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IEY07 SPRING BLOOMS! IN ITALY SWISS FRANCE 
อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝรั'งเศส  9วนั 6คนื 

 

อติาล ี  เช็คอิน โคลอสเซี'ยม หอเอนป5ซ่า มหาวิหารแห่งมิลาน นํ8าพุเทรวี' ทะเลสาบโคโม่  

สวสิ  เป5ดประสบการณ์นั'งรถไฟ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE  
เช็คอินแลนด์มาร์ค เมอืงลูเซิร์น สิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล ช้อปป58 งเมืองซุก 

ฝรั'งเศส  หอไอเฟล ประตูชัยฝรั'งเศส จัตุรัสคองคอร์ด พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ล่องเรือแม่นํ8าแซน บาโต มูช 
ช้อปป58 งจุใจที' เอ้าท์เล็ท ห้างแกลเลอรี' ลาฟาแยตต์ และ ห้างปลอดภาษีที'มีชื'อเสียงในปารีส 

           

เดินทางโดยสายการบิน ETHIHAD AIRWAYS  
นํ8าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื'อง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.    

 

 
 

วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็ก 2-11 ปW  

ไม่เสริมเตียง 

พักเดี'ยวเพิ'ม ที'นั'ง หมายเหตุ 

16-24 พฤษภาคม 66 69,500  

 

ไม่มีราคาเด็ก 
( Infant ไม่เกิน 2 ปW 
ราคา 12,500  บาท) 

63,000 14,500 25  

30 พฤษภาคม – 07 มถิุนายน 66 69,500 63,000 14,500 25  

13-21 มิถุนายน 66 69,500 63,000 14,500 25  

27 มิถุนายน – 05 กรกฎาคม 66 69,500 63,000 14,500 25  

16-24 สิงหาคม 66 73,500 67,000 14,500 25  

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท << 



 
� FLIGHT:  
DEPARTURE EY407     BKK-AUH  19.55-23.25    
  EY085     AUH-FCO  02.10-06.20   
RETURN    EY032     CDG-AUH  10.30-19.20   
  EY402     AUH-BKK  21.40-07.20    
 
 
 
17.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั8น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน ETIHAD 

AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที'บริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเปjาก่อนขึ8นเครื'อง  

19.55 น.  นําท่านเดินทางสู่ นครวาติกัน ประเทศอิตาลี โดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที'ยวบินที' EY407 

23.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี'ยนเครื'อง 

 

 

 

02.10  น.      นําท่านเดินทางสู่ถึง ท่าอากาศยานเลโอดาร์โน ดาร์วินชี ประเทศอิตาลี เที'ยวบินที' EY085  

06.20 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานเลโอดาร์โน ดาร์วินชี ประเทศอิตาลี นําท่านผ่านขั8นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทาง

ศุลกากร (เวลาท้องถิ�นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั�วโมง) ตรวจรับ

สัมภาระเรียบร้อยแล้วนําท่านขึ8นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ 

น ค ร ว า ติ กั น  (Vatican City) (ร ะ ย ะ ท า ง  2 9  ก ม . /  4 5 

นาที) ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เปqนเมือง

แห่งศาสนจักรและที'ประทับของพระสันตะปาปา ประมุขสูงสุด

แห่ง ศาสน า หรือ  “โปsป” ถ่า ย รูป ด้า น น อก โบสถ์น้อ ย ซิ ส

ทีน (Sistine Chapel) เปqนที'ประทับอย่างเปqนทางการของพระ

สันตะปาปาในนครรัฐวาติกัน โบสถ์น้อยซิสทีนมีชื'อเสียงในท าง

สถาปzตยกรรมเพราะเปqนสถานที'นี8ทําให้ระลึกถึงพระวิหารของ

พระเจ้าโซโลมอนทั8งการตกแต่งและจิตรกรรมฝาผนังโดยจิตร

กร ผู้มี ชื'อ เสียง ใน สมัยฟ{8 น ฟูศิลปวิท ยา ม หาวิหารเซน ต์ปW

เตอร์ (St.Peter Basilica) แห่งนครรัฐวาติกัน ที'งดงามด้ว ย

ศิลปะในยุคเรเนซองส์ ใช้เวลาสร้างถึง 150 ปW ด้านหน้ามหาวิหาร

เปqนลานกว้างเรียกว่า St.Peter’s Square ประกอบไปด้วยนํ8าพุ 2 

ด้าน และเสาโอเบลิกส์ 1 ต้น ล้อมรอบไปด้วยเหล่าเทพเทวาบน

หลังคาและกําแพงสูง (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้า Vatican Museum 

และ Sistine Chapel ) จากนั8นนําท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) 

(ระยะทาง 6 ก.ม./ 20 นาที)  เมืองหลวงของประเทศอิตาลี  เปqน

เมืองหลวงและเมืองที'ใหญ่ที'สุดของแคว้นลาซีโอและประเทศ นํา

ท่าน ถ่ายรูปด้านนอก สัมผัสความยิ'งใหญ่ 1 ใน 7 สิ'งมหัศจรรย์

ของโลกที' โคลอสเซี'ยม (Colosseum) เปqนสนามกีฬากลางแจ้ง

ขนาดใหญ่ตั8งอยู่ใจกลางกรุงโรม ก่อด้วยอิฐและหินทรายวัด

โดยรอบได้ประมาณ 527เมตร สูง 57เมตร และนําท่านชมความ

งามของ วิหารแพนธีอัน (Pantheon) เปqนสิ'งก่อสร้างที'ตั8งอยู่ใน

กรุงโรม สําหรับเปqนเทวสถาน (Roman temple) แก่เทพต่างๆ 

ของโรมันโบราณ ต่อมาก็ได้รับการสร้างใหม่ แต่ ในปzจจุบัน

อ นุ ส า ว รี ย์ นี8 เ ปqน ที' เ ก็บ ศพ ข อง ค น สํ า คัญ  แ พ น ธี อัน เปqน

วันที'หนึ'ง        กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะเปลี'ยนเครื'อง 

                                                                                                                    

วันที'สอง      ท่าอากาศยานเลโอดาร์โน ดาร์วนิชี ประเทศอิตาลี - นครวาติกัน - โบสถน์้อยชิสทีน –มหาวิหารเซนต์ปWเตอร์ - St.Peter’s  
                     Square – กรุงโรม – โคลอสเซี'ยม – วิหารแพนธีอัน – นํ8าพุเทรวี' – บันไดสเปน – เมืองฟลอเรนซ์    �  อาหาร เที'ยง,เย็น               
 



สิ'งก่อสร้างจากสมัยโรมันที'ยังอยู่ในสภาพที'สมบูรณ์ที'สุดสิ'งหนึ'ง ตั8งแต่คริสต์ศตวรรษที' 7 ก็ใช้เปqนคริสต์ศาสนสถาน

ของโรมันคาทอลิก ที'อุทิศให้ “พระแม่มารีและผู้พลีชีพเพื'อศาสนา” ตัวตึกเปqนสิ'งก่อสร้างที'มีโดมขนาดใหญ่ที'เก่าที'สุดใน

กรุงโรม นํ8าพุเทรวี' (Trevi Fountain) เปqนลานนํ8าพุและอนุสรณ์สถานที'จัดได้ว่าสวยงามและมีชื'อเสียงที'สุดแห่ง หนึ'ง

ของโลก โดยนอกจากในเรื'องของความสวยงามแล้วที'นี'ยังมีเรื'องเกี'ยวกับความเชื'อเกี'ยวกับการโยนเหรียญอธิษฐานที'

เปqนเสน่ห์ให้นักท่องเที'ยวไปเที'ยวชมกันอีกด้วย และเปqนนํ8าพุแบบบาโรกที'ใหญ่ที'สุดในกรุงโรม นําท่านชมและถ่ายรูป

บริเวณย่าน บันไดสเปน (Spanish steps) เปqนบันไดที'กว้างที'สุดและยาวที'สุดในทวีปยุโรป ถูกเรียกชื'อตามสถาน ฑูต

สเปน  จั ตุรัสนี8 ยัง ต่อตรง กับถน น  Via Condotti ที' เต็ม ไปด้ว ยร้าน แบรน ด์ เน ม ม า กม า ย ทั8ง  Dior, Prada, 

Gucci,Valentio, Versace, Fendi, Ferragamo, Cartier, Bulgari, Rimowa, Longchamp, Furla, Tod’s 

Ferragamo Armani, Tag Heuer, Tissot และอื'นๆ เปqนต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที'ยง        � รับประทานอาหารเที'ยง (มื8อที'1) 

จากนั8น นําท่านมุ่งหน้าสู่  เมืองฟลอเรนซ์ (Florence)  (ระยะทาง 275 ก.ม./ 4 ชม.)   เปqนเมืองเล็กๆ ที'มี แม่นํ8าอาร์โน 

(Arno) ไหลผ่านท่ามกลางตึกอาคารทรงโบราณโทนสีอบอุ่นและทิวเขาที'สวยงาม  

เย็น � รับประทานอาหารเย็น (มื8อที'2) 

       ที'พัก: Best Western Plus CHC Florence 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

                    (ชื'อโรงแรมที'ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 

 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื8อที'3) 

นําท่านชม เมืองฟลอเรนซ์  ย่านเมืองเก่าใจกลางเมืองฟลอเรนซ์
ได้รับการขึ8นทะเบียนจาก UNESCO ให้เปqนมรดกโลก มหาวิหาร
ฟลอเรนซ์ (Cathedral of Santa Maria del Flore) หรือที'เรียก
กันติดปากว่า ดูโอโม่ มหาวิหาร  ที'สร้างขึ8นตั8งแต่ปลายศตวรรษที  
13 และใช้ระยะเวลาทั8งหมดถึง 140 ปWถึงจะแล้วเสร็จในปW ค .ศ.1436 
ด้ว ยเหตุ นี8 รูปแบบสถาปzตยกรรม ของ ม หาวิหารจึง มีการ
ผสมผสานศิลปะของแต่ละยุคสมัยเข้าด้วยกัน  หอศีลจุ่มนักบุญ
เซน ต์จอห์น  (The Baptistery of St.John) เปqน หอศีล นิ ก า ย
โรมันคาทอลิกที'ตั8งอยู่ที'เมืองฟลอเรนซ์ในประเทศอิตาลี และมี
ฐานะเปqนไมเนอร์บาซิลิกา ตัวหอเปqนทรงแปดเหลี'ยมที'ตั8งอยู่กลาง
จตุรัสเดลดูโอโมตรงกันข้ามกับมหาวิหารฟลอเรนซ์และหอระฆังของจอตโต ดี บอนโดเน (หอระฆังจอตโต) เปqน
สิ'งก่อสร้างที'เก่าที'สุดสิ'งหนึ'งของฟลอเรนซ์ที'สร้างระหว่างปW ค.ศ. 1059 ถึงปW ค.ศ. 1128 เปqนลักษณะสถาปzตยกรรมโร
มาเนสก์แบบฟลอเรนซ์ สะพานปอนเตเวคคิโอ (Ponte Vecchio) สะพานนี8ตั8งชื'อตามสะพานฟลอเรนซ์ที'เก่าแก่ที'สุด 
เปqนสะพานโค้งปล้องปล้องหินในยุคกลางที'ทอด ข้ามแม่นํ8าอาร์โนในเมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลี เปqนที'สังเกตสําหรับ
ร้านค้าที'สร้างขึ8น เปWยซซาเดลลาซิญญอเรีย (Piazza della Signoria) จัตุรัสรูปตัว L ที'มีประติมากรรมยุคเรเนสซองส์
ตั8งอยู่มากมาย และดื'มดํ'ากับบรรยากาศอันสุทรีย์ของที'นี'ใจกลางเมือง 

วันที'สาม        เมืองฟลอเรนซ์ - มหาวิหารฟลอเรนซ์ - หอศีลจุ่มนักบุญเซนต์จอห์น - สะพานปอนเตเวคคิโอ - เปWยซซาเดลลาซิญญอเรีย  
                       เมืองป5ซา - หอเอนป5ซ่า - มหาวิหารป5ซา - Pisa Baptisty of St. John - เมืองมิลาน                �  อาหาร เช้า,เที'ยง,เย็น 
 



จากนั8นนําท่านเดินทางสู่ เมืองป5ซา (Pisa) (ระยะทาง 102 ก.ม. / 1.30 ชม.)  เปqนเมืองที'เปqนที'รู้จักอย่างดีเกี'ยวกับ หอเอน
เมืองป5ซาซากโบราณวัตถุของเมืองที'ยังหลงหลือจากศตวรรษที'5ก่อนคริสตกาล เปqนเมืองที'เคยมีความสําคัญม าก
ด้านการค้าขายในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  

เที'ยง � รับประทานอาหารเที'ยง (มื8อที'4) 

นําท่านเก็บภาพความประทับใจ และถ่ายรูป 1 ใน 7 สิ'งมหัศจรรย์

ของโลก หอเอนป5ซ่า ( Leaning Tower of Pisa) หอเอนป5ซ่าที'

สร้างขึ8นเพื'อเปqนหอระฆังแห่งวิหารประจําเมือง แต่เพียงการ

เริ'มต้นของการสร้างถึงบริเวณชั8น 3 ก็เกิดการทรุดตัวและต้อง

หยุดการก่อสร้างจนถัดมาอีก 100 ปW ถึงได้สร้างต่อจนเสร็จ

สมบูรณ์และยังเปqนสถานที'กาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์เรื'องแรงโน้ม

ถ่ว ง ของ โลก และการตกของ วัตถุ ด้ว ย ม หาวิหาร ป5 ซ า 

(Cathedral of Pisa) มหาวิหารที'สวยที'สุดในลักษณะโรมันเนสก์ 

แสดงให้เห็นจากซ้ายหอศีลจุ่ม กลางตัวมหาวิหาร และขวาหอ

ระฆัง ตัวมหาวิหารเปqนผังกางเขน มีมุขท้ายวัด และตกแต่งซุ้ม

โค้งรอบวัดภายนอกเปqนแบบแถบหินอ่อน สลับสีทางขวาง ซึ'งกลายมาเปqนแบบที'เรียกว่า “ลักษณะป5ซา”และโดมรูปไข่ 

และ Pisa Baptisty of St. John เปqนอาคารทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก จากนั8นนําท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน 

(ระยะทาง 280 กม. / 4.30 ชม.) หรือที'คนอิตาเลียนเรียกว่า มิลาโน่ (Milano) เปqนเมืองหลวงทางแฟชั'นของโลกแข่งกับ

ปารีสในประเทศฝรั'งเศสเปqนศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี นอกจากนั8นยังมีภาพวาดเฟรสโก้ที'มีชื'อเสียงโด่งดัง และ

โรงละครโอเปร่าอันลือชื'อ เปqนต้น 

เย็น � รับประทานอาหารเย็น (มื8อที'5) 

 ที'พัก: Best Western Hotel Goldenmile Milan 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

   (ชื'อโรงแรมที'ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื8อที'6) 

นําท่านถ่ายภ าพด้านหน้า มหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di 

Milano) มหาวิหารนี8สร้างด้วยสถาปzตยกรรมแบบโกธิคที'ถือว่า

มีความใหญ่โตเปqนอันดับสามของโลก ใช้เวลาสร้างร่วมกว่า 

400 ปW ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที'ทําจากหิน อ่อน

จํานวน 135 ยอด และมีรูปปz8 นหินอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 

ชิ8น ยอดที'สูงที'สุดมีรูปปz8 นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มา

ดอน น่าเปqน สง่าอ ยู่ จากนั8น พาทุกท่าน แ ว ะถ่ายภ าพกับ 
พระราชวัง มิลาน  (Royal Palace of Milan)  เปqน ที' ตั8ง ของ

รัฐบาลในเมืองมิลานเปqนเวลาหลายศตวรรษ ปzจจุบันทําหน้าที'

เปqนศูนย์วัฒนธรรมและเปqนที'ตั8งของนิทรรศการศิลปะระดับ

นานาชาติ และเปqนที'จัดแสดงงานศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย 

คอลเล็กชันที'มีชื'อเสียงโดยร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์และสถาบัน

ทางวัฒนธรรมที'มีชื'อเสียงจากทั'วโลกเปqนประจํา พาท่านไปชม

และ ช้อปป58 งที' ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II  เปqนหนึ'ง

ในศูนย์การค้าที'เก่าแก่ที'สุดในโลก คลุมด้วยหลังคาทรงโค้ง 

ตั8งอยู่ในใจกลางเมืองมิลาน  

 

วันที'สี'            เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งมิลาน - พระราชวังมิลาน - ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II - เมืองโคโม่ - ทะเลสาบโคโม่  
                      เมืองซุก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – เมืองลูเซิรน์                                                                              �  อาหาร เช้า,เที'ยง,เย็น 
 



นําท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) (ระยะทาง 50 กม. / 1 

ชม.) เปqนเมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย ประเทศอิตาลี ตั8งอยู่

บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โคโม่เปqน

เมืองที'ตั8งอยู่ในเทือกเขาแอลป� ทิศเหนือของเมืองอยู่ติด

กับทะเลสาบโคโม่ ถือเปqนเมืองท่องเที'ยวยอดนิยมแห่ง

หนึ'ง พาทุกท่านไปเก็บภาพความประทับใจกับ ทะเลสาบโค

โม่ (Lake Como) ขึ8นชื'อว่าเปqนทะเลสาบที'สวยที'สุดในโลก 

ไม่ไกลจากเมืองมิลาน (Milan) ด้วยความกว้างและพื8นที'

ของทะเลสาบที'ใหญ่มาก ทําให้ทะเลสาบแห่งนี8กลายเปqน

ทะเลสาบที'ใหญ่ที'สุดเปqนอันดับ 3 ของประเทศอิตาลี และยังเปqนทะเลสาบที'ลึกที'สุดเปqนอันดับ 5 ในยุโรปด้วย และรูปร่าง

ลักษณะเฉพาะของทะเลสาบโคโม่ทําให้นึกถึง Y ที'กลับด้านที'โด่งดังไปทั'วโลก   

เที'ยง � รับประทานอาหารเที'ยง (มื8อที'7) 

นําท่านเที'ยวชม เมืองซุก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ZUG) (ระยะทาง 202 กม. / 3.30 ชม.) เปqนเมื'องที'รํ'ารวยที'สุดใน

ประเทศ และซุกเปqนเมืองที'ติดอันดับหนึ'งในสิบของโลกเมืองที'สะอาดที'สุด อิสระชอปป58 งที' Lohri AG Store ทีมีนา�ิกา

ชั8นนําระดับโลกให้ท่านเลือกซื8อเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani 

Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ Interlaken 

เย็น        � รับประทานอาหารเย็น (มื8อที'8) 

เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที'ยวยอดนิยมอันดับหนึ'งของสวิตเซอร์แลนด์ ที'ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบ

และขุนเขา (ระยะทาง 35 ก.ม. / 1 ชม.)   

            ที'พัก: Hotel Inn Express – Luzern -Kriens 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

           (ชื'อโรงแรมที'ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 

 

 

 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื8อที'9) 

นําท่านเช็คอินแลนด์มาร์คเมืองลูเซิร์น สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที'แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื'อ

เปqนอนุสรณ์รําลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตที'เกิดจากการปฏิวัติในฝรั'งเศสเมื'อปW ค.ศ.1792 ชม

สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ'งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่าน แม่นํ8ารอยส์ (Reuss  River) ซึ'งเปqน

เหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเปqนสะพานไม้ที'มีหลังคาที'เก่าแก่ที'สุดในยุโรป สร้างขึ8นเมื'อปW ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคา

คลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วันที'ห้า          ลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล - หมู่บ้านกรนิเดิลวัลท์ - สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ - ยอดเขาจุงเฟรา –  
                      ปราสาทนํ8าแข็ง - อัลไพน์ เซนเซชัน - สฟ5งซ์ฮอลล์ -เมืองเบอซ็องซง ประเทศฝรั'งเศส           �  อาหาร เช้า,เที'ยง,เย็น 
 



จากนั8นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกรินเดิลวัลท์ (Grindelwald 
Terminal) (ระยะทาง 85 ก.ม. / 1.30 ชม.)  หมู่บ้านเล็กๆ ใจ
กลาง หุบเขาบน  เทือกเขา Burnese Alps แห่ง รัฐเบิร์น 
(Bern) เปqนหมู่บ้านเล็กๆ แต่กลับมีวิวสวยหลักล้าน รายล้อม
ไปด้วยทิวทัศน์สุดอลังการของเทือกเขาอันยิ'งใหญ่ ทิวสน 
และทุ่งหญ้าสีเขียวขจี จากนั8นพาท่านเดินทางสู่ สถานีไอเกอร์
เกลตเชอร์ (Eigergletcher station) ซึ'งเปqนจุดเชื'อมต่อกับ
รถไฟจุงเฟราที'จะนําทุกท่านเดินท างสู่ ยอดเขาจุง เฟรา 
(JUNGFRAUJOCH) TOP OF EUROPE บนเทือกเขาแอลป�  
ล้อมรอบด้วยภูเขาไอเกอร์ เมินช์ นอกจากนี8ที'นี'ยังเปqนบริเวณ
แรกในเทือกเขาแอลป�ที'ได้รับการขึ8นทะเบียนเปqนมรดกโลกอีกด้วย  

เที'ยง � รับประทานอาหารเที'ยง (มื8อที'10)   
ชม ปราสาทนํ8าแข็ง (Ice Palace)เปqนจุดถ่ายรูปสวยๆที'นี'ซึ'งเกิดจากไกด์ภูเขา 2 คนได้เริ'มสลักนํ8าแข็งใช้เพียงสิ'ว เจาะ
นํ8าแข็งและเลื'อยในปW 1930 โดยทําทางเดินเหมือนโพรงถํ8าเข้าไป เพื'อชมรูปสลักนํ8าแข็งต่างๆ อุณหภูมิภายในถํ8าจะคงที'
อยู่ที' -3 องศา อัลไพน์ เซนเซชัน (Alpine Sensation Adventure Tunnel)  หนึ'งในสถานที'เที'ยวของจุงเฟรา อุโมงค์
ความยาว 250 เมตร แสดงเรื'องราวของการรถไฟจุงเฟราและการพัฒนาของการท่องเที'ยวในเขตเทือกเขาแอลป� และ 
สฟ5งซ์ฮอลล์ (Sphinx Observatory) ขึ8นลิฟต์ที'เร็วที'สุดในสวิตเซอร์แลนด์ไปเพียง 25 วินาทีก็จะถึงห้องชมวิวที'จะ
มองเห็นธารนํ8าแข็ง และ วิวกลางแจ้งที'อยู่สูงจากระดับนํ8าทะเล 3,571 เมตร พร้อมวิวธารนํ8าแข็งอเล็ตช์ มองเลยไปถึง
ฝรั'งเศส เยอรมนีและอิตาลีได้อีกด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั8นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเบอซ็องซง ประเทศฝรั'งเศส (Besancon) (ระยะทาง 252 ก.ม. / 3.30 ชม.) 
เย็น       � รับประทานอาหารเย็น (มื8อที'11)  

       ที'พัก : ibis Besancon Centre ville 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

       (ชื'อโรงแรมที'ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจง้พร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 

เช้า       � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื8อที'12) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองทรัว Troyes (ระยะทาง 267 กม. / 4  ชม.) เปqนเมืองหนึ'งของประเทศฝรั'งเศสที'ค่อนข้างไม่เปqนที'

รู้จัก เปqนเมืองยุคกลางที'ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีโดยมีถนนเก่าแก่ของบ้านไม้กึ'งสําเร็จรูปที'ได้รับการบูรณะไว้

ด้านหน้าของอาคารที'แตกต่างกันซึ'งสร้างจากสีสันที'สวยงาม เยี'ยมชมสถานที'ชื'อดังของเมือง 

เที'ยง            � รับประทานอาหารเที'ยง (มื8อที'13) 

พาทุกท่าเดินทางไปเก็บภาพความประทับใจ เริ'มต้นที' มหาวิหารทรัว Troyes (Cathedral saint pierre et saint paul) 

เปqนโบสถ์คาทอลิกที'ประทับของบิชอปหรือมุขนายก อาสนวิหารในรูปแบบสถาปzตยกรรมโกธิกและได้รับการขึ8นทะเบียน

เปqนอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปW พ.ศ. 2405 อีกด้วย Le Coeur de Troyes เปqนสถานที'ที'มีประติมากรรมรูป

ปz8 นสแตนเลสขนาดใหญ่เปqนรูปหัวใจ สร้างขึ8นโดยคู่รักคือ Michèleและ Thierry Kayo-Houël. จากนั8นอิสระให้ท่านได้ช้

อปป58 งตามอัธยาศัยที' เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ (La Vallée Village Outlet) เปqนเอาท์เล็ทจําหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื'อดัง

วันที'หก          เมืองทรวั - มหาวิหารทรัว - Le Coeur de Troyes - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ - เมืองปารีส                           �  อาหาร เช้า,เที'ยง 
 



ต่างๆ โดยจําหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั'นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆ 

ทําให้เปqนสถานที'ที'ได้รับความนิยมเปqนอย่างมากจากนักท่องเที'ยวที'ชื'นชอบการช้อปป58 งสินค้าแบรนด์เนม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น       � อิสระเย็นเพื'อไม่เปqนการรบกวนเวลาของท่าน 

จากนั8นพาท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ระยะทาง 55 กม. / 1 ชม.) เปqนเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที'สุดของประเทศ

ฝรั'งเศส ตั8งอยู่บนแม่นํ8าแซน ผู้คนเรียกปารีสว่า "เมืองแห่งความรัก" เพราะบรรยากาศโรแมนติก และได้ขึ8นชื'อว่าเปqนเมือง

แห่งศิลปะ รอบเมืองยังมีสถาปzตยกรรมโดดเด่น ไม่เหมือนที'ไหนในโลก ถ่ายรูปสวยๆได้หลายมุมเลยทีเดียว 

ที'พัก : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื'อโรงแรมที'ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 

 

 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื8อที'14) 

เริ'มต้นเที'ยวเมืองปารีส คงเปqนความฝzนของนักท่องเที'ยวหลายๆคน ที'จะได้ไปถ่ายรูปกับ หอไอเฟล (Eiffel Tower)  หอ

ที'เปqนสัญญาลักษณ์ของประเทศฝรั'งเศส และเปqนแลนด์มาร์คสําคัญ และยังเปqนหนึ'งในสิ'งก่อสร้างที'มีชื'อเสียงที'สุดใน

โลกอีกด้วย ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กทั8งหมด หอไอเฟลสูง 324 เมตร (1,063 ฟุต) หรือสูงเท่ากับตึก 81 ชั8น 

ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees)  เปqนหนึ'งในถนนที'มีชื'อเสียงโด่งดังในฝรั'งเศส ย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียม 

แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทุกแบรนด์ ประตูชัยฝรั'งเศส (Arc de Triomphe) หรือเรียกเต็มๆว่า อาร์กเดอทรี

ยงฟ�เดอเลตวล เปqนผลงานสถาปzตยกรรมที'ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปW มีความสูง 49.5 เมตร มี

คว าม กว้าง  45 เม ตรและมีคว าม ลึกถึง  22 เม ตรถูกจัดอัน ดับเปqน ประตูชัยที' ใหญ่อัน ดับ 2 ของ โลก จั ตุรัส

คองคอร์ด (Place de la Concorde)  เปqนสถานที'แห่งความทรงจําทางประวัติศาสตร์ใจกรุงปารีส เปqนสัญลักษณ์ของ

สงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝรั'งเศส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที'ยง       � รับประทานอาหารเที'ยง (มื8อที'15) 

วันที'เจ็ด        หอไอเฟล - ถนนฌ็องเซลิเซ่ - ประตูชัยฝรั'งเศส - จัตุรัสคองคอร์ด - ล่องเรือแม่นํ8าแซน โดย บาโต มูช - ห้างแกลเลอรี'  
                      ลาฟาแยตต์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free - ห้าง La Samaritaine       
                                                                                                                                                                            �  อาหาร เช้า,เที'ยง,เย็น 



พาทุกท่าน ล่องเรือแม่นํ8าแซน โดย บาโต มูช 

(Bateaux-Mouches) (ประมาณ 1 ชม.) มีการ

บรรยายเกี'ยวกับประวัติเมืองปารีสตลอดทั8งสาย

การเดินทางระหว่างสองข้างทางที'เต็มไปด้วย

สถาปzตยกรรมต่างๆ ไม่ว่ าจะเปqน ม หาวิหาร

น็อทร์-ดาม, หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เปqนต้น 

ห้ า ง แ ก ล เ ล อ รี'  ล า ฟ า แ ย ต ต์  ( Galleries 

Lafayette) เปqนห้างหรูที'มีชื'อเสียงมากที'สุดแห่ง

หนึ'งของปารีส ภายในอาคารที'มีสถาปzตยกรรมที'

สว ยง าม  ใน ปzจจุบันมีสาขาแบ่งอยู่ตามเมือง

ใหญ่ๆทั8งในประเทศและนอกประเทศ รวมแล้วทั8งหมด 61 แห่ง จากนั8นนาํทา่นเยี'ยมชมดา้นนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre 

Museum) เปqนพิพิธภัณฑ์ที'มีชื'อเสียงโด่งดังที'สุดของเมืองปารีส จากผลงานที'จัด  แสดงไปจนถึงความเก่าแก่และ

ยิ'งใหญ่ของสถานที'ทําให้เปqนพิพิธภัณฑ์ที'มีความสําคัญระดับโลก อิสระชอ้ปป58 งกนัที' ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre 

duty free เปqนห้างชื'อดังใจกลางกรุง ปารีส ซึ'งคุณจะได้พบกับสินค้าแบรน ด์ชั8นนําต่าง ๆจากทั'วโลก ห้าง La 

Samaritaine เป5ดตัวอย่างเปqนทางการอีกครั8งเมื'อวันที' 23 มิถุนายน 2021 ที'ผ่านมา และกลายเปqนห้างสรรพสินค้าคอน

เซปต์สโตร์แห่งใหม่ที'เน้นยํ8าถึงเสน่ห์ของชาวปารีส ไม่ว่าจะเปqนแฟชั'น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น      � รับประทานอาหารเย็น (มื8อที'16) 

ที'พัก : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื'อโรงแรมที'ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

เช้า               � รบัประทานอาหารเช้า (SET BOX ) (มื8อที'17)   

จากนั8นนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั'งเศส เพื'อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

10.30 น.       เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที'ยวบินที' EY032  

19.20 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี'ยนเครื'อง 

21.40 น.       เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที'ยวบินที' EY402 

 

 

07.20 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี'ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ขึ8นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ'น สถานที'ท่องเที'ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ'น ณ เวลานั8น  

ทั8งนี8การเปลี'ยนทางบริษัทจะคํานงึถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเปqนหลักสําคัญ 
 

วันที'แปด         เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะเปลี'ยนเครื'อง                    

                                                                                                                                                                                                   �  อาหาร เช้า 

วันที'เก้า            ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรงุเทพฯ 



► เอกสารที'ต้องทําการเตรียมก่อนเดินทางออกและเดินทางกลับประเทศไทย-ประเทศอิตาลี 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

ประเทศอติาล ียกเลิกมาตรการเกี'ยวกับโควิดทั8งหมด ตั8งแต่วนัที' 01 มิถนุายน 2565 

ประเทศไทย ยกเลิกมาตรการเกี'ยวกบัโควิดทั8งหมด ตั8งแต่วันที' 01 ตุลาคม 2565 

 

เง ื'อนไขการใหบ้รกิาร 

► การเดินทางครั8งนี8จะต้องมีจํานวน 10 ท่านขึ8นไป กรณีไม่ถงึจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทวัร์กับบริษัทที'มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื'อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ�ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ'ม (ในกรณีที'ผู้เดินทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง

บริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที'ลูกค้าต้องออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที'ของบริษัทฯ กอ่นทกุครั8ง มิฉะนั8นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั8งสิ8น   

► การจองทัวร์และชําระค่าบรกิาร  

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบริการทําวีซ่า 5,500 บาท (30,500 บาท) 

 กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื'นวีซ่าพร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร ์

- ค่าทัวร์ส่วนที'เหลือชําระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั�วหรือวีซ่าออกใกล้วนัเดินทางท่านจําเปqนต้อง

ชําระค่าทัวร์ส่วนที'เหลือตามที'บริษัทกําหนดแจ้งเท่านั8น 
 

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

จาํนวนหนา้หนงัสือเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรบัติดวซีา่ไมต่ํ'ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นส่งใหบ้รษัิทมฉิะนั8นทางบรษัิท

จะไมร่บัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจาํ 

 

เง ื'อนไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ8นไป คนืเงินทั8งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที' เกิดขึ8นจรงิเช่น ค่าวี

ซ่า ค่ามัดจําตั�วเครื'องบิน ค่ามัดจําโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออื'นๆ)  

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทางคนืมัดจํา 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที'เกิดขึ8น จรงิเช่น ค่าวีซ่า 

ค่ามัดจําตัวเครื'องบิน  ค่ามัดจําโรงแรม หรืออื'นๆ )  

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วนัก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั8งหมดตามราคาทัวร์ที'ตามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการไม่คืนเงนิค่าทวัรท์ั8งหมด 

5. เมื'อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ'ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถอืว่าท่าน

สละสิทธิ� ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั8งสิ8น  

6. กรณีเจ็บป วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที'เกิดขึ8นจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามที'เกิดขึ8นจริง  

8. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที'ยวและมัคคุเทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนําเที'ยว การยกเลิกการเดินทางของ

นักท่องเที'ยว ผู้ประกอบธุรกิจนําเที'ยวมีค่าใช้จ่ายที'ได้จ่ายจริงเพื'อเตรียมการจัดนําเที'ยว ให้นํามาหักจากเงินค่าบริการที'

ต้องจ่าย ทั8งนี8 ผู้ประกอบธุรกจินําเที'ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที'ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตั�วเครื'องบนิ ค่าโรงแรม 

หรืออื'นๆ 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิารนี8รวม  

(บริษัท ดําเนินการให้ กรณียกเลิกทั8งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ'ง ไม่สามารถรีฟzนด์เปqนเงนิหรือการบริการอื'นๆได้) 

1. ค่าตั�วโดยสารเครื'องบินไป-กลับ ชั8นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   

2. ค่าที'พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที'ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที'เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเปqนต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี'ยว

เพิ'ม) หรือเปqนการเพิ'มเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที'ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงาน

แฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที'พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที'พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื'องปรับอากาศที'สามารถปรับ

ควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื'องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั8งปW  

4. ตั�วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที'นั'งเปqน Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั�วกรุ๊ปเท่านั8นไม่สามารถ

เลื'อนวันได้ ใน กรณีที'ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที'เพื'อสอบถามราคาอีกครั8ง และ

การจัดที'นั'งของผู้เดินทาง เปqนการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพื'อแทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที'ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

6. เจ้าหน้าที'บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

7. ค่านํ8าหนักกระเปjา สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื'อง 30 กิโลกรมั ถือขึ8นเครื'องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกนัวนิาศภัยเครื'องบิน

ตามเงื'อนไขของแต่ละสายการบินที'มีการเรียกเก็บ และกรณีนํ8าหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที'สายการบิน

เรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเท ศ กับ FWD 

INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื8อโค

วิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ'งเกิดขึ8นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลที'ประกันครอบคลุมการ

รักษาเท่านั8น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื'นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ'งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ'มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณี

ลูกค้าต้องการซื8อประกันเพิ'มวงเงินคุ้มครอง เพิ'มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ'งความคุ้มครองและข้อยกเว้น 

เปqนไปตามเงื'อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั8งนี8การทําประกันนี8จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ 

ตาม พรบ ธุรกิจนําเที'ยว  ที'บังคับให้บริษัทนําเที'ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั8น  แต่ทั8งนี8 ท่านสามารถ

ศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซื8อความ

คุ้มครองเพิ'มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที'บริษัทฯ 

9. ค่ารถปรับอากาศนําเที'ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที'จ่าย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนี8ไมร่วม  

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  จากท่าน 

2. ค่าบริการและยื'นวีซ่าเชงเก้น 5,500 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายอื'นๆ ที'นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื'องดื'ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปqนต้น  

4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

5. ค่าภาษีนํ8ามันที'สายการบินเรียกเก็บเพิ'มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั�วเครื'องบนิ และได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 

7. ค่าพนักงานยกกระเปjาที'โรงแรม 

8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EUR /ทา่น  สําหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  

 

กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที'เกดิขึ8น

จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยื'นวซีา่/คา่มดัจาํตั�วเครื'องบนิ 

 



หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั8งหมดก่อนทําการจอง เพื'อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่านลูกค้า

และบริษัท ฯ และเมื'อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั8งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื'อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั8งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที'จะเลื'อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ8นในกรณีที'มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ�การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ'ม หากสายการบินมีการปรับขึ8นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี'ยนเที'ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื'องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั8งสิ8น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ'งของผิดกฎหมาย ซึ'งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั8งสิ8น หากเกิดสิ'งของสูญหาย อันเนื'องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที'ยวเอง  

6. เมื'อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั8งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื'อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั8งหมด  

7. รายการนี8เปqนเพียงข้อเสนอที'ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั8งหนึ'ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที'พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ'งอาจจะปรับเปลี'ยนตามที'ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื'องห้องพัก เปqนสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที'เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี'/ปลอดบุหรี'

ได้ โดยอาจจะขอเปลี'ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที'พัก ทั8งนี8ขึ8นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเปqนพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนั8น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั8งสิ8นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้

มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั8น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื'องจากเปqนการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที'ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปqนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเท ศใน

รายการท่องเที'ยว อันเนื'องมาจากการกระทําที'ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื'น ๆ   

12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD INSURANCE 

แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื8อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุ

ต่างๆ ซึ'งเกิดขึ8นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลที'ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั8น (เข้ารับรักษา

ในรูปแบบอื'นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ'งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ'มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื8อประกันเพิ'ม

วงเงินคุ้มครอง เพิ'มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ'งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เปqนไปตามเงื'อนไขกรมธรรม์

ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั8งนี8การทําประกันนี8จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนําเที'ยว  ที'บังคับให้

บริษัทนําเที'ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั8น  แต่ทั8งนี8 ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้น

แผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซื8อความคุ้มครองเพิ'มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที'บริษัท

ฯ 

13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั8งสิ8นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้

มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั8น  

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื'องจากเปqนการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที'ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเปqนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเท ศใน
รายการท่องเที'ยว อันเนื'องมาจากการกระทําที'ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื'น ๆ 

 
 

 



ประกอบการยื'นคาํรอ้งขอวซีา่เชงเกน้ 

ระยะเวลาดาํเนนิการพิจารณาวซีา่ 25-30 วนัทาํการ 
ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายนิ8วมอื ตามวนัเวลานดัหมายยื'นวซีา่ 

โปรดดาํเนนิการตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ที' เนื'องจากสถานทตูมีการเปลี'ยนแปลงขอ้กาํหนดเงื'อนไข 

รวมถงึเอกสารที'ใชสํ้าหรบัยื'นคาํรอ้งขอวซีา่อยูเ่ปqนประจาํ 

 

 

1. พาสปอร์ตเล่มปzจจุบัน (Passport) 

มีอายุไม่ตํ'าน้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที'เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 

และมีจํานวนหน้าคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 3 หน้า เพื'อให้ทางสถานทูตติดแปะหน้าวีซ่าเชงเก้น 

(หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) 

 

หมายเหตุ: หากพาสปอร์ตเล่มเก่าของท่าน เคยได้รับวีซ่าเชงเก้น อเมริกา และแคนาดา 

กรุณาถ่ายสําเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่า และสําเนาหน้าวีซ่าที'เคยได้รับ จัดส่งให้กับทางบริษัทฯ  
 

 

2. รูปถ่าย จํานวน 2 ใบ (Photo) 

ถ่ายภาพสี ใบหน้ามองตรง ฉากหลังสีขาว (ขนาด 2x1.5นิ8ว หรือ 4.5x3.5เซ็นติเมตร) 

รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ห้ามตกแต่งรูป, ห้ามสวมแว่นตา, ห้ามใส่เครื'องประดับ, ห้ามใส่คอนแทคเลนส์, ห้ามเห็นฟzนโดยเด็ดขาด 

รูปถ่ายต้องเป5ดให้เห็นหน้าผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยต้องเปqนรูปที'ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั8น 

(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 70-80 % ของขนาดภาพ) 

 

 

 

 

 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ'งอาจส่งผลให้รูปถ่ายชํารุด และไม่

สามารถใช้งานได้ ** 
 

 

3. เอกสารส่วนตัว (Personal evidence) 

 - สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมีเอกสารอื'นๆ เพิ'มเติม (ถ้ามี) ท่านจําเปqนต้องยื'นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเปqนภาษาอังกฤษ ดังนี8 

 - สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาใบหย่าร้าง / สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 



 - สําเนาใบเปลี'ยนชื'อ - นามสกุล (จําเปqน หากเคยมีการเปลี'ยนแปลง) 

กรณีเด็กอายุตํ'ากว่า 18 ปW (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จําเปqนต้องยื'นเอกสารเพิ'ม พร้อมแปลเปqนภาษาอังกฤษ ดังนี8 

- สําเนาสูติบัตร / สําเนาใบเกิด (ของเด็ก) 

- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที'มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 

  (ของบิดาและมารดา ที'มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 
 

กรณีเด็กอายุตํ'ากว่า18ปW (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จําเปqนต้องยื'นเอกสารเพิ'ม พร้อมแปลเปqนภาษาอังกฤษ ดังนี8 

- สําเนาสูติบัตร / สําเนาใบเกิด (ของเด็ก) 

- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที'มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 

  (ของบิดาและมารดา ที'มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา และมารดา / สําเนาพาสปอร์ตบิดา และมารดา 

 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั8น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตร

เดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที'สาม 

พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที'สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที'

อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบสําเนาพาสปอร์ต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือ

ผู้อํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที'เด็กแสดงตัวยื'น

คําร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จําเปqนต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที'ที'รับยื'นวีซ่า กรณีบิดา-

มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝLายใดเปMนผู้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้

เดียว 

 

จากนั8น ผู้ปกครองจําเปqนต้องนําหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ทั8งฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ) 

ส่งให้กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัติให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนนําส่งบริษัททัวร์ 

(สามารถขอดูตัวอย่างได้ที'แผนกวีซ่าของบริษัททัวร์) 

 

4. หลักฐานการงาน / หนังสือรับรองการทํางาน (Proof of Work) 

 

4.1 กรณเีปqนพนกังานทั'วไป ทั8งภาครฐัและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทที'ท่านทาํงานปzจจุบัน   โดยระบุตําแหน่ง

งาน, เงินเดือนที'ได้รับ, วัน เดือน ปW ที'เริ'มทํางาน, และช่วงเวลาที'ขอลางานไปเที'ยว (โดยไม่ต้องระบุชื�อประเทศ ให้ใช้ European 

แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอํานาจอย่างชัดเจน 

(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื�นคําร้องขอวีซ่า และเอกสาร จําเปMนต้องเปMนภาษาอังกฤษ เท่านัXน) 

a. กรณีที'เปqนเจ้าของกิจการ ใช้สําเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD) 

(คัดสําเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเปMนภาษาอังกฤษ) 

b. กรณีที'เปqนนกัเรยีน/นกัศึกษา ใช้หนังสือรับรองการศึกษา ฉบับจริง จากสถาบันการศึกษาเท่านั8น สถานทูตไม่รับพิจารณา

บัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน 

(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื�นคําร้องขอวีซ่า และเอกสาร จําเปMนต้องเปMนภาษาอังกฤษ เท่านัXน) 

c. กรณีเปqนแมบ่า้น ใช้สําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณี

ที'ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จําเปqนต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื'อ-สกุล    วัน เดือน ปWเกิด 

ของสามีและบุตร ที'มีความสัมพันธ์ร่วมกัน 

(ผู้สมัคร จําเปMนต้องเขียนจดหมายชีXแจง บรรยายเปMนภาษาอังกฤษเท่านัXน) 



 

d. กรณีกิจการที'ไมไ่ดจ้ดทะเบียน อาทิ อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จําเปqนต้องเขียนจดหมาย

แนะนําตนเอง ชี8แจงรายละเอียดการทํางาน แหล่งที'มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบการพิจารณา อาทิ รูป

ถ่าย, สัญญาเช่า, สัญญาซื8อขาย, ใบเสร็จรับเงิน, โฉนดที'ดิน, หลักฐานอ้างอิงอื'นๆ ฯลฯ 

(ผู้สมัคร จําเปMนต้องเขียนจดหมายชีXแจง บรรยายเปMนภาษาอังกฤษเท่านัXน) 

 

5. หลักฐานการเงิน (Financial evidence) 

 5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง จําเปqนต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนี8 

5.1.1  Bank Certificate หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร ระบุสกุลเงิน EUR 

(สะกด ชื'อ-สกุล เปqนภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปzจจุบันที'ใช้เดินทาง) 

 5.1.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 

กรุณาเลือกบัญชีที'มีประวัติการเดินบัญชีที'สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมํ'าเสมอ และมียอดเงินคงเหลือ

อยู่ในบัญชีนั8นๆไม่ตํ'ากว่า 6 หลัก เพื'อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้

อย่างไม่เดือดร้อนเมื'อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 

  (สะกด ชื'อ-สกุล เปqนภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปzจจุบันที'ใช้เดินทาง) 

 

a. กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง มีผ ู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

i. Bank Guarantee หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร เพื'อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลอื'น 

(สะกด ชื'อ-สกุล เจ้าของบัญชี และผู้สมัคร เปqนภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปzจจุบันที'ใช้เดินทาง) 

5.2.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ให้การสนับสนุน (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 

กรุณาเลือกบัญชีที'มีประวัติการเดินบัญชีที'สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมํ'าเสมอ และมียอดเงินคงเหลืออยู่ใน

บัญชีนั8นๆไม่ตํ'ากว่า 6 หลัก เพื'อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่

เดือดร้อนเมื'อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 

5.2.3 Sponsor Letter ผู้ให้การสนับสนุน จําเปqนต้องเขียนจดหมายชี8แจงความสัมพันธ์ระหว่างกัน พร้อมระบุวันถุ

ประสงค์ในการสนับสนุน และวันเดินทางที'ไปท่องเที'ยวตามโปรแกรมทัวร์ 

 (โปรดติดต่อบริษัทฯ เพื'อขอดูตัวอย่าง) 

 

หมายเหตุ: สําหรับประเทศอิตาลี และสาธารณะรัฐเช็ก 

ผู้ที'สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทางได้ จําเปqนต้องเปqนบิดา/มารดา/พี'-น้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกันเท่านั8น !! 

กรุณาระบุ ชื'อ-สกุล ลงในจดหมายชี8แจ้งเปqนภาษาอังกฤษ และสะกดชื�อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที�ใช้เดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bank Certificate & Bank Statement 

จําเปqนต้องขอจากธนาคาร เปqนภาษาอังกฤษ เท่านั8น 

จําเปqนต้องให้เจ้าหน้าที'ธนาคาร ประทับตราสําคัญ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร เท่านั8น 
 

6. International Vaccine Certificate 

ประวัติการได้รับวัคซีน ฉบับภาษาอังกฤษ International ที'ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข 

 

7. ใบตรวจเอกสาร และ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว สําหรับยื'นคําร ้องขอวีซ่าเชงเก้น 

 

 เพื'อประโยชน์ในการยื'นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับยื'นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเปqนจริง เนื'องจาก

บริษัทฯ ต้องนําส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพื'ออนุมัติคําร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล

ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเปqนเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเปqนจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 

หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ'งขึ8น 

 

 เมื'อท่านชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หาก

ดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเปqนการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที'ท่านได้ชําระไปแล้วทุกกรณี 

  

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที'จะยื'นคําร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั8ง 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที'

สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั8งนี8บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที'เพื'อไปอํานวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั8งช่วยประสานงาน

กับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิ'มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสาร

ดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพื'อนําส่งสถานทูตเช่นกัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�นําเรียนสถานทูตเพื'อพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 

เนื'องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เปqนสถิติในนามของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารทกุฉบบัที'ใชป้ระกอบการยื'นคาํรอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเปqนภาษาองักฤษเทา่นั8น !! 

พรอ้มแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่าํเปqนตอ้งเซน็รบัรองสําเนาถกูตอ้ง) 

เพื'อความสะดวกในการยื'นวซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารให้สมบรูณ ์และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

Checklist for Visa Application (เชค็ลสิต์สําหรบัตรวจเอกสาร) 

กรุณาระบุ ชื'อ รหัส รายการทัวร์ และวันที'เดินทาง 

พร้อมกรอกข้อมูลท้ายรายการ ก่อนนําเอกสารส่งบริษัทฯ 

 

โปรแกรมทวัร์ :       วันที'เดินทาง :       

ชื'อ-สกุล ผู้สมัครวีซ่า (ENG) :      บริษัทที'จองทวัร์ :      

 

Date วัน/เดือน/ปW ที'จัดส่ง:                     Application’s Signature เซ็นชื'อหมือนพาสปอร์ต:            

  

 

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบความถูกต้อง กอ่นลงนาม และนําเอกสารส่งให้กับบริษัททัวร์ ตามลําดับ 

ทั8งนี8 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการตรวจรับเอกสาร โดยอ้างอิงจากใบ Checklist ที'ผู้สมัครจัดส่งมาเท่านั8น. 

 

เอกสารประกอบการขอสมคัรวซีา่ 
สําหรบันาํส่งบรษัิททวัร ์

ฉบบัจรงิ 
(ชดุ) 

สําเนา 
(ชดุ) 

หมายเหต ุ
อื'นๆ 

Passport (หนังสือเดินทาง เล่มปzจจุบัน)    

Passport (หนังสือเดินทาง เล่มเก่า) ถ้ามี โปรดระบุจํานวน ....... เล่ม    

Photo (รูปถ่าย)    

Certificate of Employment (หนังสือรับรองสถานะการทํางาน)    

Certificate of Study (หนังสือรับรองสถานะการศึกษา)    

Bank Certificate (หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน จากธนาคาร)    

Bank Statement (รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จาก
ธนาคาร) 

   

International Vaccine Certificate 
   

Visa Application (ใบสมัครวีซ่า เซ็นชื'อเหมือนพาสปอร์ต) 
   

เอกสารส่วนตัว  
- สําเนา ใบเกิด/ใบสูติบัตร 
- สําเนา ทะเบียนบ้าน 
- สําเนา ใบทะเบียนสมรส 
- สําเนา ใบหย่าร้าง 
- สําเนา ใบเปลี'ยนชื'อตัว 
- สําเนา ใบเปลี'ยนนามสกุล 
- สําเนา บัตรประจําตัวประชาชน 
- สําเนา บัตรข้าราชการ 

   



แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส่วนตวั ยื'นคาํรอ้งขอสมัครวีซา่เชงเกน้ 
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื'อประโยชน์ในการยื'นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเปqนภาษาอังกฤษ) 

ชื'อ/รหสั รายการทวัร ์และวนัที'เดนิทางทอ่งเที'ยว โปรดระบ ุ…………………………………………………… 

1. ชื'อ - นามสกุล ปzจจุบนั ตรงกับพาสปอร์ต (ภาษาอังกฤษ)   ............................................................................ 

2. ชื'อ - สกุลเดิม ตอนเกิด (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ที'อยู่ตามสําเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

5. ที'อยู่พํานักปzจจุบัน กรณีไม่ตรงกับสําเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

6.โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพท์บ้าน (ถ้าม)ี .......................................... 

7. อาชีพปzจจุบัน .................................................... 

    ตําแหน่งงาน (ตรงกับที'ระบุในหนงัสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชื'อสถานที'ทํางาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวทิยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 

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

ที'อยู่ที'ทํางาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพทท์ี'ทํางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

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

10สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส (ตามกฎหมาย)           ⃣   อยู่กินฉันสามี (ไม่ได้จดทะเบียน) 

  ⃣   หย่าร้าง   ⃣   หม้าย 

11. ชื'อ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ปW เกิด................  สถานที'เกิด ..................... 

12. ชื'อ-สกุลของบิดา ..................................................... วนั/เดือน/ปW เกิด................. สถานที'เกิด ...................... 

13. ชื'อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปW เกิด................  สถานที'เกิด ...................... 

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้าม)ี โปรดระบ ุ

      14.1 เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วนัหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สูญหาย ............... 

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

15. บุคคลที'เดินทางไปท่องเที'ยวด้วยในทรปิ และความสัมพันธ์ โปรดระบุ  

      15.1 ชื'อ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

      15.1 ชื'อ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

 



16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ (JAPAN / AMERICA / CANNADA / SCHENGEN / AUSTRALIA และอื'น )ๆ โปรดระบ ุ

       16.1 วีซ่าของประเทศที'เคยถูกปฏิเสธ .......................... วัน/เดือนปW ที'ถกูปฏิเสธ ........................... 

เหตุผลที'ถูกปฏิเสธ ...................................... 

17. ท่านเคยถูกปฏิเสธ ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศใดบ้าง โปรดระบ ุ

       16.1 ประเทศที'ถูกปฏิเสธ ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้า ....................... วัน/เดือนปW ที'ถกูปฏิเสธ ...................... 

เหตุผลที'ถูกปฏิเสธ ...................................... 

18. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปWที'ผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ตั8งแต่วันที' .............................................. ถึงวนัที' .................................................. 

19. ท่านเคยพิมพ์ลายนิ8วมือเพื'อการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านี8 

                        ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบวุัน/เดือน/ปW ที'ดําเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

20. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการดํารงชีพระหว่างการเดินทาง และระหว่างพํานัก (ตรงกับใบสมัครวีซ่าส่งสถานเอกอัคค

ราชทูต) 

                ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื'นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุชื'อ ............................................................. 

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

   เงินสด 

 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่าของท่าน

ไม่ได้รับการอนุมัติทันตามกําหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 

 เมื'อท่านได้จองทําการจองโปรแกรมทัวร์ และชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 - กรุณาจัดส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสําหรับยื'นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    พร้อม

จัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�   ไม่รับผิดชอบ

ทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที'ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที'จะใช้ยื'นสถานทูต 

เนื'องจากข้อมูลทั8งหมด บริษัทฯจําเปqนต้องดําเนินการนําส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนําส่งข้อมูลที'ไม่สอดคล้องกับ

ความเปqนจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการทํางานของท่านให้ชัดเจน (ระบุ

เปMนภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื'อบริษัท, ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที'ได้รับ และวันเดือนปWที'เริ'มงาน 

 

 เมื'อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยื'นวีซ่า จากเจ้าหน้าที'ของบริษัทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับยื'นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อน

ถึงวันนัดหมายยื'นวีซ่า 

          - ท่านจําเปqนต้องนําส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพื'อให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที'ผ่านมา 

 

 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเปqนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมม่ีส่วนเกี'ยวข้องใดๆทั8งสิ8น ทั8งนี8บริษัทเปqนเพียงตัวกลางที'
คอยให้บริการ และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั8น  


