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STG11 JOURNEY DREAM EUROPE  
เที�ยว... สวติเซอรแ์ลนด ์ฝรั�งเศส  9วนั 6คนื 

 

สวสิ            นั�งกระเช้าและรถไฟ พิชิต ยอดเขาจุงเฟรา Top Of Europe เช็คอินแลนด์มาร์ค เมืองซูริค ลูเซิร์น  
                    สิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล เที�ยวชม อินเตอร์ลาเคน ช้อปปCDง Kirchofer กรงุเบิร์น นาJิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่  
ฝรั�งเศส      เมืองดิจอง เมืองปารีส เยือน พระราชวังแวร์ซาย ถ่ายภาพกับ หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์  
                    ล่องเรือแมน่ํDาแซน โดย เรือบาโต มูช และ ช้อปปCD ง ห้างแกลเลอรี� ลาฟาแยตต์ และ ห้างLa Samaritaine  

 

เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 
นํDาหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื�อง 30 Kg. / CARRY ON 7 Kg.    

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเด็ก 2-11 ปf   
(บาท) 

ราคาเด็ก  2-11 ปf 
ไม่เสริมเตียง 

(บาท) 

พักเดี�ยว / 
เดินทางท่านเดียว 

เพิ�ม (บาท) 

ที�นั�ง หมายเหตุ 

01-09 มิถนุายน 2566 89,900 

 

ไม่มีราคาเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 2 ปf 

ราคา 12,500 บาท) 

 

79,400 18,500 25  

07-15 มิถุนายน 2566 89,900 79,400 18,500 25  

> ไม่รวมค่าบริการและค่ายื�นวีซ่า 5,500 บาท < 
 

� FLIGHT:  
DEPARTURE :    TG970 BKK-ZRH 01.05-07.50    
RETURN    :    TG931 CDG-BKK 13.40-05.55 
 



 
 

22.00 น.  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชัDน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI 

AIRWAYS (TG) โดยมีเจ้าหน้าที�บริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเปsาก่อนขึDนเครื�อง  

 

 
 

01.05 น.   นําท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที�ยวบินที� TG970 

07.50 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นําท่านผ่านขัDนตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการ
ทางศุลกากร (เวลาท้องถิ�นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั�วโมง) 
จากนัDนท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) เปuนเมืองที�มีขนาด
ใหญ่ที�สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเปuนเมืองหลวงของ
รัฐซูริค และนําท่านเก็บภาพความประทบัใจกบัสถานที�ต่างๆ 
ส ะ พ า น  Münsterbrücke ห รื อ เ ปu น ที� รู้ จั ก กั น ใ น น า ม 
Helmhausbrücke เปuนสะพานข้ามถนนและเดินเท้าที�เปCด
ขึDนในปf 2381 ตัDงอยู่เหนือแม่นํDา Limmat ในใจกลางเมืองซู
ริค สะพานสามารถเดินข้ามไปมาได้ ระหว่างสองฝ}� งของ
โบสถ์สําคัญของซูริคฟากนึงมี โบสถ์ Fraumünster ที�เลื�อง
ชื�อเรื�องความงดงามของกระจกสี ซึ�งโบสถ์นับเปuนไฮไลท์
ของเมืองชูริคเลยก็ว่าได้ เปuนโบสถ์นิกายโปรแตสแตนท์ที�มีจุดเด่นอยู่ที�เปuนหอคอยตึกคู่แฝด และสถาป}ตยกรรมแบบ
โรมัน และอีกฝากเปuน โบสถ์ Grossmünster ออกแบบมาในรูปแบบประตูแกะสลักในศิลปะยุคกลาง อิฐหินถูกใช้ในการ

วันที� โปรแกรมทอ่งเที�ยว เช้า เที�ยง เย็น โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  TG970 BKK-ZRH 01.05-07.50        

2 

ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค - สะพาน Münsterbrücke -  โบสถ์ 
Fraumünster –  โบสถ์ Grossmünster – โรงละครโอเปร่าซูริค – 
ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ทะเลสาบลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – 
สะพานไม้ชาเปล           

 � � 
Ibis Styles Luzern city 
3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

3 
หมู่บ้านกรินเดิลวัลท์ – สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา 
– ปราสาทนํDาแข็ง - อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟCงซ์ฮอลล์ – เมือง
อินเตอร์ลาเคน – ช้อปปCD ง Kirchofer                                                                                                                              

� � � 
  See hotel Boenigen 3*  

หรือระดับใกล้เคียงกัน 

4 
กรุงเบิรน์ - Zentrum Paul Klee - Federal Palace of 
Switzerland - นาJิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ - Berner Minster – Church 
of the Holy Ghost - เมืองดิจอง 

� � � 

Ibis Styles Dijon 
Central 3* 

หรือระดับใกล้เคียงกัน 

5 เมืองดีจอง – เดินเล่นเมือง Old town – เมืองปารีส � � � 

Best Western Plus Paris 
Veliey 4*  

หรือระดับใกล้เคียงกัน 

6 
เมืองปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอรี� ลาฟาแยตต์ – หอไอ
เฟล - ล่องเรือแม่นํDาแซน โดย บาโต มูช � � � 

Best Western Plus Paris 
Veliey 4*  

หรือระดับใกล้เคียงกัน 

7 เมืองปารีส – พระราชวังแวร์ซาย - ห้าง La Samaritaine � � � 

Best Western Plus Paris 
Veliey 4*  

หรือระดับใกล้เคียงกัน 

8 
เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล 
TG931 CDG-BKK 13.40-05.55 �    

9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรงุเทพฯ     

วันที�หนึ�ง      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                                                

วันที�สอง    ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค - สะพาน Münsterbrücke -  โบสถ์ Fraumünster –  โบสถ์ Grossmünster – โรงละคร 
                   โอเปร่าซูริค – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ทะเลสาบลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล          � อาหาร เที�ยง,เย็น 



ก่อสร้างตัวโบสถ์ ยังมีการตกแต่งด้วยหน้าต่างกระจกที�มีสีสันทันสมัยโดยจิตรกรชาวสวิส Augusto Giacometti แวะ
ถ่ายภาพกบัความสวยงามของ โรงละครโอเปร่าซูริค (Zurich opera house) จากนัDนอิสระให้ท่านช้อปปCD งตามอธัยาศัยที� 
ถนนบานโฮฟซตราสเซอ Bahnhofstrasse ถนนนีDความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร ที�รู้จักในระดับนานาชาติว่าเปuนถนนช้
อปปCD ง มีร้านค้าให้ได้เลือกซืDอของกันมากมาย ได้รับการขนานนามว่าเปuนถนนที�แพงที�สุดในโลก ไม่ว่าจะเปuน Gucci, 
Armani, Prada, Chanel, Dior, Burberry, เปuนต้น  ร้านเครื�องประดับ ร้านนาJิกาและโรงแรมระดับหรูเปuนจํานวนมาก  

เที�ยง  � รับประทานอาหารเที�ยง (มืDอที�1)  
 นําทุกท่านเช็คอินที�เท ี�ยวเมอืงลูเซริน์ ชมวิวสวยๆของ ทะเลสาบลูเซิร์น หรืออีกชื�อที�เรียกว่า ทะเลสาบสี�แคว้นแดนป�าไม้ 

(Lake of the four forest cantons) อยู่บริเวณปากแม่นํDารอยซ์ ได้ชื�อว่าเปuนสถานที�สวยที�สุดในสวิตเซอร์แลนด์เลย
ทีเดียว และพาทุกท่านชมสัญลักษณ์ของเมืองคือ สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที�แกะสลักบนผาหิน
ธรรมชาติ เพื�อเปuนอนุสรณ์รําลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตที�เกิดจากการปฏิวัติในฝรั�งเศสเมื�อปf ค.ศ.
1792 ชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ�งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่าน แม่นํDารอยส์ (Reuss  River) ซึ�ง
เปuนเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเปuนสะพานไม้ที�มีหลังคาที�เก่าแก่ที�สุดในยุโรป สร้างขึDนเมื�อปf ค.ศ.1333 โดยใต้
หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น � รับประทานอาหารเย็น (มืDอที�2) 
ที�พัก : Ibis Styles Luzern city 3* หรือระดับใกล้เคียงกนั 
ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดินทาง 

 

 

 

เช้า   � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มืDอที�3) 
จ า ก นัD น นํ า ท่า น เ ดิ น ท าง สู่  ห มู่ บ้ า น ก ริน เ ดิ ลวัลท์  
(Grindelwald Terminal) หมู่บ้านเล็กๆ ใจกลางหุบเขา
บน เทือกเขา Burnese Alps แห่งรัฐเบิร์น (Bern) เปuน
หมู่บ้านเล็กๆ แต่กลับมีวิวสวยหลักล้าน รายล้อมไปด้วย
ทิวทัศน์สุดอลังการของเทือกเขาอันยิ�งใหญ่ ทิวสน และ
ทุ่งหญ้าสีเขียวขจี จากนัDนพาท่านเดินทางสู่ สถานีไอ
เกอร์เกลตเชอร์ (Eigergletcher station) โดยพาทุก
ท่า น นั�งกระเช้า  Eiger express Gondola จากสถานี
กรินเดิลวัลท์ สู่  สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ ซึ�งเปuนจุด
เชื�อมตอ่กบั รถไฟจงุเฟรา ที�จะนําทุกท่านเดินทางสู่ ยอด
เขาจุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH) TOP OF EUROPE บน
เทือกเขาแอลป� ล้อมรอบด้วยภูเขาไอเกอร์ เมินช์ นอกจากนีDที�นี�ยังเปuนบริเวณแรกในเทือกเขาแอลป�ที�ได้รับการขึDนทะเบียน
เปuนมรดกโลกอีกด้วย นําท่านเที�ยวชม ปราสาทนํDาแข็ง (Ice palace) สร้างขึDนจากกองนํDาแข็งที�ก่อตัวอยู่ใต้ระเบียงชมวิว
ลงไป 20 เมตร เปuนจุดถ่ายรูปสวยๆที�นี�ซึ�งเกิดจากไกด์ภูเขา 2 คนได้เริ�มสลักนํDาแข็งเข้าไปเปuนโถงกว้างขนาด 1,000 
ตารางเมตร โดยใช้เพียงสิ�วเจาะนํDาแข็งและเลื�อยในปf 1930 โดยทําทางเดินเหมือนโพรงถํDาเข้าไป เพื�อชมรูปสลักนํDาแข็ง
ต่างๆ อุณหภูมิภายในถํDาจะคงที�อยู่ที� -3 องศา อัลไพน์ เซนเซชัน (Alpine Sensation Adventure Tunnel)หนึ�งใน
สถานที�เที�ยวของจุงเฟรา อุโมงค์ความยาว 250 เมตร แสดงเรื�องราวของการรถไฟจุงเฟราและการพัฒนาของการ
ท่องเที�ยวในเขตเทือกเขาแอลป� มีจอภาพยนตร์ 360 องศาที�สฟCงซ์ฮอลล์ โดยภาพยนตร์จะนําพาผู้ชมเข้าสู่โลกอัลไพน์ที�

วันที�สาม        หมู่บ้านกรินเดิลวัลท์ – สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ปราสาทนํDาแข็ง - อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟCงซ์ฮอลล์ – 

                      เมืองอินเตอร์ลาเคน - ช้อปปCDง  Kirchofer                                                                                        � อาหาร เช้า,เที�ยง,เย็น 



ล้อมรอบจุงเฟรา สฟCงซ์ฮอลล์ (Sphinx Observatory) ขึDนลิฟต์ที�เร็วที�สุดในสวิตเซอร์แลนด์ไปเพียง 25 วินาทีก็จะถึง
ห้องชมวิวที�จะมองเห็นธารนํDาแข็งได้ในทุกสภาพอากาศ ซึ�งในวันฟ�าใสจะสามารถเปCดออกไปยังลานชมวิวกลางแจ้งที�อยู่
สูงจากระดับนํDาทะเล 3,571 เมตร พร้อมวิวธารนํDาแข็งอเล็ตช์ มองเลยไปถึงฝรั�งเศส เยอรมนีและอิตาลีได้อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที�ยง � รับประทานอาหารเที�ยง (มืDอที�4) 
พาทุกท่านลงสู่ด้านล่าง โดยนั�งรถไฟกลับจากยอดเขาจงุเฟรา สู่สถานไีอเกอรเ์กลตเชอร ์และต่อด้วยกระเช้า Eiger 
express Gondola เพื�อเดินทางลงสู่สถานกีรนิเดลิวลัท ์จากนัDนนาํ
ทุกท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเคน (Interlaken) เมืองตาก
อากาศเล็กๆที�สวยเหมือนในฝ}น เปuนเมืองแห่งสองทะเลสาบ ตัDงอยู่
ระหว่างทะเลสาบ ทูน Thun และทะเลสาบเบรียนซ์ Bienz ล้อมรอบ
ด้วยภูเขามีทิวทัศน์บริสุทธิ�และสวยงามมาก จากนัDนนําท่านไปช้อป
ปCD งรา้นนาJิกาที�มชีื�อเสียง Kirchofer ที�มีแบรนด์ดังกวา่ 70 แบรนด์ 
เ ช่ น  PATEK PHILIPPE, CARTIER, BLANCPAIN, CHANEL, 
BVLGARI, HERMES, PIAGEL และแบรนด์ชัDนนําอีกมากมาย ทัDงยัง
มี เครื�องประดับ, เครื�องหนัง และเครื�องสําอางอีกด้วย อิสระให้ท่าน
ได้เลือกช้อปเลือกซืDอกันได้ตามอัธยาศัย 

เย็น           � รับประทานอาหารเย็น (มืDอที�5) 
ที�พัก : Seehotel Boenigen 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

ชื�อโรงแรมที�ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง 
 

 

เช้า   � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มืDอที�6) 

นําท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ และเปuนเมืองมรดกโลกอันลํDาค่าที�ได้รับการอนุรกัษ์

มาสู่ป}จจุบันเบิร์น ถูกสร้างขึDนในยุคกลางของยุโรปองค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ�งของเบิร์นเปuนเมืองมรดก นําท่าน

เช็คอนิแลนดม์ารค์ของกรงุเบริน์ เรอ่มต้นที� Zentrum Paul Klee เปuนพิพิธภัณฑ์ที�มีงานศิลปะมากมายของศิลปCนระดับ

โลกอย่าง Paul Klee สมควรต้องยํ�าเท้ามาให้ถึง ตัDงอยู่ในเขตชานเมืองทางทิศตะวันออกของกรุงเบิร์น  ตัวอาคารได้รับ

การออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีชื�อดัง Renzo Piano ต่อด้วยการไปชม Federal Palace of Switzerland หรือ The 

Parliament Building ซึ�งก็คือตึกรัฐสภาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาJิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ (ZYTGLOGGE) หอนาJิกา

ยุคกลางที�มีชื�อเสียงที�สุดของ

ย่านเมืองเก่าเบิร์น ถูกสร้างขึDน

ในศตวรรษที� 13 อายุ 800 ปf มี

โชว์ให้ดูทุกๆชั�วโมงที�นาJิกาตี

บอกเวลา ป}จจุบันเปuนหนึ�งใน

สัญลักษณ์ที�มี ชื�อ เสียง ม า ก

ที�สุดของกรุงเบิร์น และเช็คอนิ

กัน ต่อ ที� Berner Minster ยัง

เปuนที�รู้จักกันในนามของมหา

วันที�สี�        กรุงเบิร์น - Zentrum Paul Klee - Federal Palace of Switzerland - นาJิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ - Berner Minster – 

                 Church of the Holy Ghost - เมืองดิจอง                                                                                           � อาหาร เช้า,เที�ยง,เย็น 



วิหารเบิร์นและวิหารเซนต์วินเซนต์ มหาวิหารเปuนโบสถ์ที�ใหญ่ที�สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ตัDงแต่ปลายยุคกลางและมี

บทบาทสําคัญในการพัฒนาสถาป}ตยกรรมของเมือง Church of the Holy Ghost โบสถ์ศักดิ�สิทธิ�ที�ตัDงอยู่ทางฝ}� ง

ตะวันตกเปuนโบสถ์นิกายคาลวินนิสต์ที�ใหญ่ที�สุดในสวิสและยัง เปuนโบสถ์โปรเตสแตน ต์ที�ใหญ่ที�สุดแห่งหนึ�ง ของ

สวิตเซอร์แลนด์ คริสตจักรสไตล์บาโรกตอนปลายเพดานสีขาวบริสุทธิ�ผนังการตกแต่งที�นุ่มนวลและรายละเอียดอื�น ๆ 

เที�ยง � รับประทานอาหารเที�ยง (มืDอที�7)  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง หรือ ดีฌง (Dijon) หนึ�งในเมืองท่องเที�ยวที�สวยงาม เปuนเมืองหลวงของจังหวัดโคต-ดอร์

ในแคว้นบูร์กอญในประเทศฝรั�งเศส ถือเปuนเมืองสําคัญแห่งแคว้นเบอร์กันดี เปuนแหล่งไวน์และมัสตาร์ดชัDนดีอีกแห่งของ

ฝรั�งเศส  

เย็น           � รับประทานอาหารเย็น (มืDอที�8) 
ที�พัก : Ibis Styles Dijon Central 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

ชื�อโรงแรมที�ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง 

 

 
เช้า   � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มืDอที�9) 

 พาท่านไปถ่ายภาพความประทบัใจกบัแลนด์มาร์ค เมืองดีจอง (Dijon) 

เที�ยวชมโบสถ์ของเมืองดิจองที�มีความสวยงามและเดินเล่นรอบๆเมือง 

Old town ที�มีองขายมากมาย ไม่ว่าเปuน ร้านอาหาร คาเฟ� รวมไปถึง

สินค้าท้องถิ�นอีกมากมาย อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายภาพเก็บคว าม

ประทับใจได้ตามอัธยาศัย  

เที�ยง � รับประทานอาหารเที�ยง (มืDอที�10)  

จากนัDนพาท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) เปuนเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที�สุดของประเทศฝรั�งเศส ตัDงอยู่บนแม่นํDาแซน 

ผู้คนเรียกปารีสว่า "เมืองแห่งความรัก" เพราะบรรยากาศโรแมนติก และได้ขึDนชื�อว่าเปuนเมืองแห่งศิลปะ รอบเมืองยังมี

สถาป}ตยกรรมโดดเด่น ไม่เหมือนที�ไหนในโลก ถ่ายรูปสวยๆได้หลายมุมเลยทีเดียว 

เย็น           � รับประทานอาหารเย็น (มืDอที�11) 
ที�พัก : Best Western Plus Paris Veliey 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ชื�อโรงแรมที�ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง 

 

 

 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มืDอที�12) 

จากนัDนนาํท่านเยี�ยมชมด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เปuนพิพิธภัณฑ์ที�มีชื�อเสียงโด่งดังที�สุดของเมือง

ปารีส จากผลงานที�จัด  แสดงไปจนถึงความเก่าแก่และยิ�งใหญ่ของสถานที�ทําให้เปuนพิพิธภัณฑ์ที�มีความสําคัญระดับโลก 

ห้างแกลเลอรี� ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เปuนห้างหรูที�มีชื�อเสียงมากที�สุดแห่งหนึ�งของปารีส ภายในอาคารที�มี

สถาป}ตยกรรมที�สวยงาม ในป}จจุบันมีสาขาแบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทัDงในประเทศและนอกประเทศ รวมแล้วทัDงหมด 61 แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที�ยง � รับประทานอาหารเที�ยง (มืDอที�13)  

วันที�ห้า        เมืองดีจอง – เดินเล่นเมือง Old town – เมืองปารีส                                                                          � อาหาร เช้า,เที�ยง,เย็น

                      

วันที�หก      เมืองปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอรี� ลาฟาแยตต์ – หอไอเฟล - ล่องเรือแม่นํDาแซน โดย บาโต มูช  

                                                                                                                                                                              � อาหาร เช้า,เที�ยง,เย็น 



 หลังจากรับประทานอาหารเที�ยงเรียบร้อยแล้ว จากนัDนให้ท่านอิสระช้อปปCD งบริเวณรอบ ๆได้ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัด

หมาย จากนัDนนําท่านเช็คอนิแลนดม์ารค์แห่งเมอืงปารีส เริ�มต้นที� หอไอเฟล (Eiffel Tower) หอที�เปuนสัญญาลักษณ์ของ

ประเทศฝรั�งเศส และเปuนแลนด์มาร์คสําคัญ และยังเปuนหนึ�งในสิ�งก่อสร้างที�มีชื�อเสียงที�สุดในโลกอีกด้วย ตัวอาคาร

ก่อสร้างโดยโครงเหล็กทัDงหมด หอไอเฟลสูง 324 เมตร (1,063 ฟุต) หรือสูงเท่ากับตึก 81 ชัDน จากนัDนนําทุกท่าน ล่องเรือ

แม่นํDาแซน โดย บาโต มูช (Bateaux-Mouches) (ประมาณ 1 ชม.) มีการบรรยายเกี�ยวกับประวัติเมืองปารีสตลอดทัDงสาย

การเดินทางระหว่างสองข้างทางที�เต็มไปด้วยสถาป}ตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเปuน มหาวิหารน็อทร์-ดาม, หอไอเฟล 

พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เปuนต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น           � รับประทานอาหารเย็น (มืDอที�14) 
ที�พัก : Best Western Plus Paris Veliey 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ชื�อโรงแรมที�ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง 

 

 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มืDอที�15) 

นําท่าน เดินทาง สู่สถานที�ท่องเที�ยวที�โ ด่ง ดัง มากของ
ฝรั�ง เศส นัDน ก็คือ  พระราชวัง แว ร์ซาย ( Versailles 
Palace)  (ค่าเข้าชม รวมในค่าทัวร์แล้ว) หนึ�งในสถานที�
ท่อง เที�ยวที�มีชื�อเสียง มากที�สุดของประเทศฝรั�งเศส 
นับเปuนพระราชวังที�มีความยิ�งใหญ่และงดงามอลังการ
มาก จนติด 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรย์ของโลก อีกทัDงยังได้รับ
การขึDนทะเบียนให้เปuนมรดกทางวัฒนธรรม พระราชวัง
สร้างในรูปแบบสถาป}ตยกรรมสไตล์คริสต์ศตวรรษที� 17 
และ 18 ภายในประกอบด้วยห้องถึง 700 ห้อง รูปภาพ
ทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปCนชัDนเอก 
15,034 ชิDน ควรามกว้างขวางวัดได้จากขนาดพืDนที�ของ
พระราชวัง ทัDงหมด 800 เฮกการ์ (5,000 ไร่) โดยแบ่ง
ออกเปuนส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่ The Palace หรือด้าน
ในของพระราชวัง มีห้องมากมายถึง 700 ห้อง ไม่ว่าจะเปuน 
ห้อง บรรทม, ห้อง เสว ย, ห้อง สําราญ และห้อง พํานัก
อื� น ๆ  แ ต่ ไ ม่ มี ห้ อ ง นํD า แ ม้แต่ เ พี ย ง ห้ อ ง เ ดี ย ว  , ห้ อ ง
กระจก หรือ The Hall of Mirrors เปuนห้องที�ใหญ่ที�สุดใน
พระราชวัง และมีชื�อเสียงโด่งดังมากที�สุด ถูกก่อสร้าง
ด้วยกระจกบานยักษ์ใหญ่เจียรไนสุดวิบวับทัDงหมด 17 บาน 
เมื�อเปCดออกมาจะพบเห็นมุมที�สวยที�สุดของสวนแวร์ซาย 
The Gardens สวนที�ตกแต่งให้มีลวดลายเหมือนเขาวงกต ประดับประดาด้วยต้นไม้ สวนดอกไม้แบบเรขาคณิต มี
ประติมากรรมและหินอ่อนโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายกรีกโรมัน The Estate of Trianon พระตําหนักเล็กๆ 
ของพระนางพระนางมารี อองตัวเนต และสวนดอกไม้ส่วนตัว ท่ามกลางหมู่บ้านชนบทที�เงียบสงบ ซึ�งพระนางทรงโปรด
ที�จะมาพักผ่อนที�แห่งนีDและใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบคนธรรมดาทั�วไป  

วันที�เจ็ด      เมืองปารีส – พระราชวังแวร์ซาย - ห้าง La Samaritaine                                                                 � อาหาร เช้า,เที�ยง,เย็น 

                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที�ยง   � รับประทานอาหารเที�ยง (มืDอที�16)  

 จากนัDนนําทุกท่านไปช้อปปCD งกันแบบจุใจที�ห้างดัง ห้าง La Samaritaine เปCดตัวอย่างเปuนทางการอีกครัDงเมื�อวันที� 23 

มิถุนายน 2021 ที�ผ่านมา และกลายเปuนห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที�เน้นยํDาถึงเสน่ห์ของชาวปารีส ไม่ว่าจะ

เปuนแฟชั�น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น             � รับประทานอาหารเย็น (มืDอที�17) 
พัก : Best Western Plus Paris Veliey 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ชื�อโรงแรมที�ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง 

 

 

เช้า   � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มืDอที�18) 

จากนัDนนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั�งเศส เพื�อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

13.40 น.       เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน THAI ARIWAYS (TG) เที�ยวบินที� TG931 

 
 

05.55 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี�ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ขึDนอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ�น สถานที�ท่องเที�ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ�น ณ เวลานัDน  

ทัDงนีDการเปลี�ยนทางบริษัทจะคํานงึถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเปuนหลักสําคัญ 

 

► เอกสารที�ต้องทําการเตรียมก่อนเดินทางออกและเดินทางกลับประเทศไทย 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

► การเดินทางครัDงนีDจะต้องมีจํานวน 10 ท่านขึDนไป กรณีไม่ถงึจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทวัร์กับบริษัทที�มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื�อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

วันที�แปด       เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล                                                                             � อาหาร เช้า     

                 

วันที�เก้า        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรงุเทพฯ 



- หรือขอสงวนสิทธิ�ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ�ม (ในกรณีที�ผู้เดินทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท

จะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที�ลูกค้าต้องออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ กอ่นทกุครัDง มิฉะนัDนทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทัDงสิDน   

► การจองทัวร์และชําระค่าบรกิาร  

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 30,000 บาท + ค่าบริการทําวีซ่า 5,500 บาท (35,500 บาท) 

 กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื�นวีซ่าพร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร ์

- ค่าทัวร์ส่วนที�เหลือชําระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั�วหรือวีซ่าออกใกล้วนัเดินทางท่านจําเปuนต้องชําระค่า

ทัวร์ส่วนที�เหลือตามที�บริษัทกําหนดแจ้งเท่านัDน 
 

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

หนา้หนงัสือเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรบัตดิวซีา่ไมต่ํ�ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัDนทางบรษัิทจะไม่

รบัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจาํ 

 

เง ื�อนไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึDนไป คนืเงินทัDงหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที� เกิดขึDนจรงิเช่น ค่าวี

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

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทางคนืมัดจํา 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที�เกิดขึDน จรงิเช่น ค่าวีซ่า 

ค่ามัดจําตัวเครื�องบิน  ค่ามัดจําโรงแรม หรืออื�นๆ )  

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วนัก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทัDงหมดตามราคาทัวร์ที�ตามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการไม่คืนเงนิค่าทวัรท์ัDงหมด 

5. เมื�อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถอืว่าท่าน

สละสิทธิ� ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัDงสิDน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที�เกิดขึDนจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามที�เกิดขึDนจริง  

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

นักท่องเที�ยว ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวมีค่าใช้จ่ายที�ได้จ่ายจริงเพื�อเตรียมการจัดนําเที�ยว ให้นํามาหักจากเงินค่าบริการที�ต้องจ่าย 

ทัDงนีD ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที�ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตั�วเครื�องบนิ ค่าโรงแรม หรืออื�น  ๆ

 

อตัราคา่บรกิารนีDรวม  

(บริษัท ดําเนินการให้ กรณียกเลิกทัDงหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ�ง ไม่สามารถรีฟ}นด์เปuนเงนิหรือการบริการอื�นๆได้) 

1. ค่าตั�วโดยสารเครื�องบินไป-กลับ ชัDนประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   

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

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที�เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเปuนต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี�ยวเพิ�ม) 

หรือเปuนการเพิ�มเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที�ระบุไว้ในโปรแกรมมเีทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัท

ขอจัดที�พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที�พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื�องปรับอากาศที�สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายใน

ห้องพัก เนื�องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทัDงปf  

4. ตั�วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที�นั�งเปuน Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั�วกรุ๊ปเท่านัDนไม่สามารถเลื�อน

วันได้ ใน กรณีที�ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที�เพื�อสอบถามราคาอีกครัDง และการจัดที�นั�งของผู้

เดินทาง เปuนการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพื�อแทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที�ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

6. เจ้าหน้าที�บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  



7. ค่านํDาหนักกระเปsา สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื�อง 30 กิโลกรมั ถือขึDนเครื�องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกนัวนิาศภัยเครื�องบิน

ตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ และกรณีนํDาหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที�สายการบินเรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel 
แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชืDอโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ�งเกิดขึDน
ภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลที�ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านัDน (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื�นๆประกนั
จะไม่ครอบคลุม) ซึ�งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซืDอประกันเพิ�มวงเงินคุ้มครอง เพิ�มความ
คุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ�งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เปuนไปตามเงื�อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดย
ทัDงนีDการทําประกันนีDจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที�ยว ที�บังคับให้บริษัทนําเที�ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุใน
การเดินทางเท่านัDน แต่ทัDงนีD ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่าน
ต้องการซืDอความคุ้มครองเพิ�มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที�บริษัทฯ 
9. ค่ารถปรับอากาศนําเที�ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 

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

 

อตัราคา่บรกิารนีDไมร่วม  

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  จากท่าน 

2. ค่าบริการและยื�นวีซ่าเชงเก้น 5,500 บาท 

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

4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

5. ค่าภาษีนํDามันที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั�วเครื�องบนิ และได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 

7. ค่าพนักงานยกกระเปsาที�โรงแรม 

8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EUR /ทา่น  สําหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  

 

กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึDนจรงิ 

เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่/คา่มดัจาํตั�วเครื�องบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัDงหมดก่อนทําการจอง เพื�อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัท ฯ และเมื�อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัDงหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื�อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทัDงหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะเลื�อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึDนในกรณีที�มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ�การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมีการปรับขึDนก่อนวันเดินทาง  

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

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัDงสิDน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัDงสิDน หากเกิดสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัDงหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทัDงหมด  

7. รายการนีDเปuนเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัDงหนึ�ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องห้องพัก เปuนสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที�เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี�/ปลอดบุหรี� ไ ด้ 

โดยอาจจะขอเปลี�ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที�พัก ทัDงนีDขึDนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั

ได้   



9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเปuนพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนัDน 

บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทัDงสิDนแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัDน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื�องจากเปuนการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู้เดินทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปuนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก

ปฏิเสธในกรณีอื�น ๆ   

12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบ
แผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชืDอโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ�งเกิดขึDน
ภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลที�ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านัDน (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื�นๆประกนั
จะไม่ครอบคลุม) ซึ�งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซืDอประกันเพิ�มวงเงินคุ้มครอง เพิ�มความ
คุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ�งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เปuนไปตามเงื�อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดย
ทัDงนีDการทําประกันนีDจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที�ยว ที�บังคับให้บริษัทนําเที�ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุใน
การเดินทางเท่านัDน แต่ทัDงนีD ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่าน
ต้องการซืDอความคุ้มครองเพิ�มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที�บริษัทฯ 
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทัDงสิDนแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัDน  

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื�องจากเปuนการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเปuนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื�น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกอบการยื�นคาํรอ้งขอวซีา่เชงเกน้ 

ระยะเวลาดาํเนนิการพิจารณาวซีา่ 25-30 วนัทาํการ 
ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายนิDวมอื ตามวนัเวลานดัหมายยื�นวซีา่ 

โปรดดาํเนนิการตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ที� เนื�องจากสถานทตูมีการเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนดเงื�อนไข 

รวมถงึเอกสารที�ใชสํ้าหรบัยื�นคาํรอ้งขอวซีา่อยูเ่ปuนประจาํ 

 

 

1. พาสปอร์ตเล่มป}จจุบัน (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 2x1.5นิDว หรือ 4.5x3.5เซ็นติเมตร) 

รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ห้ามตกแต่งรูป, ห้ามสวมแว่นตา, ห้ามใส่เครื�องประดับ, ห้ามใส่คอนแทคเลนส์, ห้ามเห็นฟ}นโดยเด็ดขาด 

รูปถ่ายต้องเปCดให้เห็นหน้าผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยต้องเปuนรูปที�ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านัDน 

(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 70-80 % ของขนาดภาพ) 

 

 

 

 

 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ�งอาจส่งผลให้รูปถ่ายชํารุด และไม่

สามารถใช้งานได้ ** 
 

 

3. เอกสารส่วนตัว (Personal evidence) 

 - สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมีเอกสารอื�นๆ เพิ�มเติม (ถ้ามี) ท่านจําเปuนต้องยื�นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเปuนภาษาอังกฤษ ดังนีD 

 - สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาใบหย่าร้าง / สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 



 - สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ - นามสกุล (จําเปuน หากเคยมีการเปลี�ยนแปลง) 

กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า 18 ปf (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จําเปuนต้องยื�นเอกสารเพิ�ม พร้อมแปลเปuนภาษาอังกฤษ ดังนีD 

- สําเนาสูติบัตร / สําเนาใบเกิด (ของเด็ก) 

- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที�มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 

  (ของบิดาและมารดา ที�มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 
 

กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า18ปf (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จําเปuนต้องยื�นเอกสารเพิ�ม พร้อมแปลเปuนภาษาอังกฤษ ดังนีD 

- สําเนาสูติบัตร / สําเนาใบเกิด (ของเด็ก) 

- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที�มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 

  (ของบิดาและมารดา ที�มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา และมารดา / สําเนาพาสปอร์ตบิดา และมารดา 

 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านัDน 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 จําเปuนต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที�ที�รับยื�นวีซ่า กรณีบิดา-

มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ4ายใดเป5นผู้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้

เดียว 

 

จากนัDน ผู้ปกครองจําเปuนต้องนําหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ทัDงฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ) 

ส่งให้กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัติให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนนําส่งบริษัททัวร์ 

(สามารถขอดูตัวอย่างได้ที�แผนกวีซ่าของบริษัททัวร์) 

 

4. หลักฐานการงาน / หนังสือรับรองการทํางาน (Proof of Work) 

 

4.1 กรณเีปuนพนกังานทั�วไป ทัDงภาครฐัและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทที�ท่านทาํงานป}จจุบัน   โดยระบุตําแหน่ง

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

แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอํานาจอย่างชัดเจน 

(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื�นคําร้องขอวีซ่า และเอกสาร จําเป5นต้องเป5นภาษาอังกฤษ เท่านัFน) 

4.2 กรณีที�เปuนเจ้าของกิจการ ใช้สําเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD) 

(คัดสําเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป5นภาษาอังกฤษ) 

4.3 กรณีที�เปuนนกัเรยีน/นกัศึกษา ใช้หนังสือรับรองการศึกษา ฉบับจริง จากสถาบันการศึกษาเท่านัDน สถานทูตไม่รับพิจารณา

บัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน 

(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื�นคําร้องขอวีซ่า และเอกสาร จําเป5นต้องเป5นภาษาอังกฤษ เท่านัFน) 

4.4 กรณีเปuนแมบ่า้น ใช้สําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณี

ที�ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จําเปuนต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื�อ-สกุล    วัน เดือน ปfเกิด 

ของสามีและบุตร ที�มีความสัมพันธ์ร่วมกัน 

(ผู้สมัคร จําเป5นต้องเขียนจดหมายชีFแจง บรรยายเป5นภาษาอังกฤษเท่านัFน) 



 

4.5 กรณีกิจการที�ไมไ่ดจ้ดทะเบียน อาทิ อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จําเปuนต้องเขียนจดหมาย

แนะนําตนเอง ชีDแจงรายละเอียดการทํางาน แหล่งที�มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบการพิจารณา อาทิ รูป

ถ่าย, สัญญาเช่า, สัญญาซืDอขาย, ใบเสร็จรับเงิน, โฉนดที�ดิน, หลักฐานอ้างอิงอื�นๆ ฯลฯ 

(ผู้สมัคร จําเป5นต้องเขียนจดหมายชีFแจง บรรยายเป5นภาษาอังกฤษเท่านัFน) 

 

5. หลักฐานการเงิน (Financial evidence) 

 5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง จําเปuนต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนีD 

5.1.1  Bank Certificate หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร ระบุสกุลเงิน EUR 

(สะกด ชื�อ-สกุล เปuนภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มป}จจุบันที�ใช้เดินทาง) 

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

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

อยู่ในบัญชีนัDนๆไม่ตํ�ากว่า 6 หลัก เพื�อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้

อย่างไม่เดือดร้อนเมื�อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 

  (สะกด ชื�อ-สกุล เปuนภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มป}จจุบันที�ใช้เดินทาง) 

 

5.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง มีผ ู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

5.2.1 Bank Guarantee หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร เพื�อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลอื�น 

(สะกด ชื�อ-สกุล เจ้าของบัญชี และผู้สมัคร เปuนภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มป}จจุบันที�ใช้เดินทาง) 

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

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

บัญชีนัDนๆไม่ตํ�ากว่า 6 หลัก เพื�อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่

เดือดร้อนเมื�อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 

5.2.3 Sponsor Letter ผู้ให้การสนับสนุน จําเปuนต้องเขียนจดหมายชีDแจงความสัมพันธ์ระหว่างกัน พร้อมระบุวันถุ

ประสงค์ในการสนับสนุน และวันเดินทางที�ไปท่องเที�ยวตามโปรแกรมทัวร์ 

 (โปรดติดต่อบริษัทฯ เพื�อขอดูตัวอย่าง) 

 

หมายเหตุ: สําหรับประเทศอิตาลี และสาธารณะรัฐเช็ก 

ผู้ที�สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทางได้ จําเปuนต้องเปuนบิดา/มารดา/พี�-น้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกันเท่านัDน !! 

กรุณาระบุ ชื�อ-สกุล ลงในจดหมายชีDแจ้งเปuนภาษาอังกฤษ และสะกดชื�อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที�ใช้เดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bank Certificate & Bank Statement 

จําเปuนต้องขอจากธนาคาร เปuนภาษาอังกฤษ เท่านัDน 

จําเปuนต้องให้เจ้าหน้าที�ธนาคาร ประทับตราสําคัญ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร เท่านัDน 
 

6. International Vaccine Certificate 

ประวัติการได้รับวัคซีน ฉบับภาษาอังกฤษ International ที�ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข 

 

7. ใบตรวจเอกสาร และ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว สําหรับยื�นคําร ้องขอวีซ่าเชงเก้น 

 

 เพื�อประโยชน์ในการยื�นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับยื�นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเปuนจริง เนื�องจาก

บริษัทฯ ต้องนําส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพื�ออนุมัติคําร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล

ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเปuนเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเปuนจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 

หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ�งขึDน 

 

 เมื�อท่านชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หาก

ดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเปuนการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที�ท่านได้ชําระไปแล้วทุกกรณี 

  

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที�จะยื�นคําร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัDง 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที�

สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทัDงนีDบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที�เพื�อไปอํานวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทัDงช่วยประสานงาน

กับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิ�มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสาร

ดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพื�อนําส่งสถานทูตเช่นกัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�นําเรียนสถานทูตเพื�อพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 

เนื�องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เปuนสถิติในนามของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารทกุฉบบัที�ใชป้ระกอบการยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเปuนภาษาองักฤษเทา่นัDน !! 

พรอ้มแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่าํเปuนตอ้งเซน็รบัรองสําเนาถกูตอ้ง) 

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/ปf ที�จัดส่ง:                     Application’s Signature เซ็นชื�อหมือนพาสปอร์ต:            

  

 

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบความถูกต้อง กอ่นลงนาม และนําเอกสารส่งให้กับบริษัททัวร์ ตามลําดับ 

ทัDงนีD บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการตรวจรับเอกสาร โดยอ้างอิงจากใบ Checklist ที�ผู้สมัครจัดส่งมาเท่านัDน. 

 

 

เอกสารประกอบการขอสมคัรวซีา่ 
สําหรบันาํส่งบรษัิททวัร ์

ฉบบัจรงิ 
(ชดุ) 

สําเนา 
(ชดุ) 

หมายเหต ุ
อื�นๆ 

Passport (หนังสือเดินทาง เล่มป}จจุบัน)    

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 (กรอกข้อมูลเปuนภาษาอังกฤษ) 

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

1. ชื�อ - นามสกุล ป}จจุบนั ตรงกับพาสปอร์ต (ภาษาอังกฤษ)   ............................................................................ 

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

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ที�อยู่ตามสําเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

5. ที�อยู่พํานักป}จจุบัน กรณีไม่ตรงกับสําเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

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

7. อาชีพป}จจุบัน .................................................... 

    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/ปf เกิด................  สถานที�เกิด ..................... 

12. ชื�อ-สกุลของบิดา ..................................................... วนั/เดือน/ปf เกิด................. สถานที�เกิด ...................... 

13. ชื�อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปf 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/เดือนปf ที�ถกูปฏิเสธ ........................... 

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

17. ท่านเคยถูกปฏิเสธ ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศใดบ้าง โปรดระบ ุ

       16.1 ประเทศที�ถูกปฏิเสธ ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้า ....................... วัน/เดือนปf ที�ถกูปฏิเสธ ...................... 

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

18. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปfที�ผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ตัDงแต่วันที� .............................................. ถึงวนัที� .................................................. 

19. ท่านเคยพิมพ์ลายนิDวมือเพื�อการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านีD 

                        ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบวุัน/เดือน/ปf 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�องจากข้อมูลทัDงหมด บริษัทฯจําเปuนต้องดําเนินการนําส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนําส่งข้อมูลที�ไม่สอดคล้องกับ

ความเปuนจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการทํางานของท่านให้ชัดเจน (ระบุ

เป5นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื�อบริษัท, ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที�ได้รับ และวันเดือนปfที�เริ�มงาน 

 

 เมื�อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยื�นวีซ่า จากเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ 

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

ถึงวันนัดหมายยื�นวีซ่า 

          - ท่านจําเปuนต้องนําส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพื�อให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที�ผ่านมา 

 

 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเปuนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมม่ีส่วนเกี�ยวข้องใดๆทัDงสิDน ทัDงนีDบริษัทเปuนเพียงตัวกลางที�
คอยให้บริการ และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านัDน 


