
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEY06 SPRING BEGIN! ITALY SWISS FRANCE 8D5N 
เยอืนเมอืงโรแมนตกิกบั 3 ประเทศยอดฮิตในยโุรป 

 

อติาล ี เช็คอนิ พระราชวังมิลาน มหาวิหารแห่งมลิาน โรงละครลาสกาลา่ ทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบทีส่วยทีสุ่ดในโลก 
สวสิ  พิชิตยอดเขาทิตลิสแห่งสวิส ชม ถํา้นํ้าแข็ง สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK  

ช้อปป�้ งร้านดังเมอืงซุก เทีย่วเมืองลูเซิร์น สะพานไมช้าเปล สงิโตหินแกะสลัก 
ฝรัง่เศส  เมอืงกอลมาร์ เวนสิน้อยแห่งฝร่ังเศส เมอืงปารีส ชม หอไอเฟล  พิพิธภัณฑ์ลูฟร์  ช้อปป�้ งห้างช้ันนาํ 

 

เดินทางโดยสายการบิน ETHIHAD AIRWAYS   

นํ้าหนกัสัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.    

วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็ก 2-11 ป�  

ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว

เพ่ิม 

ที่นั่ง หมายเหต ุ

11-18 พฤษภาคม 66 58,900  

 

ไม่มีราคาเด็ก 

( Infant ไม่เกิน 2 ป� 

ราคา 12,500  บาท) 

53,400 12,500 25  

17-24 พฤษภาคม 66 58,900 53,400 12,500 25  

26 พฤษภาคม – 02 มถิุนายน 66 59,900 54,400 12,500 25  

07-14 มถิุนายน 66 59,900 54,400 12,500 25  

15-22 มถิุนายน 66 58,900 53,400 12,500 25  

09-16 สิงหาคม 66 62,900 57,400 12,500 25  

16-23 สิงหาคม 66 62,900 57,400 12,500 25  

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท << 



 FLIGHT:  

DEPARTURE EY407     BKK-AUH      19.55-23.25    
  EY081     AUH-MXP     02.40-07.05   
RETURN    EY032     CDG-AUH      10.30-19.20    

  EY402     AUH-BKK      21.40-07.20    

 

 

17.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกช้ัน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน ETIHAD 

AIRWAYS  โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป�าก่อนข้ึนเคร่ือง  

19.55 น.    นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS  เที่ยวบินที่ EY407 

23.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์  แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 
 

 
 
02.40 น.   นําทา่นเดินทางสู่ ทา่อากาศยานมลิาโนมลัเปนซา ประเทศอติาลี เที่ยวบนิที่ EY081 
07.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี นําท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทาง 

ศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) ตรวจรับ
สัมภาระเรียบร้อยแล้วนําท่านข้ึนรถโค้ชปรับอากาศ จากนั้นนํา
ท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (ระยะทาง 50 กม. / 1 ชม.) หรือที่คนอิ
ตาเลียนเรียกว่า มิลาโน่ (Milano) เป�นเมืองหลวงทางแฟช่ัน
ของโลกแข่งกับปารีสในประเทศฝร่ังเศสเป�นศูนย์กลางทาง
ธุรกิจของอิตาลี นอกจากนั้นยังมีภาพวาดเฟรสโก้ที่มีช่ือเสียง
โด่งดัง และโรงละครโอเปร่าอันลือช่ือ เป�นต้น  จากนั้นพาทกุทา่น
แวะถ่ายภาพด้านหน้ากับ พระราชวังมิลาน (Royal Palace of 
Milan)  เป�นที่ ต้ังของรัฐบาลในเมืองมิลานเป�นเวลาหลาย
ศตวรรษ ป�จจุบันทําหน้าที่เป�นศูนย์วัฒนธรรมและเป�นที่ต้ังของ
นิทรรศการศิลปะระดับนานาชาติ ครอบคลุมพ้ืนที่กว่า 7,000 
ตารางเมตร และเป�นที่จัดแสดงงานศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย 
และคอลเล็กชันทีม่ีช่ือเสียงโดยร่วมมอืกบัพิพิธภัณฑ์และสถาบนั
ทางวัฒนธรรมที่มีช่ือเสียงจากทั่วโลกเป�นประจํา จากนั้นนําทา่น
ไปถ่ายภาพดา้นนอก  มหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) 
มหาวิหารนี้สร้างด้วยสถาป�ตยกรรมแบบโกธิคที่ถือว่ามีความ
ใหญ่โตเป�นอันดับสามของโลก เร่ิมสร้างในป� 1386 แต่กว่าจะ
เสร็จต้องใช้เวลากว่า 400 ป� ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลม
ที่ทําจากหินอ่อนจํานวน 135 ยอด และมีรูปป�้ นหินอ่อนจากสมัย
ต่างๆ กว่า 2,245 ช้ิน ยอดที่สูงที่สุดมีรูปป�้ นทองขนาด 4 เมตร 
ของพระแม่มาดอนน่าเป�นสง่าอยู่ โรงละครลาสกาล่า (La Scala 
Theatre) เป�นโรงละครคู่เมืองมิลานมากว่า 230 ป� เป�นสถานที่
แสดงโชว์ช่ือดัง ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ (Santa Maria 
delle Grazie) เป�นโบสถ์และคอนแวนต์ของคณะดอมนิกินั ได้รับ
การข้ึนทะเบียนเป�นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในป� ค.ศ. 
1980 โบสถ์แห่งนี้มีช่ือเสียงเพราะเป�นที่ต้ังของจิตรกรรมฝา
ผนัง "พระกระยาหารมื้อสุดท้าย" ที่เขียนโดยเลโอนาร์โด ดาวินชี
ภายในหอฉันของคอนแวนต์ อิสระช้อปป�้ ง ที่ ห้าง Galleria 
Vittorio Emanuele II มีลักษณะเป�นทางเดินและอาคาร 4 ช้ัน 
คลุมด้วยหลังคาทรงโค้ง ต้ังอยู่ในใจกลางเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ศูนย์การค้าแห่งนี้ต้ังช่ือตามพระเจ้าวิตโตรีโอ เอมานู

วันทีห่นึ่ง        กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ – ทา่อากาศยานนานาชาติอาบดูาบ ี 

                                                                                                                    

วันทีส่อง      ทา่อากาศยานมลิาโนมลัเปนซา ประเทศอิตาลี – เมอืงมลิาน - พระราชวังมลิาน - มหาวิหารแห่งมิลาน -  โรงละครลาสกาลา่  
                    ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ - ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II - เมอืง Lomazzo                             
 
                                                                                                                    



เอเลที่ 2 แห่งอิตาลี กษัตริย์พระองค์แรกของราชอาณาจักรอิตาลี โดยได้รับการออกแบบในป� พ.ศ. 2404 และสร้างโดยจู
เซปเป เมนโกนี ในช่วงป� พ.ศ. 2408 ถึงป� พ.ศ. 2420 ร้านขายเสื้อผ้าช้ันสูง (haute couture) ร้านเคร่ืองเพชรพลอย ร้าน
ขายหนังสือและภาพเขียน รวมไปถึงร้านอาหาร ร้านกาแฟ และบาร์ ร้านบางร้านยังเป�นหนึ่งในบรรดาร้านค้า และ
ร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมิลาน  อิสระอาหารเที่ยงและเย็นเพ่ือไม่เป�นการรบกวนเวลาของท่าน 
เดินทางสู่ เมือง Lomazzo (ระยะทาง 35 กม. / 1 ชม.)   เป�นเมืองและชุมชนในจังหวัดโคโม่ในภูมิภาคลอมบาร์เดียของ

ต้ังอยู่กึ่งกลางระหว่าง Comoและ Milan ศูนย์กลางประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของเมือง  

ที่พัก : Just Hotel Lomazzo Fiera 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที1่) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) (ระยะทาง 16 กม. / 30 นาที) เป�นเมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย ประเทศอิตาลี ต้ังอยู่

บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โคโม่เป�นเมืองที่ต้ังอยู่ในเทือกเขาแอลป� ทิศเหนือของเมืองอยู่ติดกับ

ทะเลสาบโคโม่ ถือเป�นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง เป�นแหล่งรวมช้ินงานศิลปะช่ือดัง, มีโบสถ์, พิพิธภัณฑ์, สวน, โรง

ละคร, วังเก่าอยู่มากมาย  พาทุกท่านไปเก็บภาพความประทับใจกับ ทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) ข้ึนช่ือว่าเป�นทะเลสาบที่

สวยที่สุดในโลก ต้ังอยู่ใน แคว้นลอมบาร์เดีย (Lombardy) ไม่ไกลจากเมืองมิลาน (Milan) เท่าไรนัก ด้วยความยาว

โดยรอบถึง 160 กิโลเมตร บวกกับพ้ืนที่รอบๆ ทะเลสาบถึง 146 ตารางกิโลเมตร จึงทําให้ทะเลสาบแห่งนี้กลายเป�น

ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป�นอันดับ 3 ของประเทศอิตาล ีและยังเป�นทะเลสาบที่ลึกที่สุดเป�นอันดับ 5 ในยุโรปด้วยความลึกกว่า 

400 เมตร รูปร่างลักษณะเฉพาะของทะเลสาบโคโม่ทาํให้นึกถึง Y ที่กลบัด้านทีโ่ด่งดงัไปทัว่โลก เป�นผลมาจากการละลาย

ของธารนํ้าแข็งรวมกับการกัดเซาะของแม่นํ้า Adda โบราณ ทําให้เกดิทางแยกเป�นตัว Y และยังเป�นทะเลสาบมีทิวทัศน์ที่

งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และ มหาวิหารโคโม่ (Cattedrale di S.Maria Assunta) เป�นมหาวิหารโรมันคาธอลิกหลักใจ

กลางเมืองโคโม่ ใช้เวลาการสร้างยาวนานเกือบ 400 ป� สร้างเพ่ืออุทิศให้กับพระแม่มารี 

 
 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ( ระยะทาง 203 ก.ม. / 3 ชม.)  เป�น
เมืองเล็กๆต้ังอยู่บนเขาสูงอยู่ในรัฐออบวัลเดิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป� จุดสูงสุดในพรมแดน
ของเมืองเป�นยอดเขาทิตลิส ซ่ึงยอดเขาทิตลิสมีความสูงประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง กลาง เป�น
ที่ต้ังของสถานีกระเช้าโรแตร์เพ่ือเดินทางข้ึนสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ท่านจะได้สัมผัสกับกระเช้าทรงกลมที่เรียกว่า 
โรแตร์ เคเบิ้ลคาร์ ที่จะหมุนรอบๆ ที่ท่านสามารถดูวิวได้ 360องศาในขณะที่เคลื่อนที่ข้ึนไปเร่ือยๆ ท่านจะได้ข้ึนชม
ทัศนียภาพที่งดงามของเทือกเขาแอลป� 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารอาหารชุดสไตล์เอเชีย) บนยอดเขาทิตลิส (มื้อที่2)   

วันทีส่าม        เมอืงโคโม่ – ทะเลสาบโคโม่ – มหาวิหารโคโม่ – เมอืงแองเกลิเบิร์ก  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – สะพานแขวน – ถํา้นํ้าแข็ง  
                       เมืองลูเซิร์น – สงิโตหินแกะสลัก – ชมสะพานไม้ชาเปล - Schwanenplat                 อาหาร เช้า,เทีย่ง,เย็น 
 

                                                                                                                    



 จากนั้นพาท่านชม สะพานแขวน (TITLIS CLIFF WALK) สร้างข้ึนฉลองครบรอบ 100 ป�การท่องเที่ยวบนยอดเขาทิตลิส 
สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสูง3,000 เมตร และ ชม ถํ้านํ้าแข็ง (Glacier cave) ที่สวยงามและเดินเล่นถ่ายรูปหรือ
เล่นหิมะบนยอดเขา ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วย

ทะเลสาบและขุนเขา (ระยะทาง 35 ก.ม. / 45 นาที)  จากนั้น นําท่านชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่

แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป�นอนุสรณ์รําลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตที่เกิดจากการปฏิวัติใน

ฝร่ังเศสเมื่อป� ค.ศ.1792 ชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่าน แม่นํ้ารอยส์ 

(Reuss  River) ซ่ึงเป�นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป�นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างข้ึนเมื่อป� 

ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิlตลอดแนวสะพาน  อิสระเดินเล่นที่  

Schwanenplatz  ที่นี่เป�นแหล่งช้อปป�้ งหลักสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนลเูซิร์น ต้ังอยู่ริมฝ�่ งขวาของทะเลสาบลูเซิร์น มี

ร้านค้ามากมายที่นี่ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร มีโรงงานนา�ิกาโรเล็กซ์ในบริเวณนี้ด้วย ร้านค้ารอบๆขายงานฝ�มือสวิสท้องถิน่ 

ร้านค้าบางร้านขายของที่ระลึก ช็อคโกแลต เคร่ืองประดับ ฯลฯ   

 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่3) 

ที่พัก : Ibis Styles Luzern 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่4) 

นําท่านเที่ยวชม เมืองซุก (ZUG) (ระยะทาง 12 กม. / 30 นาที ) เป�น

เมื่องที่ร่ํารวยที่สุดในประเทศ และซุกเป�นเมืองที่ติดอันดับหนึ่งในสิบ
ของโลกเมืองที่สะอาดที่สุด เป�นเมืองเก่าทีค่งความสวยงามของพ้ืน
หินแบบยุโรปในยุคกลางจะหลงรักเมืองนี้ สิ่งที่จะทําให้ท่านประทับใจ
คือรู้สึกได้ถึงอากาศที่สดช่ืนและสะอาดอาจเป�นเพราะเมืองนี้ต้ังอยู่
บนทะเลสาบ อิสระชอปป�้ งที่ Lohri AG Store ทีมีนา�ิกาช้ันนําระดับ
โลกให้ท่านเลือกซ้ือเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck 

Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , 
Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯ ล ฯ 
Interlaken จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) ประเทศฝร่ังเศส (ระยะทาง 174 ก.ม. / 2.30 ชม.)   

วันทีส่ี่        เมืองซุก - Lohri AG Store – เมืองกอลมาร์ - la Petite Venise – เมอืงดีจอง                                 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 
 
                                                                                                                    



เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่5) 

จากนั้นทําท่านเดินทางชม เมืองกอลมาร์ที่ได้รับ
ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ใ ห้ เ ป� น เ มื อ ง ที่ ยั ง ค ง ลั ก ษ ณ ะ
สถาป�ตยกรรมและบรรยากาศของเมืองโบราณไว้ 
ทั้งพิพิธภัณฑ์ ศาสนสถาน ห้องสมุด นํ้าพุ รูปป�้ น 
ร้านค้าต่างๆ ป�จจุบันได้รับการขนานนามว่าเป�น 
“Little Venice” (la Petite Venise) ติดอันดับ

เมืองโรแมนติกเป�นอันดับต้นๆ ของฝร่ังเศส เวนิ
สน้อ ย  เป�น ช่ือ ที่ ม อ บใ ห้กับ เ ส้น ท า งใน เมือ ง
กอลมาร์ ช่ือนี้น่าจะมาจากแนวบ้านทั้งสองฝ�่ ง
แ ม่ นํ้ า ซ่ึ ง อ ยู่ท า ง ทิศ ตะ วั น อ อ ก เ ฉีย ง ใ ต้ขอ ง
เมือง เขตนี้เร่ิมต้นหลัง Koïfhus ผ่านย่านคนขาย
ปลา และไปยังสะพาน Turenne และ Saint-Pierre  เดิมทีเป�นที่อยู่อาศัยของชุมชนผู้ผลิตไวน์ ชาวสวนในตลาด และคน

พายเรือในชนบท Krutenau ทอดยาวไปรอบ ๆ ถนน Turenne ที่ใช้ในป� 1674  จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง 
(Dijon) (ระยะทาง 252 ก.ม. / 3.30 ชม.) เป�นเมืองที่มีช่ือเสียงในเร่ืองของไวน์ช้ันเลิศ และยังเป�นเมืองหลวงของแคว้น
เบอร์กันดี (Burgundy region เป�นเมืองหลวงที่มีความสําคัญด้านประวัติศาสตร์ของแคว้นเบอร์กันดีและฝร่ังเศสเป�น
อย่างมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ในเร่ืองของการผลิตไวน์ นอกจากวัฒนธรรมเกี่ยวกับไวน์และการปลูกองุ่น
แล้ว เมืองดีจองยังเป�นอีกเมืองที่มีความเกี่ยวพันกับคริสต์ศาสนาเป�นอย่างมาก เนื่องจากการมีโบสถ์คริสตจักรจํานวน
มากภายในเมือง 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่6) 

ที่พัก : Ibis Dijon Centre Clemenceau 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7) 

พาท่านไปถ่ายภาพความประทับใจกับแลนด์มาร์ค เมืองดีจอง 
(Dijon) เที่ยวชมโบสถ์ที่มีความสวยงามอีกแห่ง คือ โบสถ์
แซ็ง-เบนีญ (Cathédrale St. Bénigne) โบสถ์ตริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิกที่สร้างข้ึนในแบบโกธิค โดยที่ใต้ถุนโบสถ์ถูกใช้
เป�นที่ฝ�งศพ วังดยุกแห่งเบอร์กันดี (The Ducal Palace) วัง
ของขุนนางช้ันสูงที่มีรูปแบบอาคารที่สวยงาม และถือว่าเป�น

จุดหมายปลายทางที่สําคัญของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
เยือนเมืองดีจอง โดยวังแห่งนี้ ไ ด้สร้างข้ึนในแบบสไตล์
คลาสสิก ถูกสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษ 17 ถึง ศตวรรษ18 ถือว่า
เป�นพิพิธภัณฑ์ที่มีศิลปะในการก่อสร้างที่ยอดเย่ียม และถือว่า
เป�นสมบัติลํ้าค่าที่มีความสําคัญของประเทศอีกแห่งก็ว่า
ได้  ชมด้านนอก พิพิธภัณฑ์ศิลปะประจําเมือง (The Musée 

des Beaux-Arts ) ซ่ึงอยู่ในบริเวณเดียวกันกับวังดยุคแห่ง
เบอร์กันดี ภายในจะมีการจัดแสดงนิทรรศการของศิลปะยุค
กลาง และช้ันบนจะมีภาพวาดจัดแสดงจํานวนมาก ซ่ึงผลงาน
ส่วนใหญ่จะเป�นผลงานภาพวาดของจิตรกรเฟลมิช และ
ศิลป�นที่มีเสียงในท้องถิน่ โบสถ์เซนต์มิเชล (St. Michel church) ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของวังดยุคแห่งเบอร์กนัดี เป�น
โบสถ์ทคริสต์ที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่ง โดยตัวโบสถ์ถูกสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษที่ 15 ถึงศตวรรษ 17  

วันทีห้่า         เมอืงดีจอง - โบสถ์แซ็ง-เบนีญ – วังดยกุแห่งเบอร์กันดี – พิพิธภัณฑ์ศิลปะประจําเมอืง – โบสถ์เซนต์มิเชล -  ย่านเซรีส  
                    เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ - เมอืงปารีส                                                                                                                  อาหาร เช้า,เที่ยง 
 
                                                                                                                    



เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่8) 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ย่านเซรีส (Serris) (ระยะทาง 331 
ก.ม. / 4.30 ชม.) เป�นย่านชานเมืองของปารีส ต้ังอยู่นอก
บริเวณของดิสนีย์แลนด์ปารีส ดังนั้นจึงเป�นสถานที่พักผ่อน
ยอดนิยมและยังมี ศูนย์การค้าที่ใหญ่โต และสวนสาธารณะ
อันกว้างขวาง อิสระให้ท่านได้ช้อปป�้ งตามอัธยาศัยที่ เอาท์
เล็ท  ลาวัลเล่  (La Vallée Village Outlet) เป�นเอาท์เล็ท

จําหน่ายสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังต่างๆ โดยจําหน่ายในราคา
ถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วง
โปรโมช่ันพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 
เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน ทําให้เป�นสถานทีท่ี่ได้รับความนยิมเป�นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทีช่ื่นชอบการช้อปป�้ งสินค้าแบรนด์
เนม โดยป�จจุบัน เอาท์เล็ทลาวัลเล่มีสินค้าแบรนด์เนมจําหน่ายอยู่หลาย 10 แบรนด์ VERSACE หนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับ
ความนิยมในไทย และยังมี GUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD หรือ BACCARAT ก็มีเช่นกัน  

 อิสระเย็นเพ่ือไม่เป�นการรบกวนเวลาของท่าน จากนั้นเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 

ที่พัก : Best Western Plus Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 
 
 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9) 

 จากนั้นทกุท่านไปเป�ดประสบการณ์ นั่งรถกระเช้าไฟฟ�า Funicular Montmartre เป�ดให้บริการเมื่อช่วงฤดูร้อนป� 1990  
ได้มีการสร้างและปรับปรุงใหม่อย่างสมํ่าเสมอจนถึงป�จจุบัน ป�จจุบันกระเช้าไฟฟ�าเป�นรถไฟฟ�าและขนส่งผู้โดยสารได้
กว่า 2 ล้านคนต่อป� การเดินทางใช้เวลา 90 วินาทีและเป�นไปโดยอัตโนมัติ จากนั้นพาทุกท่านไปที่ มหาวิหารซาเคร-เกอร์ 

บาซิลิก้า (The Basilica of the Sacred Heart of Paris)  สถานที่ที่ถูกขนานนามว่าเป�น “หัวใจอันศักด์ิสิทธิ์ของปารีส” 
จุดท่องเที่ยวยอดฮิต ต้ังอยู่บนยอดเนินเขามงต์มาตร์ (La butte Montmartre) สูงจากระดับนํ้าทะเล 129 เมตร เขา
แห่งเดียวในกรุงปารีส จุดชมวิวแสนสวย ท่านจะได้เห็นวิวมุมสูงที่สุดอันดับสองรองจากหอไอเฟล แต่มีความโดดเด่น
สําคัญคือคุณจะได้เห็นหอไอเฟลต้ังอยู่กลางเมืองถา้มองจากจุดนี้ เป�นวิวแสนโรแมนติก ถูกออกแบบโดย โปล อาบาดี 
(Paul Abadie) สถาปนิกที่ถูกคัดเลือกจากสถาปนิกทั้งหมด 77  ใช้ระยะเวลาก่อสร้างเกือบ 40 ป�  

 

 

 

 

 

 

วันทีห่ก       เมอืงปารีส - นั่งรถกระเช้าไฟฟ�า Funicular Montmartre – มหาวิหารซาเคร - เกอร์ บาซิลกิ้า-หอไอเฟล –  
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ -  ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free - ห้าง La Samaritaine -  ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์                                                                                  
                                                                                                                                                           อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

 
                                                                                                                    



ถ่ายภาพด้านหน้ากับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป�นหนึ่งใน
แลนด์มาร์คสําคัญของประเทศฝร่ังเศส ตัวอาคารก่อสร้างโดย
โครงเหล็กทั้งหมด มีความสูงประมาณ 300 เมตร (เทียบกับตึก

ประมาณ 75 ช้ัน) สร้างเป�นรูปแบบหอคอย โดยถูกต้ังตามช่ือ
ของสถาปนิกที่คนออกแบบช่ือว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซ่ึงเป�นทั้ง
วิศวกรและสถาปนิกช่ือดังของฝร่ังเศสในยุคนั้น ซ่ึงเช่ียวชาญ
ด้านการก่อสร้างงานเหล็กโดยเฉพาะ หอไอเฟลสร้างข้ึนมาเพ่ือ
ใช้เป�นผลงานในการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ป� แห่งการ
ปฏิวัติประเทศฝร่ังเศส และเพ่ือแสดงถึงความร่ํารวย ย่ิงใหญ่ 

เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) 

จากนั้นพาท่านไป เยี่ยมชมด้านนอกของ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ 
(Louvre Museum) เป�นพิพิธภัณฑ์ที่มีช่ือเสียงโด่งดังที่สุดของ
เมืองปารีส จากผลงานที่จัดแสดงไปจนถึงความเก่าแก่และ
ยิ่งใหญ่ของสถานที่ทําให้เป�นพิพิธภัณฑ์ที่มีความสําคัญระดับ
โลก ก่อต้ังข้ึนโดยพระเจ้าฟ�ลิปที่ 2 ก่อนที่จะถูกขยายให้เป�น
พ ร ะ ร า ช วั ง ห ล วง  ใ น ป� จ จุ บัน พิ พิ ธ ภั ณฑ์ ลู  ฟ ร์  ( Louvre 
Museum) เป�นสถานที่เก็บรักษาผลงานศิลปพที่ทรงคุณค่าไว้
มากกว่า 400,000 ช้ิน แต่นํามาจัดแสดงให้ชมเพียง 40,000 
ช้ินเท่านั้น พาทุกท่านไป อิสระชอ้ปป�้ งที ่ ห้างปลอดภาษี Benlux 
Louvre duty free เป�นห้างช่ือดังใจกลางกรุงปารีส ซ่ึงคุณจะ
ได้พบกับสินค้าแบรนด์ช้ันนําต่างๆจากทั่วโลก ในราคาที่ไม่แพง
และบรรยากาศที่หรูหราตระการตา ที่ดีเด่นต่อนักท่องเที่ยวไทย 
เพราะมีพนักงานและข้อความภาษาไทยในห้างนี้ด้วย ห้าง La 
Samaritaine เป�นห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่ ในกรุงปารีส 
เร่ิมต้นจากร้านเสื้อผ้าเลก็ๆ และขยายไปสู่สิ่งที่กลายเป�นชุดของ
อาคารห้างสรรพสินค้าที่มีแผนกต่างๆ ทั้งหมด 90 แผนก เป�น
สมาชิกสมาคมห้างสรรพสินค้านานาชาติต้ังแต่ป� 2528 ถึง 
2535 ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป�น
ห้างหรูที่มีช่ือเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาป�ตยกรรมที่สวยงาม มีบันทึกว่าเป�นป�ที่มียอดขาย
สูงสุด ซ่ึงในป�จจุบันมีสาขาฃฃทั้งในประเทศและนอกประเทศ รวมแล้วทั้งหมด 61 แห่ง  

เย็น       รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11) 
ที่พัก : Best Western Plus Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า (SET BOX ) (มื้อที่12) จากนั้นนําท่านเดินทางสู่จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน 
  นานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
10.30 น.         เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY032 
19.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาบูดาบี กรุงอาบูดาบ ีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเคร่ือง 
21.40 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY402 

 
 
 

07:20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

  วันที่เจ็ด        เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล – ท่าอากาศยานอาบูดาบี                                     อาหาร เช้า 

 

                                                                                                                    

วันที่แปด         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ 

 
                                                                                                                     



 
 
เง่ือนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update 1 กรกฎาคม 2565 ) 
 

► เอกสารทีต่อ้งทาํการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  

2. เอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีน
ครบถ้วนมาแล้ว  

 
►การเดนิทางเขา้ประเทศอติาล ี

ประกาศต้ังแต่วันที่ 1  มถิุนายน 2565 การเดินทางเข้าประเทศอิตาลี ไม่จําเป�นต้องแสดงผล GREEN PASS เอกสารที่จะแสดงว่า

บุคคลนั้นได้รับวัคซีน หรือบุคคลทีห่ายจากโควิด-19 แล้วภายในเวลา 6 เดือน 
 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมจํีานวน 10 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถงึจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยนท์ัวร์กับบริษัทที่มโีปรแกรมใกล้เคียงกนั 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทาํการแจ้งให้ทา่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีทีผู้่เดินทางไมถ่ึง15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง

บริษัทจะทาํการแจ้งให้ท่านทราบกอ่นล่วงหน้า 

► ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ กอ่นทกุคร้ัง มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้   

► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ  

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ทา่นละ 25,000 บาท + ค่าบริการทาํวีซ่า 5,500 บาท (30,500 บาท) 

 กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยืน่วีซ่าพร้อมเอกสารชําระมดัจําค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืชําระ 20-25 วันกอ่นออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกต๋ัวหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจําเป�นต้อง

ชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามทีบ่ริษัทกาํหนดแจ้งเทา่นั้น 
 

**สําคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและ

จาํนวนหนา้หนงัสือเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรบัตดิวซีา่ไมต่ํา่กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิท

จะไมร่บัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจาํ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร์  

1.  ยกเลกิการเดินทาง 30 วันกอ่นการเดินทางข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ เกดิข้ึนจริงเช่น ค่าวี

ซ่า ค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ค่ามดัจําโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออืน่ๆ)  

2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมดัจํา 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกดิข้ึน จริงเช่น ค่าวีซ่า 

ค่ามดัจําตัวเคร่ืองบนิ  ค่ามัดจําโรงแรม หรืออืน่ๆ )  

3. ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

5. เมือ่ทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าทา่น

สละสทิธิ์ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง 

7. กรณีวีซ่าถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง  



8. ตามพระราชบญัญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนําเที่ยว การยกเลกิการเดินทางของ

นกัทอ่งเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนําเทีย่วมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดนาํเที่ยว ให้นํามาหักจากเงินค่าบริการที่

ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเทีย่วแสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเทีย่วทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจําต๋ัวเคร่ืองบนิ ค่าโรงแรม 

หรืออืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บริษัท ดําเนนิการให้ กรณียกเลกิทั้งหมด หรืออย่างใดอยา่งหนึ่ง ไมส่ามารถรีฟ�นด์เป�นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกนั  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเป�นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเด่ียว

เพ่ิม) หรือเป�นการเพ่ิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงาน

แฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศที่สามารถปรับ

ควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งป�  

4. ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที่นั่งเป�น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมต๋ัวกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถ

เลื่อนวันได้ ใน กรณีที่ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือสอบถามราคาอีกคร้ัง และ

การจัดที่นั่งของผู้เดินทาง เป�นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพ่ือแทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

6. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

7. ค่านํา้หนกักระเป�า สมัภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถอืข้ึนเคร่ืองได้ 7 กโิลกรัม และค่าประกนัวินาศภัยเคร่ืองบนิ

ตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินทีม่ีการเรียกเก็บ และกรณีนํ้าหนกัสมัภาระเกนิทา่นต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบนิ

เรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD 

INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเช้ือโค

วิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทาํการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลมุการ

รักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณี

ลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น 

เป�นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทําประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ 

ตาม พรบ ธุรกิจนําเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนําเที่ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น  แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถ

ศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความ

คุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

9. ค่ารถปรับอากาศนาํเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  จากทา่น 

2. ค่าบริการและยืน่วีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝร่ังเศส) 5,500 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่นอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป�นต้น  

4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)  

5. ค่าภาษีนํ้ามนัทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบนิ และได้ทาํการขายโปรแกรมไปแล้ว 

7. ค่าพนกังานยกกระเป�าที่โรงแรม 

8. ค่าทปิคนขับรถ เกบ็ ณ สนามบนิวนัแรก ทา่นละ 60 EUR /ทา่น  สาํหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  

 



กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจาํตัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอ่นทาํการจอง เพ่ือความถกูต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างทา่นลูกค้า

และบริษัท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับ

เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป�นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป�นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหร่ี/ปลอดบุหร่ี

ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป�นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้

มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป�นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป�นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD INSURANCE 

แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบัติเหตุ

ต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษา

ในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิม

วงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป�นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์

ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทําประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนําเที่ยว ที่บังคับให้

บริษัทนําเที่ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น  แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้น

แผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัท

ฯ 

13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มี

อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น  

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป�นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป�นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 



ประกอบการยื่นคาํรอ้งขอวซีา่เชงเกน้ 

ระยะเวลาดาํเนนิการพิจารณาวซีา่ 25-30 วนัทาํการ 
ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายนิว้มอื ตามวนัเวลานดัหมายยืน่วซีา่ 

โปรดดาํเนนิการตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ที่ เนื่องจากสถานทตูมกีารเปลี่ยนแปลงขอ้กาํหนดเงื่อนไข 
รวมถงึเอกสารที่ใชสํ้าหรบัยื่นคาํรอ้งขอวซีา่อยูเ่ป�นประจาํ 

 
 

1. พาสปอร์ตเล่มป�จจุบัน (Passport) 

มีอายุไม่ตํ่าน้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
และมีจํานวนหน้าคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 3 หน้า เพ่ือให้ทางสถานทูตติดแปะหน้าวีซ่าเชงเก้น 
(หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอร์ตเล่มใหม ่ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) 

 
หมายเหต:ุ หากพาสปอร์ตเล่มเก่าของท่าน เคยได้รับวีซ่าเชงเก้น อเมริกา และแคนาดา 
กรุณาถ่ายสําเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่า และสําเนาหน้าวีซ่าที่เคยได้รับ จัดส่งให้กับทางบริษัทฯ  
 
 

2. รูปถ่าย จํานวน 2 ใบ (Photo) 

ถ่ายภาพสี ใบหน้ามองตรง ฉากหลังสีขาว (ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5เซ็นติเมตร) 
รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ห้ามตกแต่งรูป, ห้ามสวมแว่นตา, ห้ามใส่เครื่องประดับ, ห้ามใส่คอนแทคเลนส์, ห้ามเห็นฟ�นโดยเด็ดขาด 

รูปถ่ายต้องเป�ดให้เห็นหน้าผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยต้องเป�นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 
(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 70-80 % ของขนาดภาพ) 

 

 

 

 

 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายชํารุด และไม่
สามารถใชง้านได้ ** 

 

 

3. เอกสารส่วนตัว (Personal evidence) 

 - สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมีเอกสารอื่นๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) ท่านจําเป�นต้องย่ืนเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป�นภาษาอังกฤษ ดังนี ้
 - สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาใบหย่าร้าง / สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 



 - สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (จําเป�น หากเคยมีการเปลี่ยนแปลง) 
กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ป� (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จําเป�นต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป�นภาษาอังกฤษ ดังนี ้

- สําเนาสูติบัตร / สําเนาใบเกิด (ของเด็ก) 
- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที่มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 
- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 
  (ของบิดาและมารดา ที่มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 
 

กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า18ป� (บิดา/มารดา ไม่ไดเ้ดินทาง) จําเป�นต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป�นภาษาอังกฤษ ดังนี ้
- สําเนาสูติบัตร / สําเนาใบเกิด (ของเด็ก) 
- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที่มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 
- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 
  (ของบิดาและมารดา ที่มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 - หนงัสือยินยอมจากบิดา และมารดา / สําเนาพาสปอร์ตบิดา และมารดา 
 
โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทาง
จากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อม
กับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที่อยู่ตาม
ทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบสําเนาพาสปอร์ต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผู้อํานวยการ
เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวย่ืนคําร้องขอวี
ซ่า บิดา-มารดา จําเป�นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับย่ืนวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่า
ร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ�ายใดเป�นผู้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

 
จากนั้น ผู้ปกครองจําเป�นต้องนําหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ทั้งฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ) ส่ง

ให้กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัติให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนนําส่งบริษัททัวร์ 
(สามารถขอดูตัวอย่างได้ที่แผนกวีซ่าของบริษัททัวร์) 

 

4. หลักฐานการงาน / หนังสือรับรองการทํางาน (Proof of Work) 

 
4.1 กรณีเป�นพนกังานทัว่ไป ทั้งภาครฐัและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทา่นทํางานป�จจุบนั   โดยระบุตําแหน่ง
งาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ป� ที่เร่ิมทํางาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยว (โดยไม่ต้องระบุช่ือประเทศ ให้ใช้ European 
แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอํานาจอย่างชัดเจน 
(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นคําร้องขอวีซ่า และเอกสาร จําเป�นต้องเป�นภาษาอังกฤษ เท่านั้น) 
a. กรณีที่เป�นเจ้าของกิจการ ใช้สําเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD) 

(คัดสําเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป�นภาษาอังกฤษ) 
b. กรณีที่เป�นนกัเรียน/นกัศึกษา ใช้หนังสือรับรองการศึกษา ฉบับจริง จากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณา

บัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน 

(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นคําร้องขอวีซ่า และเอกสาร จําเป�นต้องเป�นภาษาอังกฤษ เท่านั้น) 

c. กรณีเป�นแมบ่า้น ใช้สําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณี

ที่ไม่ได้เดินทางร่วมกนักบัสามี จําเป�นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุช่ือ-สกุล    วัน เดือน ป�เกดิ 

ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน 

(ผู้สมัคร จําเป�นต้องเขียนจดหมายช้ีแจง บรรยายเป�นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 



d. กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จําเป�นต้องเขียนจดหมาย

แนะนําตนเอง ช้ีแจงรายละเอียดการทํางาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบการพิจารณา อาทิ รูป

ถ่าย, สัญญาเช่า, สัญญาซ้ือขาย, ใบเสร็จรับเงิน, โฉนดที่ดิน, หลักฐานอ้างอิงอื่นๆ ฯลฯ 

(ผู้สมัคร จําเป�นต้องเขียนจดหมายช้ีแจง บรรยายเป�นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 

5. หลักฐานการเงิน (Financial evidence) 

 5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง จําเป�นต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนี ้

5.1.1  Bank Certificate หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร ระบุสกุลเงิน EUR 
(สะกด ชื่อ-สกุล เป�นภาษาองักฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มป�จจุบันทีใ่ช้เดนิทาง) 

 5.1.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 
กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมํ่าเสมอ และมียอดเงินคงเหลือ
อยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้
อย่างไม่เดือดร้อนเมือ่ท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 

  (สะกด ชื่อ-สกุล เป�นภาษาองักฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มป�จจุบันที่ใช้เดินทาง) 
 

a. กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

i. Bank Guarantee หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลอื่น 

(สะกด ช่ือ-สกุล เจ้าของบัญชี และผู้สมัคร เป�นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มป�จจุบันที่ใช้เดินทาง) 
5.2.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ให้การสนับสนุน (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 

กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมํ่าเสมอ และมียอดเงินคงเหลืออยู่ใน
บัญชีนั้นๆไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 

5.2.3 Sponsor Letter ผู้ให้การสนับสนุน จําเป�นต้องเขียนจดหมายช้ีแจงความสัมพันธ์ระหว่างกัน พร้อมระบุวันถุ
ประสงค์ในการสนับสนุน และวันเดินทางที่ไปท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ 

 (โปรดติดต่อบริษัทฯ เพ่ือขอดูตัวอย่าง) 
 
หมายเหตุ: สําหรับประเทศอิตาลี และสาธารณะรัฐเช็ก 

ผู้ที่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทางได้ จําเป�นต้องเป�นบิดา/มารดา/พ่ี-น้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกันเท่านั้น !! 
กรุณาระบุ ช่ือ-สกุล ลงในจดหมายช้ีแจ้งเป�นภาษาอังกฤษ และสะกดช่ือ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทาง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Bank Certificate & Bank Statement 
จําเป�นต้องขอจากธนาคาร เป�นภาษาอังกฤษ เท่านั้น 

จําเป�นต้องให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร ประทับตราสําคัญ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร เท่านั้น 
 

6. International Vaccine Certificate 

ประวัติการได้รับวัคซีน ฉบับภาษาอังกฤษ International ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข 
 
7. ใบตรวจเอกสาร และ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว สําหรับยื่นคําร้องขอวีซ่าเชงเก้น 

 

 เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับย่ืนวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป�นจริง เนื่องจาก
บริษัทฯ ต้องนําส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติคําร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล
ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป�นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกบัความเป�นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 
หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งข้ึน 
 
 เมื่อท่านชําระเงินมดัจําค่าทวัร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หาก

ดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่เชงเก้นเป�นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ชําระไปแล้วทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นคําร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที่
สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือไปอํานวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วยประสานงาน
กับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพ่ือนําส่งสถานทูตเช่นกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นําเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป�นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป�นภาษาองักฤษเทา่นัน้ !! 

พรอ้มแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่าํเป�นตอ้งเซน็รบัรองสําเนาถกูตอ้ง) 

เพ่ือความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
Checklist for Visa Application (เชค็ลสิตสํ์าหรบัตรวจเอกสาร) 

กรุณาระบุ ช่ือ รหัส รายการทัวร์ และวันทีเ่ดินทาง 
พร้อมกรอกข้อมูลทา้ยรายการ ก่อนนําเอกสารส่งบริษัทฯ 

 
โปรแกรมทัวร์ :       วันทีเ่ดินทาง :       

ช่ือ-สกลุ ผู้สมัครวีซ่า (ENG) :      บริษัททีจ่องทัวร์ :      

 
Date วัน/เดือน/ป� ทีจั่ดส่ง:                     Application’s Signature เซ็นช่ือหมอืนพาสปอร์ต:            

  
 

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบความถกูต้อง กอ่นลงนาม และนาํเอกสารส่งให้กับบริษัททัวร์ ตามลาํดับ 
ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการตรวจรับเอกสาร โดยอา้งองิจากใบ Checklist ที่ผู้สมัครจัดส่งมาเท่านัน้. 

เอกสารประกอบการขอสมคัรวซีา่ 
สําหรบันาํส่งบรษัิททวัร ์

ฉบบัจรงิ 
(ชดุ) 

สําเนา 
(ชดุ) 

หมายเหต ุ
อืน่ๆ 

Passport (หนังสือเดินทาง เลม่ป�จจุบัน)    

Passport (หนังสือเดินทาง เลม่เก่า) ถ้ามี โปรดระบจํุานวน ....... เล่ม    

Photo (รูปถา่ย)    

Certificate of Employment (หนังสือรับรองสถานะการทํางาน)    

Certificate of Study (หนังสือรับรองสถานะการศึกษา)    

Bank Certificate (หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน จากธนาคาร)    

Bank Statement (รายการเดินบญัชียอ้นหลัง 6 เดือน จาก
ธนาคาร) 

   

International Vaccine Certificate 
   

Visa Application (ใบสมัครวีซ่า เซ็นช่ือเหมอืนพาสปอร์ต) 
   

เอกสารส่วนตัว  

- สําเนา ใบเกดิ/ใบสูติบัตร 
- สําเนา ทะเบียนบา้น 
- สําเนา ใบทะเบียนสมรส 
- สําเนา ใบหย่าร้าง 
- สําเนา ใบเปลี่ยนช่ือตัว 
- สําเนา ใบเปลี่ยนนามสกลุ 
- สําเนา บัตรประจําตัวประชาชน 
- สําเนา บัตรข้าราชการ 

   



 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตวั ยื่นคํารอ้งขอสมคัรวซี่าเชงเก้น 
โปรดกรอกรายละเอยีดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยืน่วีซ่าของท่าน (กรอกข้อมลูเป�นภาษาอังกฤษ) 

ชือ่/รหสั รายการทวัร ์และวนัทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่ว โปรดระบ ุ…………………………………………………… 

1. ช่ือ - นามสกลุ ป�จจุบัน ตรงกับพาสปอร์ต (ภาษาอังกฤษ)   ............................................................................ 

2. ช่ือ - สกลุเดิม ตอนเกิด (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ทีอ่ยู่ตามสําเนาทะเบียนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

5. ที่อยู่พํานกัป�จจุบัน กรณีไมต่รงกับสาํเนาทะเบียนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

6.โทรศัพท์มอืถอื (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพทบ้์าน (ถา้มี) .......................................... 

7. อาชีพป�จจุบัน .................................................... 

    ตําแหน่งงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ช่ือสถานทีท่าํงาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกจิการค้าขาย โปรดระบอุย่างชัดเจน) 

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

ที่อยู่ทีท่าํงาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ทีท่ํางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

9. รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท 

10สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส (ตามกฎหมาย)           ⃣   อยู่กนิฉันสามี (ไม่ได้จดทะเบียน) 

  ⃣   หย่าร้าง   ⃣   หม้าย 

11. ช่ือ-สกลุคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ป� เกิด................  สถานที่เกิด ..................... 

12. ช่ือ-สกลุของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ป� เกิด................. สถานทีเ่กดิ ...................... 

13. ช่ือ-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ป� เกิด................  สถานทีเ่กดิ ...................... 

14. ทา่นมี Passport เลม่เกา่ลา่สุด หรือไม่ (ถา้มี) โปรดระบ ุ

      14.1 เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วันหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สูญหาย ............... 

      14.2 เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วันหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สูญหาย ............... 

15. บุคคลที่เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยในทริป และความสมัพันธ ์โปรดระบุ  

      15.1 ช่ือ-สกลุ ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

      15.1 ช่ือ-สกลุ ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

 



16. ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ (JAPAN / AMERICA / CANNADA / SCHENGEN / AUSTRALIA และอื่นๆ) โปรดระบุ 

       16.1 วีซ่าของประเทศที่เคยถกูปฏิเสธ .......................... วัน/เดือนป� ทีถู่กปฏิเสธ ........................... 

เหตุผลทีถู่กปฏิเสธ ...................................... 

17. ทา่นเคยถกูปฏิเสธ ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศใดบา้ง โปรดระบุ 

       16.1 ประเทศทีถ่กูปฏิเสธ ไม่อนญุาตให้เดินทางเข้า ....................... วัน/เดือนป� ทีถู่กปฏิเสธ ...................... 

เหตุผลทีถู่กปฏิเสธ ...................................... 

18. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ป�ที่ผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ต้ังแต่วันที่ .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

19. ทา่นเคยพิมพ์ลายนิ้วมอืเพ่ือการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านี ้

                        ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ป� ที่ดําเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

20. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการดํารงชีพระหว่างการเดินทาง และระหว่างพํานกั (ตรงกับใบสมัครวีซ่าส่งสถานเอกอคัคราชทูต) 

                 ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อืน่ออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุช่ือ ............................................................. 

   บัตรเครดิต    ความสัมพันธ์ ............................................................ 

   เงินสด 

 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯลา่ช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทตู         กรณีวีซ่าของทา่น
ไม่ได้รับการอนุมัติทันตามกําหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 
 เมื่อท่านได้จองทําการจองโปรแกรมทัวร์ และชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 - กรุณาจัดส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสําหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    พร้อม

จัดส่งให้กับบริษัทฯทนัท ี!! หากดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   ไม่รับผิดชอบ
ทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ย่ืนสถานทูต 
เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจําเป�นต้องดําเนินการนําส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนําส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับ
ความเป�นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมลูการทํางานของท่านให้ชัดเจน (ระบุ

เป�นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ช่ือบริษัท, ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนป�ที่เร่ิมงาน 
 
 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับย่ืนวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อน

ถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า 
          - ท่านจําเป�นต้องนําส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 

 
 หมายเหตุ: การอนุมติัวีซ่าเป�นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป�นเพียงตัวกลางที่
คอยให้บริการ และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเทา่นัน้  

 


	โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)

