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IEY08 AUTUMN IN ITALY SWITZERLAND FRANCE  
เที�ยว... อิตาล ี สวิตเซอร์แลนด์ ฝร ั �งเศส +วนั,คืน 

 

เที�ยวแบบจุใจกับ 3 ประเทศดังยุโรป อิตาล ี เมืองมลิาน  ชม มหาวิหารแห่งมิลาน พระราชวังมิลาน  
ถ่ายภาพกับทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที�สวยที�สุดในโลก สวสิ พิชิตยอดเขาทิตลิสแห่งสวิส ช้อปปิ)งเมืองซุก  

เที�ยวเมืองลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล ฝร ั �งเศส เมืองกอลมาร์ เวนิสน้อย เมืองปารีส หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลฟูร์  
นั �งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre ขึ)นชม มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า 

 

เดินทางโดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS 
นํ)าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื�อง 30 kg. / CARRY ON 7 kg. 

วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ 

(บาท) 

ราคาเด็ก S-TT ปี (บาท) เด็ก 2-11 ปี  

ไม่เสริมเตียง (บาท)  

พักเดี�ยว / เดินทาง 

ท่านเดียว เพิ�ม (บาท) 

ที�นั �ง หมายเหต ุ

TW-SX กันยายน YY 61,900 ไม่มีราคาเด็ก 

( Infant ไม่เกิน S ปี ราคา 

14,`XX  บาท) 

56,400 12,500 25  

Tb-S` กันยายน YY 62,900 57,400 12,500 25  

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ `,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 
 

 
 

16:30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั )น q ประตู q เคาน์เตอรสายการบิน สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที�บริษัทฯคอยต้อนรับ

และอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ)นเครื�อง  

วันที�หนึ�ง    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี�ยนเครื�อง 

                                                                                                                    



19:55 น.    นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที�ยวบินที� EY407 

23:25 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี�ยนเครื�อง 

 
 
 
 
 

02:qX น.  นําท่านเดินทางสู่ถึง ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี เที�ยวบินที� EY081 
07:05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี นําท่านผ่านขั )นตอนการ

ตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร ( เวลาท้องถิ�นช้ากว่าประเทศไทย � 
ชั �วโมง) นําท่านผ่านขั )นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการ ทางศุลกากรและ
ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนําท่านขึ)นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ นําท่านสู่จุด
ศูนย์กลางของ เมืองมิลาน หรือที�คนอิตาเลียนเรียกว่า มิลาโน่ (Milano) (ระยะทาง 
�� กม. / ! ชม.) เป็นเมืองหลวงทางแฟชั �นของโลกแข่งกับปารีสในประเทศฝรั �งเศส 
เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี นอกจากนั)นยังมีภาพวาดเฟรสโก้ที�มีชื�อเ สียง
โด่งดัง และโรงละครโอเปร่าอันลือชื�อ เป็นต้น นําท่านถ่ายภาพด้านหน้า มหา
วิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) มหาวิหารนี)สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิคที�ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก ใช้เวลาสร้างร่วมกว่า 400 ปี 
ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที�ทําจากหินอ่อนจํานวน 135 ยอด และมีรูปปั)น
หินอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ชิ)น ยอดที�สูงที�สุดมีรูปปั)นทองขนาด 4 เมตร 
ของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ จากนั)นพาทุกท่านแวะถ่ายภาพกับ พระราชวัง
มิลาน (Royal Palace of Milan)  เป็นที�ตั )งของรัฐบาลในเมืองมิลานเป็นเวลาหลาย
ศตวรรษ ปัจจุบันทําหน้าที�เป็นศูนย์วัฒนธรรมและเป็นที�ตั )งของนิทรรศการศิลปะ
ระดับนานาชาติ และเป็นที�จัดแสดงงานศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย คอลเล็กชันที�มี
ชื�อเสียงโดยร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์และสถาบันทางวัฒนธรรมที�มีชื�อเสียงจากทั �วโลก
เป็นประจํา พาท่านไปชมและ ช้อปปิ< งที� ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II  เป็น
หนึ�งในศูนย์การค้าที�เก่าแก่ที�สุดในโลก คลุมด้วยหลังคาทรงโค้ง ตั )งอยู่ในใจกลาง
เมืองมิลาน  � อิสระอาหารเที�ยงและเย็นเพื�อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
เดินทางสู่ เมือง Lomazzo (ระยะทาง "� กม. / ! ชม.)  เป็นเมืองตั )งอยู่กึ�งกลาง

ระหว่าง Comoและ Milan ศูนย์กลางประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของเมืองก่อตั )งขึ)นบน

ยอดเขาที�ตั )งอยู่ในหุบเขาทางฝั �งขวาของลูรา   

ที�พัก: Just Hotel Lamazzo Fiera 4* หรือระดับใกล้เคียง 

(ชื�อโรงแรมที�ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวัน

เดินทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

เช้า             � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื)อที�T) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) (ระยะทาง !� กม. / "� นาที) เป็นเมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย ประเทศอิตาลี ตั )งอยู่บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โคโม่เป็น

เมืองที�ตั )งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยู่ติดกับทะเลสาบโคโม่ ถือเป็นเมืองท่องเที�ยวยอดนิยมแห่งหนึ�ง เป็นแหล่งรวมชิ)นงานศิลปะชื�อดัง, มีโบสถ์, พิพิธภัณฑ์, 

สวน, โรงละคร, วังเก่าอยู่มากมาย  พาทุกท่านไปเก็บภาพความประทับใจกับ ทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) ขึ)นชื�อว่าเป็นทะเลสาบที�สวยที�สุดในโลก ตั )งอยู่ใน แคว้นลอมบาร์

เดีย (Lombardy) ไม่ไกลจากเมืองมิลาน (Milan) เท่าไรนัก ด้วยความยาวโดยรอบถึง 160 กิโลเมตร บวกกับพื)นที�รอบๆ ทะเลสาบถึง 146 ตารางกิโลเมตร จึงทําให้ทะเลสาบ

แห่งนี)กลายเป็นทะเลสาบที�ใหญ่ที�สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศอิตาลี และยังเป็นทะเลสาบที�ลึกที�สุดเป็นอันดับ 5 ในยุโรปด้วยความลึกกว่า 400 เมตร รูปร่างลักษณะเฉพาะ

ของทะเลสาบโคโม่ทําให้นึกถึง Y ที�กลับด ้านที�โด ่งด ังไปทั �วโลก เป็นผลมาจากการละลายของธารนํ)าแข็งรวมกับการกัดเซาะของแม่นํ)า Adda โบราณ ทําให้เกิดทางแยก

เป็นตัว Y และยังเป็นทะเลสาบมีทิวทัศน์ที�งดงามที�สุดแห่งหนึ�งในโลก และ มหาวิหารโคโม่ (Cattedrale di S.Maria Assunta) เป็นมหาวิหารโรมันคาธอลิกหลักใจกลางเมือง

โคโม่ ใช้เวลาการสร้างยาวนานเกือบ 400 ปี สร้างเพื�ออุทิศให้กับพระแม่มารี 

 
 
 

วันที�สอง    ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี – ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา – เมืองมิลาน – พระราชวังมิลาน – มหาวหิารแห่งมิลาน -      ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ - ห้าง Galleria 
Vittorio Emanuele II    
 

วันที�สาม    เมือง Lomazzo – เมืองโคโม่ – ทะเลสาบโคโม่ - เมืองแองเกิลเบิร์ก สวิตเซอร์แลนด์ – ยอดเขาทิตลิส – ถํ)านํ)าแข็ง –          สะพานแขวน – เมืองลูเซิร์น – สิงโต
หินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล - Schwanenplatz               �  อาหาร เช้า,เที�ยง,เย็น                                                           
 



 
 
 

 

 

 

 

จากนั)นนําท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ( ระยะทาง $�" ก.ม. / " ชม.)  เป็นเมืองเล็กๆตั )งอยู่บนเขาสูงอยู่ในรัฐออบวัลเดิ น 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิตลิส ซึ�งยอดเขาทิตลิสมีความสูงประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับนํ)าทะเล
ปานกลาง กลาง เป็นที�ตั )งของสถานีกระเช้าโรแตร์เพื�อเดินทางขึ)นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ท่านจะได้สัมผัสกับกระเช้าทรงกลมที�เรียกว่า โรแตร์ เคเบิ)ลคาร์ ที�จะหมุนรอบๆ ที�
ท่านสามารถดูวิวได้ 360องศาในขณะที�เคลื�อนที�ขึ)นไปเรื�อยๆ ท่านจะได้ขึ)นชมทัศนียภาพที�งดงามของเทือกเขาแอลป์ 

เที�ยง         � รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารอาหารชุดสไตล์เอเชีย) บนยอดเขาทิตลิส (มื)อที�S)   
 จากนั)นพาท่านชม สะพานแขวน (TITLIS CLIFF WALK) สร้างขึ)นฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเที�ยวบนยอดเขาทิตลิส สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสูง3,000 เมตร 

และ ชม ถํ)านํ)าแข็ง (Glacier cave) ที�สวยงามและเดินเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหิมะบนยอดเขา ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที�ยวยอดนิยมอันดับหนึ�งของสวิตเซอร์แลนด์ ที�ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา (ระยะทาง "� ก.ม. / %� นาที)  

จากนั)น นําท่านชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที�แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื�อเป็นอนุสรณ์รําลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตที�เกิดจาก

การปฏิวัติในฝรั �งเศสเมื�อปี ค.ศ.1792 ชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ�งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่าน แม่นํ)ารอยส์ (Reuss  River) ซึ�งเป็นเหมือน

สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป็นสะพานไม้ที�มีหลังคาที�เก่าแก่ที�สุดในยุโรป สร้างขึ)นเมื�อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิlตลอดแนว

สะพาน อิสระเดินเล่นที� Schwanenplatz  ที�นี�เป็นแหล่งช้อปปิ)งหลักสําหรับนักท่องเที�ยวที�มาเยือนลูเซิร์น ตั )งอยู่ริมฝั �งขวาของทะเลสาบลูเซิร์น มีร้านค้ามากมายที�นี� ร้าน

กาแฟ ร้านอาหาร มีโรงงานนาฬิกาโรเล็กซ์ในบริเวณนี)ด้วย ร้านค้ารอบๆขายงานฝีมือสวิสท้องถิ�น ร้านค้าบางร้านขายของที�ระลึก ช็อคโกแลต เครื�องประดับ ฯลฯ   

เย็น       � รับประทานอาหารเย็น (มื)อที�W) 

ที�พัก: Ibis Style Luzern 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

                  (ชื�อโรงแรมที�ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
  

 

 

เช้า     � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื)อที�q) 

วันที�สี�       เมืองลูเซิร์น – เมืองซุก - Lohri AG Store - เมืองกอลมาร์ (Colmar) ประเทศฝรั �งเศส - เวนิสน้อย - เมืองดีจอง  
                                                                                                                                                                                    �  อาหาร เช้า,เที�ยง,เย็น 

 



นําท่านเที�ยวชม เมืองซุก (ZUG) (ระยะทาง !$ กม. / "� นาที ) เป็นเมื�องที�รํ�ารวยที�สุดในประเทศ 
และซุกเป็นเมืองที�ติดอันดับหนึ�งในสิบของโลกเมืองที�สะอาดที�สุด เป็นเมืองเก่าที�คงความ
สวยงามของพื)นหินแบบยุโรปในยุคกลางจะหลงรักเมืองนี) สิ�งที�จะทําให้ท่านประทับใจคือรู้สึกได้
ถึงอากาศที�สดชื�นและสะอาดอาจเป็นเพราะเมืองนี)ตั )งอยู่บนทะเลสาบ อิสระชอปปิ)งที� Lohri AG 
Store ทีมีนาฬิกาชั )นนําระดับโลกให้ท่านเลือกซื)อเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck 
Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, 
Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ Interlaken จากนั)นนําท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) 
ประเทศฝรั �งเศส (ระยะทาง 174 ก.ม. / $."� ชม.)   

เที�ยง � รับประทานอาหารเที�ยง (มื)อที�`) 

จากนั)นทําท่านเดินทางชม เมืองกอลมาร์ที�ได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองที�ยังคงลักษณะ
สถาปัตยกรรมและบรรยากาศของเมืองโบราณไว้ ทั )งพิพิธภัณฑ์ ศาสนสถาน ห้องสมุด นํ)าพุ รูป
ปั)น ร้านค้าต่างๆ ปัจจุบันได้รับการขนานนามว่าเป็น “Little Venice” (la Petite Venise) ติด
อันดับเมืองโรแมนติกเป็นอันดับต้นๆ ของฝรั �งเศส เวนิสน้อย เป็นชื�อที�มอบให้กับเส้นทาง ใน
เมืองกอลมาร์ ชื�อนี)น่าจะมาจากแนวบ้านทั )งสองฝั �งแม่นํ)าซึ�งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ข อง
เมือง เขตนี)เริ�มต้นหลัง Koïfhus ผ่านย่านคนขายปลา และไปยังสะพาน Turenne และ Saint-
Pierre  เดิมทีเป็นที�อยู่อาศัยของชุมชนผู้ผลิตไวน์ ชาวสวนในตลาด และคนพายเรือในชนบท 
Krutenau ทอดยาวไปรอบ ๆ ถนน Turenne ที�ใช้ในปี 1674  จากนั)นนําท่านเดินทางสู่ เมืองดี
จอง (Dijon) (ระยะทาง 252 ก.ม. / "."� ชม.) เป็นเมืองที�มีชื�อเสียงในเรื�องของไวน์ชั )นเลิศ และยัง
เป็นเมืองหลวงของแคว้นเบอร์กันดี (Burgundy region เป็นเมืองหลวงที�มีความสําคัญด้าน
ประวัติศาสตร์ของแคว้นเบอร์กันดีและฝรั �งเศสเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตร์อันเก่าแก่
ในเรื�องของการผลิตไวน์ นอกจากวัฒนธรรมเกี�ยวกับไวน์และการปลูกองุ่นแล้ว เมืองดีจองยังเป็น
อีกเมืองที�มีความเกี�ยวพันกับคริสต์ศาสนาเป็นอย่างมาก เนื�องจากการมีโบสถ์คริสตจักรจํานวนมากภายในเมือง 

เย็น � รับประทานอาหารเย็น (มื)อที�Y) 

                   ที�พัก : Ibis style Dijon Central 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

                  (ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

เช้า     � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื)อที��) 

จากนั)นพาท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ระยะทาง "!� กม. / %."� ชม.) เป็นเมืองหลวง

และเมืองใหญ่ที� สุดของประเทศฝรั �งเศส ตั )งอยู่บนแม่นํ)าแซน ผู้คนเรียกปารีสว่า "เมืองแห่ง

ความรัก" เพราะบรรยากาศโรแมนติก และได้ขึ)นชื�อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะ รอบเมืองยังมี

สถาปัตยกรรมโดดเด่น ไม่เหมือนที�ไหนในโลก ถ่ายรูปสวยๆได้หลายมุมเลยทีเดียว  

เที�ยง � รับประทานอาหารเที�ยง (มื)อที�b) 

พาทุกท่าน ล่องเรือแม่นํ)าแซน โดย บาโต มูช (Bateaux-Mouches) (ประมาณ 1 ชม.) มีการ

บรรยายเกี�ยวกับประวัติเมืองปารีสตลอดทั )งสายการเดินทางระหว่างสองข้างทางที�เต็มไปด้วย

สถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารน็อทร์-ดาม, หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นต้น 

จากนั<นนําท่านเยี�ยมชมด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที� มี

ชื�อเสียงโด่งดังที�สุดของเมืองปารีส จากผลงานที�จัด  แสดงไปจนถึงความเก่าแก่และยิ�งใหญ่

ของสถานที�ทําให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที�มีความสําคัญระดับโลก อิสระช้อปปิ< งก ันที� ห้างปลอดภาษี 

Benlux Louvre duty free เป็นห้างชื�อดังใจกลางกรุงปารีส ซึ�งคุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ชั )น

นําต่างๆจากทั �วโลก ห้าง La Samaritaine เปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั )งเมื�อวันที� 23 

มิถุนายน 2021 ที�ผ่านมา และกลายเป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที�เน้นยํ)าถึง

เสน่ห์ของชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั �น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ ห้าง

แกลเลอรี� ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที�มีชื�อเสียงมากที� สุดแห่งหนึ� งของ

ปารีส ภายในอาคารที�มีสถาปัตยกรรมที�สวยงาม ในปัจจุบันมีสาขาแบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั )ง

ในประเทศและนอกประเทศ รวมแล้วทั )งหมด 61 แห่ง 
เย็น              � รับประทานอาหารเย็น (มื)อที��)  

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

 

วันที�ห้า    เมืองดีจอง - เมืองปารีส -  ล่องเรือแม่นํ)าแซน โดย บาโต มูช – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างปลอดภาษี Benlux duty free -                                                                                           
   ห้าง La Samaritaine - ห้างแกลเลอรี� ลาฟาแยตต์        �  อาหาร เช้า,เที�ยง,เย็น 
 



 

 

 

 

เช้า     � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื)อที�TX) 

ถ่ายภาพด้านหน้าก ับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหนึ�งในแลนด์มาร์คสําคัญของประเทศ
ฝรั �งเศส ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กทั )งหมด มีความสูงประมาณ 300 เมตร (เทียบกับตึก
ประมาณ 75 ชั )น) สร้างเป็นรูปแบบหอคอย โดยถูกตั )งตามชื�อของสถาปนิกที�คนออกแบบชื�อว่า 
“กุสตาฟ ไอเฟล” ซึ�งเป็นทั )งวิศวกรและสถาปนิกชื�อดังของฝรั �งเศสในยุคนั)น ซึ�งเชี�ยวชาญด้าน
การก่อสร้างงานเหล็กโดยเฉพาะ หอไอเฟลสร้างขึ)นมาเพื�อใช้เป็นผลงานในการเฉลิมฉลองวัน
ครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏิวัติประเทศฝรั �งเศส และเพื�อแสดงถึงความรํ�ารวย ยิ�งใหญ่ จากนั)น
ทุกท่านไปเปิดประสบการณ์ นั �งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre เปิดให้บริการเมื�อช่วง
ฤดูร้อนปี 1990  ได้มีการสร้างและปรับปรุงใหม่อย่างสมํ�าเสมอจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันกระเช้า
ไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้าและขนส่งผู้โดยสารได้กว่า 2 ล้านคนต่อปี การเดินทางใช้เวลา 90 วินาทีและ
เป็นไปโดยอัตโนมัติ จากนั)นพาทุกท่านไปที� มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า (The Basilica of 
the Sacred Heart of Paris)  สถานที�ที�ถูกขนานนามว่าเป็น “หัวใจอันศักดิ �สิทธิ �ของปารีส” จุด
ท่องเที�ยวยอดฮิต ตั )งอยู่บนยอดเนินเขามงต์มาตร์ (La butte Montmartre) สูงจากระดับนํ)าทะเล 129 เมตร เขาแห่งเดียวในกรุงปารีส ถ้ามองจากจุดนี) เป็นวิวแสนโรแมนติก 
ถูกออกแบบโดย โปล อาบาดี (Paul Abadie) สถาปนิกที�ถูกคัดเลือกจากสถาปนิกทั )งหมด 77  ใช้ระยะเวลาก่อสร้างเกือบ 40 ปี  

 

 

 

 

 

 

เที�ยง � รับประทานอาหารเที�ยง (มื)อที�TT) 

จากนั)นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ)งตามอัธยาศัยที� เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ (La Vallée Village Outlet) เป็นเอาท์เล็ทจําหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื�อดังต่างๆ โดยจําหน่ายในราคาถูกกว่า
ราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั �นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆ ทําให้เป็นสถานที�ที�ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที�ยวที�ชื�นชอบการช้อปปิ) ง
สินค้าแบรนด์เนม  

เย็น          � อิสระเย็นเพื�อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

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

 
 
 

เช้า            � รับประทานอาหารเช้า (SET BOX ) (มื)อที�TS)  จากนั)นนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั �งเศส เพื�อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
TX.WX น.    เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที�ยวบินที� EY032  
T�.SX น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี�ยนเครื�อง 
ST.qX น.   เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที�ยวบินที� EY402 

 
 

07.20 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี�ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ขึ)นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ�น สถานที�ท่องเที�ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ�น ณ เวลานั)น  

ทั )งนี)การเปลี�ยนทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของทุกท่านเป็นหลักสําคัญ 
 

► เอกสารที�ต้องทําการเตรียมก่อนเดินทางออกและเดินทางกลับประเทศไทย-ประเทศอิตาลี 

T. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า Y เดือน)  

ประเทศอิตาลี ยกเลิกมาตรการเกี�ยวกับโควิดทั )งหมด ตั )งแต่วันที� XT มิถุนายน S`Y` 

ประเทศไทย ยกเลิกมาตรการเกี�ยวกับโควิดทั )งหมด ตั )งแตว่ันที� XT ตุลาคม S`Y` 

วันที�หก    เมืองปารีส -  หอไอเฟล - นั �งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre - มหาวหิารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า -  เอาท์เล็ท ลาวัลเล่    
           �  อาหาร เช้า,เที�ยง,เย็น 

 

วันที�แปด   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

วันที�เจ็ด   เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี�ยนเครื�อง                     
                                                                                                                                                                                                   �  อาหาร เช้า 



 
เงื�อนไขการให้บร ิการ 

► การเดินทางครั )งนี)จะต้องมีจํานวน TX ท่านขึ)นไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทวัร์กับบริษัทที�มีโปรแกรมใกล้เคยีงกัน 

- หรือเลื�อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง T` วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ �ในการปรับราคาค่าบริการเพิ�ม (ในกรณีที�ผู้เดินทางไม่ถึงT`ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที�ลูกค้าต้องออกตั �วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั )ง มิฉะนั)นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั )งสิ)น   

► การจองทวัร์และชําระค่าบริการ  

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ S`,XXX บาท + ค่าบริการทําวีซ่า ,̀`XX บาท (WX,`XX บาท) 

 กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื�นวีซ่าพร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร ์

- ค่าทวัร์ส่วนที�เหลือชําระ SX-S` วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั �วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจําเป็นต้องชําระค่าทัวร์ส่วนที�เหลือตามที�บริษัทกําหนดแจ้งเท่านั)น 
 

**สําค ัญ**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เด ินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า J เด ือนก่อนหมดอายุนับจากวันเด ินทางไป-กลับและจ ํานวนหน้าหนังสือ เด ินทางต้องเหลือ

ว่างสําหรบัติดวีซ่าไม่ต ํ�ากว่า Lหน้า) **กร ุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บร ิษัทมิฉะนั<นทางบร ิษัทจะไม่รบัผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กร ุณาส่งพร ้อมพร้อมหลักฐาน

การโอนเงินมดัจ ํา  

 

เงื�อนไขการยกเลิกและคืนค ่าทัวร ์  

1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ)นไป คืนเงินทั )งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที� เกิดขึ)นจริงเช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตั �วเครื�องบิน ค่ามัดจําโรงแรม ค่าวี

ซ่า  หรืออื�นๆ)  

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมัดจํา 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที�เกิดขึ)น จริงเช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตัวเครื�องบิน  ค่ามัดจําโรงแรม หรือ

อื�นๆ )  

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั )งหมดตามราคาทัวร์ที�ตามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ �ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั )งหมด 

5. เมื�อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ � ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจา

คืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั )งสิ)น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ �เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามที�เกิดขึ)นจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามที�เกิดขึ)นจริง  

8. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที�ยวและมัคคุเทศก ์พ.ศ. S``T หมวด S ธุรกิจนําเที�ยว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที�ยว ผูป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวมีค่าใช้จ่ายที�ได้จ่าย

จริงเพื�อเตรียมการจัดนําเที�ยว ให้นํามาหักจากเงินค่าบริการที�ต้องจ่าย ทั )งนี) ผูป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที�ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตั �วเครื�องบิน 

ค่าโรงแรม หรืออื�น  ๆ

อัตราค ่าบร ิการนี<รวม  

(บริษัท ดําเนินการให้ กรณียกเลิกทั )งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ�ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื�นๆได้) 

1. ค่าตั �วโดยสารเครื�องบินไป-กลับ ชั )นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวรข์้างต้น   

2. ค่าที�พักห้องละ S-W ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. กรณีพัก W ท่านถ้าวันที�เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (Wท่าน) อาจจําเป็นต้องแยกพัก S ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี�ยวเพิ�ม) หรือเป็นการเพิ�มเตียงเสริม หรือ SOFA BED 

และกรณีห้องพักในเมืองที�ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที�พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที�พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มี

เครื�องปรับอากาศที�สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื�องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั )งปี  

4. ตั �วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที�นั �งเป็น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั �วกรุ๊ปเท่านั)นไม่สามารถเลื�อนวันได้ ใน กรณีที�ท่านต้องการแยกวันเดินทาง

กลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที�เพื�อสอบถามราคาอีกครั )ง และการจัดที�นั �งของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพื�อ

แทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที�ระบุไว้ในรายการทัวรข์้างต้น  

6. เจ้าหน้าที�บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

7. ค่านํ)าหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื�อง WX กิโลกรัม ถือขึ)นเครื�องได้ � กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียก

เก็บ และกรณีนํ)าหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที�สายการบินเรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 

W โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื)อโควิด-T� หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ�งเกิดขึ)นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลที�ประกัน

ครอบคลุมการรักษาเท่านั)น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื�นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ�งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื)อประกั นเ พิ�ม

วงเงินคุ้มครอง เพิ�มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ�งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื�อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั )งนี)การทาํ

ประกันนี)จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนําเที�ยว ที�บังคับให้บริษัทนําเที�ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั)น  แต่ทั )งนี) ท่านสามารถศึกษา

เงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซื)อความคุ้มครองเพิ�มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที�บริษัทฯ 

9. ค่ารถปรับอากาศนําเที�ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน TS ช.ม./วัน) 



10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 

 

อัตราค ่าบร ิการนี<ไม่รวม  

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่าง  ๆ จากท่าน 

2. ค่าบริการและยื�นวีซ่าเชงเก้น `,`XX บาท 

3. ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  

4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรยีกเก็บ)  

5. ค่าภาษีนํ)ามันที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั �วเครื�องบิน และได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 

7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที�โรงแรม 

8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ JR EUR /ท่าน  สําหรับหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทับใจ  

 

กรณีวีซ่าไม่ได ้รบัการอนุมตัิจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ ่าน) และท่านได้ชําระคา่ทัวร ์มาแล้ว ทางบร ิษัทขอเก ็บเฉพาะค่าใช้จ ่ายที�เก ิดขึ<นจร ิง เช่นค ่าวีซ่าและค ่าบรกิารยื�นวี

ซ่า/ค ่ามดัจ ําต ั Vวเคร ื�องบิน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั )งหมดก่อนทําการจอง เพื�อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื�อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่า

ทัวร์ทั )งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั )งหมด 

T. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ �ที�จะเลื�อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ)นในกรณีที�มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง SXท่าน  

S. ขอสงวนสิทธิ �การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมีการปรับขึ)นก่อนวันเดินทาง  

W. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ �ในการเปลี�ยนเที�ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื�องจากสาเหตุต่างๆ  

q. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั )งสิ)น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ�งของ

ผิดกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

`. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั )งสิ)น หากเกิดสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที�ยว

เอง  

Y. เมื�อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั )งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั )งหมด  

�. รายการนี)เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั )งหนึ�ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ�ง

อาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม  

b. การจัดการเรื�องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที�เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี�/ปลอดบุหรี�ได้ โดยอาจจะขอเปลี�ยนห้องได้ตามความประสงค์ของ

ผู้ที�พัก ทั )งนี)ขึ)นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

�. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อยTqวันก่อนการเดินทาง มิฉะนั)น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

TX. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั )งสิ)นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั)น 

TT. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง- ออก

เมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื�น ๆ   

TS. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน W 

โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื)อโควิด-T� หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ�งเกิดขึ)นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลที�ประกันครอบคลุม

การรักษาเท่านั)น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื�นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ�งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื)อประกันเพิ�มวงเงินคุ้มครอง เพิ�ม

ความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ�งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื�อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั )งนี)การทําประกันนี)จากบริษัท  

มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนําเที�ยว  ที�บังคับให้บริษัทนําเที�ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั)น  แต่ทั )งนี) ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและ

ข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซื)อความคุ้มครองเพิ�มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที�บริษัทฯ 

TW. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั )งสิ)นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั)น  

Tq. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง- ออก
เมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที� ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื�น ๆ 

 

 

 

ประกอบการยื�นคาํร้องขอวีซ่าเชงเก้น  
ระยะเวลาดาํเนินการพิจารณาวีซ่า W,-LR วนัทําการ 

ผู้สมคัรต้องเดินทางมาแสดงตัว และสแกนลายนิ<วม ือ ตามวนัเวลานัดหมายยื�นวีซ่า 



โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที� เนื�องจากสถานทตูม ีการเปล ี�ยนแปลงข้อกําหนดเงื�อนไข 
รวมถึงเอกสารที�ใช้ส ําหรบัยื�นคําร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจํา 

 
 

1. พาสปอร์ตเล ่มปัจจุบนั (Passport) 

มีอายุไม่ตํ�าน้อยกว่า Y เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที�เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจํานวนหน้าคงเหลือ ไม่น้อย
กว่า W หน้า เพื�อให้ทางสถานทูตติดแปะหน้าวีซ่าเชงเก้น 
(หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) 

 
หมายเหตุ: หากพาสปอร์ตเล่มเก่าของท่าน เคยได้รับวีซ่าเชงเก้น อเมริกา และแคนาดา 
กรุณาถ่ายสําเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่า และสําเนาหน้าวีซ่าที�เคยได้รับ จัดส่งให้กับทางบริษัทฯ  
 
 

2. รูปถ่าย จํานวน W ใบ (Photo) 
ถ่ายภาพสี ใบหน้ามองตรง ฉากหล ังส ีขาว (ขนาด Wx1.5นิ<ว หรือ d.,xL.,เซ็นติเมตร) 

รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน W เดือน ห้ามตกแต่งรูป, ห้ามสวมแว่นตา, ห้ามใส่เครื�องประดับ, ห้ามใส่คอนแทคเลนส์, ห้ามเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูปถ่ายต้องเปิดให้เห็นหน้าผาก และเห็นใบหูชัดเจน 
โดยต้องเป็นรูปที�ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั )น 
(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 1�-3� % ของขนาดภาพ) 

 
 
 
 

 

** ห้าม ขดีเขยีน แม็ก หรือใช้
คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ�งอาจส่งผลให้รูปถ่ายชํารุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 

 
 

3. เอกสารส ่วนต ัว (Personal evidence) 

 - สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมีเอกสารอื�นๆ เพิ�มเติม (ถ้ามี) ท่านจําเป็นต้องยื�นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี) 
 - สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาใบหย่าร้าง / สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 - สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ - นามสกุล (จําเป็น หากเคยมีการเปลี�ยนแปลง) 
กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า Tb ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จําเป็นต้องยื�นเอกสารเพิ�ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี) 

- สําเนาสูติบัตร / สําเนาใบเกิด (ของเด็ก) 
- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที�มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 
- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 
  (ของบิดาและมารดา ที�มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 
 

กรณีเด็กอายุตํ�ากว่าTbปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จําเป็นต้องยื�นเอกสารเพิ�ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี) 
- สําเนาสูติบัตร / สําเนาใบเกิด (ของเด็ก) 
- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที�มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 
- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 



  (ของบิดาและมารดา ที�มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา และมารดา / สําเนาพาสปอร์ตบิดา และมารดา 
 
โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั )น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็ก

เดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตร
เดินทางกับบุคคลที�สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที�สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที�อยู่ตามทะเบียนบ้านของ
ท่าน (พร้อมแนบสําเนาพาสปอร์ต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผู้อํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยวันนัดหมายที�เด็กแสดงตัวยื�นคําร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จําเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที�ที�รับยื�นวีซ่า กรณีบิดา-มารดา
หย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

 
จากนั )น ผู้ปกครองจําเป็นต้องนําหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ทั )งฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ) ส่งให้กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ 

ประทับตราลงนาม อนุมัติให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนนําส่งบริษัททัวร์ (สามารถขอดูตัวอย่างได้ที�แผนกวีซ่าของบริษัททัวร์) 
 

4. หลักฐานการงาน / หนังสือรบัรองการทํางาน (Proof of Work) 

 

4.1 กรณีเป็นพนักงานทั �วไป ทั <งภาครฐัและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทที�ท่านทํางานปัจจุบัน   โดยระบุตําแหน่งงาน, เงินเดือนที�ได้รับ, วัน เดือน ปี ที�เริ�ม
ทํางาน, และช่วงเวลาที�ขอลางานไปเที�ยว (โดยไม่ต้องระบุชื�อประเทศ ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลง
นามผู้มีอํานาจอย่างชัดเจน 
(เอกสารมีอายุ "� วัน ก่อนยื�นคําร้องขอวีซ่า และเอกสาร จําเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่านัOน) 
a. กรณีที�เป็นเจ ้าของกิจการ ใช้สําเนาใบทะเบียนการค้า (พค.XqXW), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD) 

(คัดสําเนาไม่เกิน P� วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
b. กรณีที�เป็นนักเร ียน/นักศ ึกษา ใช้หนังสือรับรองการศึกษา ฉบับจริง จากสถาบันการศึกษาเท่านั)น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรอง

ผลการเรียน 

(เอกสารมีอายุ "� วัน ก่อนยื�นคําร้องขอวีซ่า และเอกสาร จําเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่านัOน) 
c. กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้สําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีที�ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จําเป็นต้องมี

จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื�อ-สกุล    วัน เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ที�มีความสัมพันธ์ร่วมกัน 
(ผู้สมัคร จําเป็นต้องเขียนจดหมายชีOแจง บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่านัOน) 
 
d. กรณีก ิจการที�ไม่ได ้จดทะเบียน อาทิ อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จําเป็นต้องเขียนจดหมายแนะนําตนเอง ชี)แจงรายละเอียดการทํางาน 

แหล่งที�มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบการพิจารณา อาทิ รูปถ่าย, สัญญาเช่า, สัญญาซื)อขาย, ใบเสร็จรับเงิน, โฉนดที�ดิน, หลักฐานอ้างอิงอื�นๆ ฯลฯ 
(ผู้สมัคร จําเป็นต้องเขียนจดหมายชีOแจง บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่านัOน) 
 

5. หลักฐานการเงิน (Financial evidence) 

 5.p กรณีออกค่าใช้จ ่ายเอง จ ําเป็นต้องใช้เอกสาร ด ังต ่อไปนี< 

5.1.1  Bank Certificate หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร ระบุสกุลเงิน EUR 
(สะกด ชื�อ-สกุล เป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันที�ใช้เดินทาง) 

 5.1.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง Y เดือน จากธนาคาร (Tชุด / ผู้สมัครเพียง Tท่าน) 
กรุณาเลือกบัญชีที�มีประวัติการเดินบัญชีที�สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมํ�าเสมอ และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั )นๆไม่ตํ�ากว่า 6 หลัก เพื�อแสดงให้
เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื�อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 

  (สะกด ชื�อ-สกุล เป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันที�ใช้เดินทาง) 
 
a. กรณีผู้เด ินทางไม่ได ้ออกค่าใช้จ ่ายเอง มีผ ู้สนับสนุนค ่าใช้จ ่าย 

i. Bank Guarantee หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร เพื�อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลอื�น 
(สะกด ชื�อ-สกุล เจ้าของบัญชี และผู้สมัคร เป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันที�ใช้เดินทาง) 

5.2.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง Y เดือน ของผู้ให้การสนับสนุน (Tชุด / ผู้สมัครเพียง Tท่าน) 
กรุณาเลือกบัญชีที�มีประวัติการเดินบัญชีที�สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมํ�าเสมอ และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั)นๆไม่ตํ�ากว่า 6 หลัก เพื�อแสดงให้เห็นว่ามี
ฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื�อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 

5.2.3 Sponsor Letter ผู้ให้การสนับสนุน จําเป็นต้องเขียนจดหมายชี)แจงความสัมพันธ์ระหว่างกัน พร้อมระบุวันถุประสงค์ในการสนับสนุน และวันเดินทางที� ไป
ท่องเที�ยวตามโปรแกรมทัวร์ 

 (โปรดติดต่อบริษัทฯ เพื�อขอดูตัวอย่าง) 
 
หมายเหตุ: สําหรับประเทศอิตาลี และสาธารณะรัฐเช็ก 



ผู้ที�สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทางได้ จําเป็นต้องเป็นบิดา/มารดา/พี�-น้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกันเท่านั)น !! 
กรุณาระบุ ชื�อ-สกุล ลงในจดหมายชี)แจ้งเป็นภาษาอังกฤษ และสะกดชื�อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที�ใช้เดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bank Certificate & Bank Statement 
จําเป็นต้องขอจากธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ เท่านั )น 

จําเป็นต้องให้เจ้าหน้าที�ธนาคาร ประทับตราสําคัญ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร เท่านั )น 
 

6. International Vaccine Certif icate 

ประวัติการได้รับวัคซีน ฉบับภาษาอังกฤษ International ที�ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข 

 
7. ใบตรวจเอกสาร และ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว สําหรบัยื�นค ําร ้องขอวีซ่าเชงเก ้น 

 
 เพื�อประโยชน์ในการยื�นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับยื�นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื�องจากบริษัทฯ ต้องนําส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา 
เพื�ออนุมัติคําร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูลส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่าน
อาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ�งขึ)น 
 
 เมื�อท่านชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณา
วีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ �ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที�ท่าน
ได้ชําระไปแล้วทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที�จะยื�นคําร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั )ง 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที�สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั )งนี)
บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที�เพื�อไปอํานวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั )งช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิ�มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอ
ความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพื�อนําส่งสถานทูตเช่นกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ �นําเรียนสถานทูตเพื�อพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน เนื�องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้
เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

เอกสารทุกฉบบัที�ใช้ประกอบการยื�นค ําร ้องขอวีซ่า ต ้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั<น !! 
พร ้อมแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไม่จ ําเป็นต้องเซ็นรบัรองสําเนาถูกต้อง) 

เพื�อความสะดวกในการยื�นวีซ่า กร ุณาจ ัดเตร ียมเอกสารให้สมบูรณ ์ และทางบร ิษัทไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

Checklist for Visa Application (เช็คลิสต์สําหรบัตรวจเอกสาร) 
กรุณาระบุ ชื�อ รหัส รายการทัวร์ และวันที�เดินทาง 

พร้อมกรอกข้อมูลท้ายรายการ ก่อนนําเอกสารส่งบริษัทฯ 
 

โปรแกรมทวัร์ :       วันที�เดินทาง :       

ชื�อ-สกุล ผู้สมัครวีซ่า (ENG) :      บริษัทที�จองทัวร์ :      

 
Date วัน/เดือน/ปี ที�จัดส่ง:                     Application’s Signature เซ็นชื�อหมือนพาสปอร์ต:              
 

หมายเหต:ุ โปรดตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนลงนาม และนําเอกสารส่งให้กับบริษัททัวร์ ตามลําดับ 
ทั )งนี) บริษัทฯขอสงวนสิทธิ �ในการตรวจรับเอกสาร โดยอ้างอิงจากใบ Checklist ที�ผู้สมัครจัดส่งมาเท่านั)น. 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ยื�นคําร ้องขอสมคัรวีซ่าเชงเก้น 

เอกสารประกอบการขอสมคัรวีซ่า 
สําหรบันําส่งบร ิษัททัวร ์ 

ฉบบัจร ิง 
(ชุด) 

สําเนา 
(ชุด) 

หมายเหตุ 
อื�นๆ  

Passport (หนังสือเดินทาง เล่มปัจจุบัน)    

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

Photo (รปูถ่าย)    

Certificate of Employment (หนังสือรับรองสถานะการทํางาน)    

Certificate of Study (หนังสือรับรองสถานะการศึกษา)    

Bank Certificate (หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน จากธนาคาร)    

Bank Statement (รายการเดินบัญชีย้อนหลัง Y เดือน จากธนาคาร)    

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 

   



โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื�อประโยชน์ในการยื�นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

ชื�อ/รหัส รายการทัวร ์ และวันที�เด ินทางท่องเที�ยว โปรดระบุ …………………………………………………… 

T. ชื�อ - นามสกุล ปัจจุบัน ตรงกับพาสปอร์ต (ภาษาอังกฤษ)   ............................................................................ 

S. ชื�อ - สกุลเดิม ตอนเกิด (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................... 

W. เพศ   ชาย          หญิง 

q. ที�อยู่ตามสําเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

`. ที�อยู่พํานักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับสําเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

Y.โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี) .......................................... 

�. อาชีพปัจจุบัน .................................................... 

    ตําแหน่งงาน (ตรงกับที�ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

b. ชื�อสถานที�ทํางาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวทิยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 

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

ที�อยู่ที�ทํางาน ........................................................................................................................................... 

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

�. รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท 

TXสถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส (ตามกฎหมาย)           ⃣   อยู่กินฉันสามี (ไม่ได้จดทะเบียน) 

  ⃣   หย่าร้าง   ⃣   หม้าย 

TT. ชื�อ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ปี เกดิ................  สถานที�เกิด ..................... 

TS. ชื�อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด................. สถานที�เกิด ...................... 

TW. ชื�อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานที�เกิด ...................... 

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ 

      Tq.T เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วันหมดอายุ ................. ยงัคงอยู่/สูญหาย ............... 

      Tq.S เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วันหมดอายุ ................. ยงัคงอยู่/สูญหาย ............... 

15. บุคคลที�เดินทางไปท่องเที�ยวด้วยในทริป และความสัมพันธ์ โปรดระบุ  

      T`.T ชื�อ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

      T`.T ชื�อ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

 

16. ท่านเคยถูกปฏเิสธวีซ่า หรือไม่ (JAPAN / AMERICA / CANNADA / SCHENGEN / AUSTRALIA และอื�นๆ) โปรดระบุ 

       TY.T วีซ่าของประเทศที�เคยถูกปฏิเสธ .......................... วัน/เดือนปี ที�ถูกปฏเิสธ ........................... 

เหตุผลที�ถูกปฏิเสธ ...................................... 

17. ท่านเคยถูกปฏเิสธ ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศใดบ้าง โปรดระบุ 

       TY.T ประเทศที�ถูกปฏิเสธ ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้า ....................... วัน/เดือนปี ที�ถูกปฏิเสธ ...................... 

เหตุผลที�ถูกปฏิเสธ ...................................... 

Tb. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา W ปีที�ผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 



เคยได้  ใช้ได้ตั )งแต่วันที� .............................................. ถึงวันที� .................................................. 

19. ท่านเคยพิมพ์ลายนิ)วมือเพื�อการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านี) 

                        ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที�ดําเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

20. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการดํารงชีพระหว่างการเดินทาง และระหว่างพํานัก (ตรงกับใบสมัครวีซ่าส่งสถานเอกอัคคราชทูต) 

                ตัวผูข้อวีซ่าเอง    มีผู้อื�นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุชื�อ ............................................................. 

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

   เงินสด 

 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่าของท่านไม่ได้รับการอนุมัติทันตามกําหนดวันเดินท าง 
บริษัทขอสงวนสิทธิ �ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 
 เมื�อท่านได้จองทําการจองโปรแกรมทัวร์ และชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 - กรุณาจัดส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสําหรับยื�นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการล่าช้า 

อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ �   ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที�ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที�จะใช้ยื�นสถานทูต เนื�องจากข้อมูลทั )งหมด บริษัทฯจําเป็นต้องดําเนินการ

นําส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนําส่งข้อมูลที�ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 
  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการทํางานของท่านให้ชัดเจน (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื�อบริษัท, ตําแหน่งงาน, 

ลักษณะงาน, เงินเดือนที�ได้รับ และวันเดือนปีที�เริ�มงาน 
 
 เมื�อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยื�นวีซ่า จากเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับยื�นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน S สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัดหมายยื�นวีซ่า 
          - ท่านจําเป็นต้องนําส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพื�อให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที�ผ่านมา 
 
 หมายเหต:ุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเกี�ยวข้องใดๆทั )งสิ)น ทั )งนี)บริษัทเป็นเพียงตัวกลางที�คอยให้บริการ และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
เดินทางเท่านั)น  

 


