาโด ดาวนิช ี

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 จากนัน้นําทา่นสู ่แกลอรี ่ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) หา้งสรรพสนิคา้อันโดง่ดงัและเกา่แกข่อง

ฝรั่งเศส อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่อีย่างหลากหลาย เชน่ เสือ้ผา้, กระเป๋า, รองเทา้ 
เครือ่งสาํอาง ฯลฯ ตามอัธยาศยัจนถงึเวลานัดหมาย 

 
คํา่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปป้ิงของทา่น 

พัก ณ โรงแรม Ibis Styles Paris Mairie de Montreuil หรอืในระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่3 
     ปารสี – ชอ้ปป้ิง ลา วลัเลย่ ์ วลิเลจ เอาทเ์ล็ท – สตราสบูรก์ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 
  นําทา่นเดนิทางสู ่ลา วลัเลย่ ์ วลิเลจ (La Vallée Village Outlet) ระยะทางประมาณ 42.5 กโิลเมตร 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท ี ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดช์ือ่ดงั จาก 

ทัว่โลกมากกว่า 100 ยีห่อ้ ดว้ยราคาทีถ่กูกว่าตามชอ้ปทัว่ไป อาทเิชน่ Giorgio Armani, Burberry, Calvin 
Klein, Gucci, Hugo Boss, Lacoste, Longchamp, Polo Ralph Lauren, Paul Smith, Versace เป็นตน้ 
อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศยัจนถงึเวลานัดหมาย 

 
กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปป้ิงของทา่น 

 ไดเ้วลานัดหมาย นําทา่นเดนิทางสู ่สตราสบรูก์ (Strasbourg) ระยะทางประมาณ 458 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 20 นาท ีเมอืงสาํคญัดา้นอุตสาหกรรมและการคา้ของแควน้อัลซาส เป็นเมอืงทีม่ี
ประวัตคิวามเป็นมายาวนานตัง้แตโ่บราณ และไดข้ ึน้ชือ่ว่าเป็นเมอืงหลวงของยุโรป เนื่องจากเป็นทีต่ัง้ของ

รัฐสภายุโรป อกีดว้ย  
 

คํา่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจนี (3)  
พัก ณ โรงแรม Ibis Strasbourg La Vigie หรอืในระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่4 
     สตราสบูรก์ – โบสถน์อรธ์เธอดามแหง่สตราสบูรก์ – ยา่น La Petite France – 

     หมูบ่า้นรคิเวยีร ์– ชมเมอืง – กอลมาร ์– ชมเมอืง – มลููส 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4) 

 นําทา่นถา่ยรูปกบั โบสถน์อรธ์เธอดามแหง่สตราสบรูก์ (Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg) 

 ศาสนสถานสาํคญัทีส่รา้งข ึน้โดยศลิปะแบบกอธคิอันสวยงาม โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1015 และเสร็จส ิน้ใน
ปี  ค.ศ. 1439 ในอดตีเคยไดร้ับการบันทกึเป็นส ิง่กอ่สรา้งทีม่คีวามสงูทีส่ดุในโลก และยังถอืเป็นวหิารทีส่งู
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ทีส่ดุทีส่รา้งในยุคกลาง ทีย่ังคงสภาพอยู่ในปัจจุบัน จนไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโก ้

และมจีุดเดน่ภายในวหิาร คอื นาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock ) ทีม่อีายุเกา่แกก่ว่า 500 ปี ซึง่บอก
เวลาดว้ยการเคลือ่นไหวของฟันเฟืองและเครือ่งจักรกล โดยไม่ไดใ้ชม้อเตอรห์รอืไฟฟ้าเขา้มาเกีย่วขอ้งเลย 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

และใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการเดนิเลน่ชมบรรยากาศความสวยงามของย่าน La Petite France แลนดม์ารค์

สาํคญัของเมอืง ทีไ่ดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เป็นย่านชมุชนเกา่แกท่ีม่อีายุหลายรอ้ยปี ทีล่อ้มรอบไป
ดว้ยอาคารบา้นเรอืนสไตลอ์ัลซาสสสีนัสดใสงดงาม ภายในย่านแห่งนี้ มรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ และมุม

จําหน่ายของทีร่ะลกึตา่งๆมากมาย อสิระใหท้า่นดืม่ดํา่ไปกบับรรยากาศของบา้นเรอืนโบราณ เดนิเลาะไปตาม
ตรอกซอกซอยตา่งๆ ของย่านรมิน้ําสายสาํคญัของเมอืงทีม่เีสน่หแ์ละโรแมนตกิ หรอืทา่นสามารถเลอืก 
ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดต์า่งๆในย่านชอ้ปป้ิงของเมอืงไดอ้ัธยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการเทีย่วชมและ 

ชอ้ปป้ิงของทา่น 
ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นรคิเวยีร ์(Riquewihr) ระยะทางประมาณ 68.8  กโิลเมตร  
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท ีหมู่บา้นเล็กๆ ตัง้อยู่บนเสน้ทางไวนท์ีม่ชี ือ่เสยีงของแควน้อัลซาส เป็นเมอืง
ทีโ่อบลอ้มไปดว้ยไร่องุ่นและเป็นหมู่บา้นทีม่ชีือ่เสยีงดา้นแหลง่ผลติไวนท์ีส่าํคญัของฝรั่งเศสอกีดว้ย 
ใหท้า่นได ้เดนิชมบรรยากาศภายในหมูบ่า้น ทีไ่ดร้ับการยกย่องว่าคลา้ยกบัการหลงเขา้ไปอยู่ในเมอืง
แห่งเทพนยิายเลยทเีดยีว เนื่องจากบา้นเกอืบทกุหลงั จะตกแตง่และประดบัประดาดว้ยดอกไม ้ตุก๊ตาหรอื
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ของชิน้เล็กช ิน้นอ้ยทีน่่ารักๆเต็มไปหมด จนไดร้ับการยกย่องเป็นหนึง่ใน Les Plus Beaux Villages de 

France หรอืกลุม่หมู่บา้นทีไ่ดร้ับการขนานนามว่าสวยทีส่ดุในฝรั่งเศส 
 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 
 แลว้นําทา่นเดนิทางสู ่กอลมาร ์(Colmar) ระยะทางประมาณ 14.3 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 25 
นาท ีชมความสวยงามของเมอืงแสนโรแมนตกิ ทีบ่รรดาคูร่ักหนุ่มสาวนยิมมาเดทกนัหรอืขอแตง่งานกนัทีเ่มอืง
แห่งนี้มากมาย นําทา่นชมอาคารบา้นเรอืนทีไ่ดร้ับการอนุรักษ์เป็นอย่างดตีัง้แตยุ่คกลาง สรา้งดว้ยไมท้ีป่ระดบั
ประดาไปดว้ยดอกไมห้ลากสทีีต่ัง้อยู่บนระเบยีงบา้น จากความสวยงามของลําคลองภายในเมอืงและบา้นเรอืน

ทีต่ัง้อยู่รมิสองฝ่ังนัน้ จนทําใหไ้ดร้ับฉายาว่า เวนสินอ้ย เลยทเีดยีว นอกจากนัน้ยังเป็นบา้นเกดิของ เฟเดอรกิ 
โอกสูต ์บารต์อลด ี(Auguste Bartholdi) ผูอ้อกแบบอนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ อันโดง่ดงัทีต่ัง้อยู่มหานคร

นวิยอรค์ ประเทศสหรัฐอเมรกิาอกีดว้ย 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

คํา่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (5)  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่มลูสู (Mulhouse) ระยะทางประมาณ 42.3 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  
38 นาท ี เมอืงอุตสาหกรรมทีส่าํคญัทางตอนใตข้องแควน้อัลซาส ประเทศฝรั่งเศส 
พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Mulhouse หรอืในระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่5 

     มลููส – ลูเซริน์ – อนุสาวรยีร์ปูสงิโตหนิแกะสลกั – สะพานไม ้ชาเปล – ยา่นเมอืงเกา่ – 

     ซูรคิ –  ยา่นเมอืงเกา่ซูรคิ – จตัรุสัปาราเดพลาทซ ์ – โบสถฟ์รอมนุสเตอร ์–  

     ถนนบานโฮฟซตราสเซอ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ลเูซริน์ (Lucerne) ระยะทางประมาณ 133 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 
40 นาท ี เมอืงตากอากาศทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของสวสิเซอรแ์ลนด ์ 
นําทา่นถา่ยภาพกบั อนสุาวรยีร์ปูสงิโตหนิแกะสลกั (The Lion Monument) อนุสาวรยีท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์

แห่งความกลา้หาญและเสยีสละ สรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิดท่หารสวสิทีเ่สยีชวีติจากการปกป้องพระราชวัง
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พระราชวังตยุ เลอรยี ์ของฝรั่งเศส และชม สะพานไม ้ชาเปล (Chapel bridge) สะพานทีส่รา้งข ึน้เพือ่

ขา้มแม่น้ํารอยส ์มอีายุมากกว่า 600 ปี และเป็นสะพานไมท้ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลกทีย่ังคงใชง้านได ้ 
อสิระใหท้า่น เดนิเลน่ชมบรรยากาศยา่นเมอืงเกา่ ทีง่ดงามหรอื เดนิเลอืกซือ้สนิคา้ชือ่ดงัของสวสิ อาท ิ
นาฬกิา, มดีพกทหารสวสิ, ชอ็คโกแลต ฯลฯ ตามอัธยาศยัจนถงึเวลานัดหมาย 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการเทีย่วชมและ 
ชอ้ปป้ิงของทา่น 
ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่ซูรคิ (Zurich) ระยะทางประมาณ 52.6 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 50 นาท ีเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์และเป็นเมอืงศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิทีส่าํคญั
ของประเทศและของยุโรป และถกูยกใหเ้ป็นหนึง่ในอันดบัตน้ๆ ของเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติดทีีส่ดุในโลกอกีดว้ย 
นําทา่นเทีย่วชม ยา่นเมอืงเกา่ซูรคิ ทีต่ัง้อยู่บรเิวณรมิฝ่ังแม่น้ําลมิมัต ซึง่มโีบสถเ์กา่แก ่รวมถงึอาคารตา่งๆ 
ทีบ่างแห่งมอีายุมากกว่า 700 ปีเลยทเีดยีว ชม จตัรุสัปาราเดพลาทซ ์(Paradeplatz) จัตรุัสเกา่แกท่ีม่มีา
ตัง้แตส่มัยครสิตศ์ตวรรษ 17 ในอดเีป็นศนูยก์ลางการคา้สตัวท์ีส่าํคญัของซรูคิ ปัจจุบันไดก้ลายเป็นชมุทาง

รถรางทีส่าํคญัของเมอืงและเป็นศนูยก์ลางของย่านธุรกจิ ธนาคาร สถาบันการเงนิทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ
สวสิเซอรแ์ลนด ์แวะถา่ยรูปกบั โบสถฟ์รอมนุสเตอร ์(Fraumunster Abbey) โบสถท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีเ่ปรยีบ

ดัง่สญัลกัษณ์ของเมอืง และอสิระใหท้า่นเดนิเลน่หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้บน ถนนบานโฮฟซตราสเซอ 
(Bahnhofstrasse) ถนนการคา้เกา่แกท่ีรุ่่งเรอืงมาตัง้แตส่มัยยุคกลาง ปัจจุบันเป็นย่านชอ้ปป้ิงทีห่รูหรา
ทีส่ดุในเมอืงซรูคิ และใหญ่ทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์ตลอดสองฝ่ังเต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้และรา้นคา้

มากมาย โดยเฉพาะรา้นแบรนดเ์นมระดบัโลกดงั  ๆทีม่ารวมตวักนัอยู่บนถนนเสน้นี ้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่หรอื
เลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศยัจนถงึเวลานัดหมาย  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

คํา่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการเทีย่วชมและชอ้ปป้ิงของทา่น 
 พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Zurich Messe หรอืในระดบัเดยีวกนั  
 

วนัที ่6       ซูรคิ – ทา่อากาศยานนานาชาตซูิรคิ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (9) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซูิรคิ เพือ่เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

11.55 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน Check Lap Kok ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX 382 
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ  

 

วนัที ่7       ฮอ่งกง – กรงุเทพฯ 

06.30 น. ถงึฮอ่งกง แวะพักเพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 
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09.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่CX 619 

11.15 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
หมายเหต ุ:  รายการทอ่งเทีย่วและอาหาร อาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตกุารณสุ์ดวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณท์ีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัของสงวนสทิธ ิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  

ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะคาํนงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นสําคญั 

*ภาพถา่ยเพือ่การนําเสนอโปรแกรมทวัรเ์ทา่น ัน้* 

 

*** หากทา่นสนใจเชา่ POCKET WIFI หรอื SIMCARD *** 
สามารถตดิตอ่ AGENT ทีท่า่นจองทวัรม์าไดเ้ลย 
และสามารถรบัสนิคา้ได ้ณ วนัเดนิทางทีส่นามบนิ 
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การเดนิทางในแตล่ะครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 

(ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทางได)้ ** 
** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึน้ราคาของภาษนํีา้มนัและ/หรอื

ภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง** 

ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) และคา่บรกิาร ทา่นละ 4,000 บาท 
ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ มคัคเุทศกไ์ทย และคนขบัรถ 45 ยูโรตลอดทปิ  

 
กรณุาชําระมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ําการจอง  
หากไมชํ่าระภายในวนัทีกํ่าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์กรณุาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอยีดเงือ่นไขตา่งๆ 

แลว้จงึวางมดัจาํ เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง เม ือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ 
ทางบรษิทัถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัท ัง้หมดแลว้*** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามเทีย่วบนิทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ 

ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดเป็นชัน้ธุรกจิได ้หากตอ้งการน่ังชัน้ธุรกจิ ทา่นจะตอ้งจองตัว๋เดีย่ว กรุณาเชค็ราคากบั
เจา้หนา้ทีอ่กีครัง้ 

 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน้ํามัน 
 รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให ้

ขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน )  
 โรงแรมทีพ่ักตามระบุหรอืในระดบัเดยีวกนั พักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น  

(หมายเหต ุ: เนื่องจากทวปียุโรปอยู่ในแถบอุณหภมูติํา่ โรงแรมบางเมอืงจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศใหบ้รกิาร และ
ในชว่งฤดหูนาว โรงแรมบางแห่งอาจจะไม่เปิดเครือ่งปรับอากาศ หากวันเขา้พักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์
หรอืงานประชมุตา่งๆ ทางบรษัิทอาจมกีารปรับเปลีย่นโรงแรมหรอืยา้ยเมอืง โดยคํานงึถงึความเหมาะสมและ
ผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั)  

 คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่เขา้ชมสถานที ่ตามระบุในรายการ 

 หัวหนา้ทวัร ์(ทรูไกด)์ จากประเทศไทย ผูม้ปีระสบการณ์นําเทีย่ว คอยบรรยายขอ้มูลและอํานวยความสะดวก

ตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอุบัตเิหต ุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ

 คา่ภาษีน้ํามันทีท่างสายการบนิแจง้เปลีย่นแปลงกะทนัหัน 

 คา่ระวางกระเป๋าน้ําหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนด (โดยสายการบนิ Cathay Pacific อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า
สมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่ง ทา่นละ 1 ใบ ไม่เกนิ 30 ก.ก.)  

 คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก (ทางบรษัิทฯไม่ไดจ้ัดใหแ้กท่า่น เนื่องจากป้องกนัการสญูหายจาก
มจิฉาชพีทีแ่ฝงตวัเขา้มาในโรงแรมทีพ่ัก และเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพักสาํหรับทกุทา่น) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ อาหาร- เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์มนิบิารแ์ละทวีี
ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 คา่ภาษมีลูคา่เพ ิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) และคา่บรกิาร ทางสถานทตูไมค่นืใหท้า่นไมว่า่ทา่นจะผา่นการ

พจิารณาหรอืไมก็่ตาม (โดยประมาณ 4,000  บาท) 

 คา่ธรรมเนยีมทปิ คนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัร  ์(ทรไูกด)์  ทา่นละ 45 ยูโร ตลอดทรปิ 
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เง ือ่นไขในการจองทวัร ์
 กรุณาชาํระคา่มัดจํา ทา่นละ 20,000 บาท หลงัจากทําการจองภายใน 3 วัน  
 สง่สาํเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง Passport  มายังบรษัิทฯ 

 หากทา่นทีต่อ้งการใหท้างบรษัิททวัรย์ืน่วซีา่ให ้กรุณาชาํระคา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้ 

ทา่นละ 4,000 พรอ้มกบัยอดมัดจํา 
 ชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  50 - 46 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด (ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอื
เทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจําทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทน

ในประเทศ หรอืตา่งประเทศ ไม่อาจขอคนืเงนิได)้ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 45 - 31 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจําเตม็จํานวน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจํา

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทา งบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่มัดจํา หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด 
ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด  ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได  ้ เนื่องจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะทําการเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่  
คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิหรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่มัดจําโรงแรมหรอืคา่โรงแรม เป็นตน้   

 

ขอ้มลูเกีย่วกบั สายการบนิ  
 เนื่องจากบัตรโดยสารเป็นแบบหมู่คณะหรอืตัว๋กรุ๊ป สายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ

ทกุกรณี ทกุทา่นตอ้งไปเชค็อนิเพือ่ออกบัตรโดยสาร และรับหมายเลขทีน่ั่งตอนไดบ้ัตรโดยสารเทา่นัน้   

แตท่างบรษัิทจะพยายามชว่ยใหล้กูคา้ทีเ่ดนิทางดว้ยกนัไดน่ั้งดว้ยกนั หรอืใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทําได ้
 กรณีทีท่า่นตอ้งการอาหารพเิศษ เชน่ เป็นอสิลาม, แพอ้าหารบางประเภท หรอืทานมังสวริัต ิโปรดแจง้และ

ระบุมาใหช้ดัเจนในตอนจอง เพราะทางบรษัิทตอ้งสง่เรือ่งแจง้ใหท้างสายการบนิทราบลว่งหนา้ เพือ่จัดเตรยีม
อาหารใหแ้กท่า่น กรณีทีท่า่นแจง้กอ่นเดนิทางกะทนัหัน อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ชาํระเมนูใหม ่หรอือาจจะไม่ได ้
รับเมนูพเิศษเลย เนื่องจากสายการบนิไม่ไดเ้ตรยีมสาํรองไว ้หรอือาจเตรยีมไม่ทนั 

 สําหรบัทีน่ ัง่ LONG LEG หรอืทีน่ั่งบรเิวณทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีณุสมบัตติามทีส่ายการบนิ

กําหนดเทา่นัน้ เชน่ สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษได ้ไม่มปัีญหาดา้นสขุภาพ สามารถชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดใ้นกรณี
เกดิเหตฉุุกเฉนิ และการขอทีน่ั่ง LONG LEG ทา่นตอ้งไปแจง้กบัเจา้หนา้ทีส่ายการบนิตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
และการใหท้ีน่ั่งข ึน้อยู่กบัดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิเทา่นัน้ 

 

ขอ้มลูเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั  
 โรงแรมในแตล่ะแห่ง มกีารวางแผนผังหอ้งพักแตกตา่งกนั จงึทําใหห้อ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะหอ้งไม่ตดิกนั หรอื

อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจตอ้งเป็น  
1 เตยีงใหญ่ กบั 1 เตยีงพับเสรมิ (Sofa bed) หรอือาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง 

(Twin/Double) และหอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่บรกิาร

เพิม่ตามจรงิทีเ่กดิข ึน้ 
 เนื่องจากทวปียุโรปอยู่ในแถบอุณหภมูติํา่ โรงแรมบางเมอืงจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศใหบ้รกิาร และในชว่งฤดหูนาว 

โรงแรมบางแห่งอาจจะไม่เปิดเครือ่งปรับอากาศ ซึง่จะมฮีตีเตอรไ์วใ้หบ้รกิารแทน 
 กรณีทีม่งีานเทศกาลหรอืการจัดงานประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) ทําใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืง

จะคอ่นขา้งเต็มหมด บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 โรงแรมในยุโรปบางแห่ง (โดยเฉพาะในย่านเมอืงเกา่ หรอืเมอืงเล็กๆ) มลีกัษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ หอ้งอาจจะมี

ขนาดเล็กกะทดัรัต และไม่มอี่างอาบน้ํา หรอือาจจะไม่มลีฟิท ์รวมถงึพนักงานยกกระเป๋า และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี
ลกัษณะแตกตา่งกนั 

 
หมายเหต ุ

 ทวัรน์ี้สาํหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึ
ความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั  
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 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่กดิข ึน้จากเหตจํุาเป็น

สดุวสิยั และอยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การประทว้ง  
การปฏวิัต ิอุบัตเิหต ุการโจรกรรม ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การยกเลกิ

เทีย่วบนิหรอืการบรกิารของสายการบนิ ความสญูเสยี ทรัพยส์นิสญูหาย อุบัตเิหตหุรอืไดร้ับบาดเจ็บจากความ
ประมาทของตวัทา่นเอง และเหตสุดุวสิยัอืน่ๆทีอ่ยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ 

 ตัว๋เครือ่งบนิเป็นแบบหมู่คณะหรอืตัว๋กรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

 ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศปรับขึน้ภาษีน้ํามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามันเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 
 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้เนื่องจากเหตสุดุวสิยัตา่งๆ หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการ

ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกู

ปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทกุกรณี  
 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางนอกเหนือจากหนังสอืเดนิทางธรรมดา (เลม่สเีลอืดหมู) เชน่ หนังสอืเดนิทาง

ราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) หรอืหนังสอืเดนิทางทตู (เลม่สแีดงสด) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์            
หากไม่ผ่านการอนุมัตจิากสายการบนิ และถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศ ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัรแ์ละไม่รับผดิชอบใด  ๆทัง้ส ิน้ 
 กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะสาํรองตัว๋เครือ่งบนิ หรอืพาหนะอย่างหนึง่อย่างใดที่

ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิฯ ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี ้เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง หรอืทา่นเดนิทางมาเชค็อนิไม่ทนั ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนื            

คา่ทวัรใ์หแ้กท่า่น 
 ลกูคา้ทีจ่อยแลนด ์(ไม่ใชต้ัว๋เครือ่งบนิ) ทา่นตอ้งจองเครือ่งบนิลงประเทศปลายทางกอ่นเวลาหรอืเวลาใกลเ้คยีง

กบัคณะทวัร ์หรอืไปถงึปลายทางลว่งหนา้กอ่นคณะทวัรอ์ย่างนอ้ย 1 วัน ถา้ทา่นมาถงึหลงัคณะทวัร ์ทา่นตอ้งเสยี
คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรใ์นสถานทีท่ีค่ณะทวัรก์ําลงัออนทวัรอ์ยู่ดว้ยตนเอง และกอ่นการจอง
ทวัรห์รอืจองตัว๋เครือ่งบนิควรสอบถามโดยละเอยีดกบัทางบรษัิทอกีครัง้ หากทา่นจองทวัรห์รอืตัว๋เครือ่งบนิ

ผดิพลาด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้และไม่คนืคา่ทวัรใ์หแ้กท่า่น 
 เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิมัดจําแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ 

ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

 

หมายเหต ุเกีย่วกบัการยืน่วซีา่แชงเกน้ 

 
• ทางบรษัิทฯ จะทําการยืน่วซีา่ของทา่นตอ่เมือ่ในคณะมผีูส้าํรองทีน่ั่งครบเต็มจํานวนและไดร้ับการตอบรับจากทาง

สถานทตูฯ ในเรือ่งเวลานัดหมาย เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆ ทีอ่อกเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ อาท ิ                     
ตัว๋เครีอ่งบนิ, หอ้งพักทีไ่ดร้ับการยนืยันมาจากทางยุโรป, ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะ  
ครบจํานวนกอ่นจงึจะสามารถยืน่วซีา่ใหก้บัทา่นได ้

• หากในชว่งทีท่า่นเดนิทาง วันและเวลาในการยืน่วซีา่กรุ๊ปเต็มหรอืไม่มคีวิกรุ๊ป ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
ยืน่วซีา่เดีย่ว ซึง่ทางทา่นจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยตวัเอง ตามวันและเวลานัดหมายจากทางสถานทตูฯ โดย

มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยดแูล และอํานวยความสะดวก  
• เอกสารตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทตูฯ เป็นผูกํ้าหนดออกมา                      

(อาจแตกตา่งกนัแลว้แตส่ถานทตูประเทศน ัน้ๆ) มใิชบ่รษิทัทวัร ์ทา่นทีม่คีวามประสงคย์ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว

ทวปียุโรป กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้งและครบถว้นตามทีส่ถานทตูฯตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่
การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษิทัทวัรฯ์ เป็นเพยีงตวักลางและอํานวยความสะดวกในการยืน่วซีา่เทา่น ัน้ 

มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวซีา่ใหก้บัทา่น 
• กรณีวซีา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้จรงิ ดงัตอ่ไปนี ้

-    คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่และคา่ดําเนนิการ ทางสถานทตูฯ จะไม่คนืคา่ธรรมเนียมใดๆทัง้ส ิน้แมว้่าจะผ่านหรอื 
     ไม่ผ่านการพจิารณาก็ตาม 
-    คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ หรอืตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกตัว๋เรยีบรอ้ยแลว้ ไม่สามารถคนืได ้

-    คา่หอ้งพักในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ ตามกฎทา่นจะโดนเก็บ 
     คา่มัดจําหอ้งพัก หรอืทางโรงแรมอาจตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทนัท ีทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบภายหลงั 

• หากทา่นผ่านการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
100 % 
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เอกสารยืน่ขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู  
ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 

(ระยะเวลาทีผ่ลวซีา่ออก ประมาณ 15 วนัทําการ) 
 

กรุณาเตรยีมเอกสารดงัตอ่ไปนี ้และสง่ใหท้างบรษิทัฯ ตามวนัเวลาทีน่ดัหมายเก็บเอกสาร 

 
1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั (Passport) เลม่จรงิ และสําเนาถา่ยเอกสาร 2 ใบ ทีย่ังไม่หมดอายุ และมอีายุไม่

ตํา่กว่า 6 เดอืน กอ่นวันเดนิทาง หากหมดอาย ุกรุณาทําเลม่ใหม่กอ่นนําสง่ มจํีานวนหนา้เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ 
และตอ้งมหีนา้ว่างเหลอือย่างนอ้ย 2 หนา้ตดิตอ่กนั เพือ่ตดิวซีา่  
** หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ทีเ่คยไดร้ับวซีา่จาก ประเทศในกลุม่เชงเกน้ ภายใน 3 ปี (ถา้ม)ี หรอืเคยไดร้ับจาก

ประเทศอังกฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมรกิา (ถา้ม)ี ** 
 

2. รปูถา่ยส ี2 ใบ หนา้ตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm)  
พืน้หลงัสขีาว ไม่เกนิ 6 เดอืน หา้มตกแตง่รูป หา้มสวมแว่นสายตา  
แว่นกนัแดด คอนเทคเลนส ์หา้มมเีครือ่งประดบั เห็นใบหูและคิว้ 

ทัง้ 2 ขา้งชดัเจน และตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้  
(หากรูปถา่ยของทา่นไม่ไดม้าตรฐานตามสถาณทตูกําหนด  
ทา่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการถา่ยรูปใหม่อกีครัง้ ณ วันมายืน่เวลา) 

 
3. หนงัสอืรบัรองการทํางาน 

3.1 กรณีลกูจา้งหรอืพนกังาน  
หนงัสอืรบัรองการทํางาน (ฉบบัจรงิ) ทีอ่อกโดยหน่วยงานหรอืบรษัิทตน้สงักดัของผูส้มัคร (ระบุตําแหน่ง
, เงนิเดอืน, วันเร ิม่ทํางานและระบุชว่งเวลาทีเ่ดนิทางไปทอ่งเทีย่วยุโรป และระบุชือ่ประเทศทัง้หมดทีท่า่น

เดนิทางดว้ย หลงัจากนัน้จะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนดในวันทีเ่ทา่ไร ่โดยชือ่ลกูคา้ทีร่ะบุใน
หนังสอืรับรองการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคํา
ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษและ

เป็นหลกัฐานปจัจบุนั มอีายุไมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัยืน่วซีา่เทา่น ัน้ พรอ้มลายเซ็น ระบชุือ่ ตําแหนง่
ของผูม้อีํานาจในออกหนงัสอืรบัรองการทํางานและประทบัตราบรษิทั 

 
3.2 กรณีเจา้ของกจิการ 

หลกัฐานการเป็นเจา้ของกจิการ เชน่ สาํเนาใบทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทหรอื

จดทะเบยีนนติบิุคคล ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ (ตอ้งมอีายุไม่เกนิ 90 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  
หากมากกว่า 90 วันไปแลว้ ตอ้งคดัลอกใหม่เทา่นัน้) เป็นสําเนาภาษาไทย และแปลภาษาองักฤษ 

 
3.3 กรณีนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา 

หนังสอืรับรองจากสถาบันทีก่ําลงัศกึษาอยู่ (มอีายุไม่เกนิ 30 วันกอ่นวันยืน่วซีา่)  

ฉบบัจรงิ ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ (สถานทตูไม่รับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน) 

 

3.4 ผูเ้กษยีณอายุงาน 

หนังสอืยนืยันการเกษียณอายุการทํางาน ซึง่เขยีนโดยตวัผูส้มัครหรอืออกโดยบรษัิทนายจา้งลา่สดุ ระบุวันที่
เกษียณ ชือ่และทีอ่ยู่ของนายจา้ง ระยะเวลาของการจา้งงานและเงนิเดอืนลา่สดุ และ 

สําเนาหนงัสอืยนืยนัการเกษยีณอายุการทํางาน และฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

 
4. หลกัฐานทางการเงนิทีพ่ยีงพอสําหรบัคา่ใชจ้า่ยตลอดชว่งเวลาเดนิทาง 

4.1 Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน ควรมจํีานวนเงนิในบัญชไีม่นอ้ยกว่าหกหลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามี
ฐานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายตลอดในการเดนิทางและสามารถทีจ่ะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่

เดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภ่มูลิําเนา และมรีายการเดนิบัญชลีา่สดุไม่เกนิ 7 วันนับจากวันยืน่วซีา่ เป็นบญัช ี                 
ออมทรพัยเ์ทา่น ัน้ สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัหรอืบญัชฝีากประจํา รวมถงึบญัชี

สหกรณ์ 
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4.2 หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจรงิทีอ่อกโดยธนาคาร ในการออก

จดหมายรับรองกรุณาระบุคําว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู สะกดชือ่ให ้
ตรงกบัพาสปอรต์และหมายเลขบัญชตีอ้งเป็นเลม่เดยีวกบัทีท่า่นจะใชย้ืน่วซีา่ 

4.3 กรณีมผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้(Sponsorship) 
ตอ้งเป็น บดิา มารดา คูส่มรส พีน่อ้งสายเลอืดเดยีวกนัเทา่นัน้  

- ตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้่าย (Sponsor letter ) เป็นภาษาอังกฤษของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้ 
พรอ้มเซ็นรับรอง 

- เอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธก์บัผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ สาํเนาทะเบยีนบา้น, สาํนาทะเบยีนสมรส และ

สาํเนาใบเกดิ (สตูบิัตร) เป็นตน้ ทัง้ผูย้ืน่วซีา่เองและผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้พรอ้มแปลเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษท ัง้หมด 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank certificate) ฉบับจรงิ ระบุชือ่เจา้ของบัญช ี(ผูอ้อกคา่ใชจ้่าย) และ
ตอ้งระบุชือ่ผูถ้กูรับรองหรอืผูส้มัครยืน่วซีา่ดว้ย มอีายุไม่เกนิ 30 วัน นับจากวันทีย่ืน่วซีา่ (สะกดชือ่-
นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

- Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายใหแ้ละผูย้ืน่วซีา่ 
- กรณีทีบ่รษัิทของทา่นเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด ทางบรษัิทฯ 

จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายและการกลบัมาทํางานของทา่น 
โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

 

5. กรณีทีผู่ส้มคัรอายุตํา่กวา่ 18 ปี 
5.1 สําเนาสตูบิตัร/สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัรวซีา่ พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 
5.2 ถา้เดนิทางไปกบัพอ่หรอืแมห่รอืทา่นใดทา่นหนึง่ หรอืกบับคุคลทีส่าม 

ตอ้งขอหนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอําเภอ/เขต ตวัจรงิเทา่นัน้ ระบุว่าอนุญาตให ้
เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใครและระบุความสมัพันธว์่าเป็นอะไรกนั พรอ้มแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ 

5.3 สาํเนาใบทะเบยีนการหย่าหรอืใบปกครองบุตรกรณีบดิามารดาเกดิการหยา่ร่าง พรอ้มแปลเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษ 

5.4 ใบมรณะบัตรกรณีบดิา มารดาทา่นหนึง่ทา่นใดเสยีชวีติ 

 
6. สําเนาทะเบยีนบา้น หรอืสําเนาบตัรประชาชน (ไมต่อ้งแปลภาษาองักฤษ) 

 
7. เอกสารสว่นตวัอืน่ๆ (แปลเป็นภาษาองักฤษท ัง้หมด) 

- สาํเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ  

- สาํเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
- สาํเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี  
- สาํเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ถา้ม)ี  

 
หมายเหต:ุ 

- ผูส้มัครทกุทา่นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่คํารอ้งขอวซีา่ฯ เพือ่สแกนลายนิว้มอื 
- ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตูฯ โดยประมาณ 15 วันทําการ 
- หลงัจากทีผู่ส้มัครไดทํ้าการยืน่ขอวซีา่กบัทางศนูยย์ืน่คํารอ้งขอวซีา่แลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตให ้

ผูส้มัครทําการดงึเลม่หนังสอืเดนิทางคนืจากสถานทตูฯ ในขณะทําการพจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณีใด  ๆก็ตาม 
ดงันัน้หากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ลม่เพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้บรษัิททวัรก์อ่น 

- การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ
ถาวร และถงึแมว้่าทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการ
ขอยืน่คํารอ้งใหม่ก็ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  

- กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู
ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

- หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์

ตามวันนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ และหากสถานทตูฯ ขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ขอ
รบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วใหแ้กท่างสถานทตูฯ 

 

** ทางบรษิทัฯ มบีรกิารรบัแปลเอกสารภาษาองักฤษ ราคาเร ิม่ตน้ ใบละ  500 บาท ** 
 

*การพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูตฯ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการบรกิาร

อํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้* 
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ใบกรอกขอ้มลูคํารอ้งขอวซี่าเชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ 

*กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมดของทา่น เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ 

การรอ้งขอวซีา่ใหท้า่น* 
 

1. ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. ชือ่-นามสกลุเดมิกอ่นเปลีย่น (ภาษาอังกฤษ)…………………………………….......……………………………………………………… 
 

4. เลขที ่Passport………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. วัน-เดอืน-ปีเกดิ..........................................................................  อายุ …………………………... ปี 

 

สถานทีเ่กดิ ………………………………………………………………………. เพศ            ชาย          หญงิ 
 

6. สถานภาพสมรส   โสด           สมรส         แตง่งาน (ไม่จดทะเบยีน)           หย่า  
 

            หมา้ย            แยกกนัอยู ่
 

7. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................. 
 

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

เบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก.............................................อเีมล.์...........................................................  
 

8. อาชพีปัจจุบัน (กรุณาระบุอาชพี) หากเป็นแมบ่า้น / หรอืเกษียณ กรุณาระบุดว้ย (ภาษาอังกฤษ) 
 

..........................................................................ตําแหน่ง……………………………………………………………… 
 

9. ชือ่สถานทีทํ่างาน / สถานศกึษา / ธุรกจิ / รา้นคา้ (ภาษาอังกฤษ) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10. ทีอ่ยู่ทีทํ่างาน / สถานศกึษา / ทีต่ัง้รา้นคา้ (ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………...... 
 
………………………………………………………………………………………………................................................. 
  

11. รายไดต้อ่เดอืน ……………………………………………………………………………………บาท (โดยประมาณ) 
 

12. ชือ่-นามสกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………. 
 

13. ชือ่-นามสกลุบดิา (ภาษาอังกฤษ) …………………….……………………..………………………………………………………… 
 

14. ชือ่-นามสกลุมารดา (ภาษาอังกฤษ)…………….…………………………………………………………………………………..... 

 
15. วซีา่ยุโรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา (ถา้ม)ี 

 
โปรดระบปุระเทศ………………………........................ วันหมดอายุวซีา่ (หากจําได)้ ........................................ 

 

16. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในระหว่างการเดนิทางทอ่งเทีย่วและพํานักของผูร้อ้งขอวซีา่ (ภาษาอังกฤษ) 
 

ตวัผูร้อ้งขอวซีา่เอง    มผีูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้ 

 
กรุณาระบุชือ่……………………………………………………………………… ความสมัพันธ…์………………………………… 


