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FEY05 PERFECT EUROPE  
เทีย่ว... ฝรัง่เศส สวติเซอรแ์ลนด ์อติาลี 8วนั 5คนื 

ฝรั่งเศส เที่ยวแลนด์มาร์ค หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ลอ่งเรอืแมน่ า้แซน บาโต มชู เมืองดิจอง เมืองกอลมาร์ 
ช้อปปิ้ งห้างปลอดภาษี Benlux Louvre ห้าง La Samaritaine และ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์  

สวสิ นั่งกระเช้าโรแตร์ พิชติยอดเขาทติลสิ ถ ้าน ้าแข็ง สะพานแขวน สิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล  
อติาล ี เยือน เมืองมิลาน พระราชวังมิลาน มหาวหิารมลิาน และ ทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยทีสุ่ดในโลก 
 โรงละครลาสกาล่า ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ ห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด 

เดนิทางโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS 
น า้หนกัสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 kg. / CARRY ON 7 kg. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันเดินทาง 
 

ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก 2-11 ปี 
(บาท) 

เด็ก 2-11 ปี  
ไม่เสริมเตยีง 

(บาท)  

พักเดี่ยว / เดินทาง 
ท่านเดียว เพ่ิม 

(บาท) 

ที่นั่ง หมายเหต ุ

12-19 กันยายน 66 56,900 ไมม่ีราคาเด็ก 
( Infant ไม่เกิน 2 ปี 
ราคา  14,500 บาท) 

51,400 12,500 25  

19-26 กันยายน 66 56,900 51,400 12,500 25  

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท << 

 
◼ FLIGHT 
 DEPARTURE:     EY407      BKK-AUH       19.55-23.25 

         EY031      AUH-CDG        02.20-07.45 
 RETURN       :     EY088     MXP-AUH       10.50-18.55 
                                  EY402     AUH-BKK        21.40-07.20 
 
 

วันที ่ โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ-ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบดูาบี แวะ
พักเปลี่ยนเครือ่ง  EY407 BKK-AUH 19.55-23.25     

2 

EY031  AUH-CDG 02.20-07.45 ทา่อากาศยานนานาชาตปิารีส 
ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส   - นั่งรถกระเช้าไฟฟา้ 
Funicular Montmartre –มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า - 
ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างปลอดภาษี 
Benlux Louvre – ห้าง La Samaritaine - ล่องเรอืแมน่ ้าแซน 
โดย บาโต มูช – หอไอเฟล                                           

   

Best Western Plus Paris 
Velizy 4*  

    หรือระดบัใกล้เคียงกัน 
 

3 
เมืองปารีส - เอาท์เลท็ ลาวลัเล่ – เมืองดีจอง - โบสถ์แซ็ง-
เบนญี – วังดยุกแห่งเบอร์กันดี – พิพิธภัณฑ์ศิลปะประจ าเมือง 
–โบสถ์เซนต์มิเชล                                                                                                                                        

   
Ibis style Dijon  

Central 3*  
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

4 
เมืองกอลมาร์ – เวนิสน้อย - ชนบท Krutenau - เมืองซุก 
ประเทศสวติเซอร์แลนด์ -  Lohri AG Store – เมอืงลูเซิร์น - 
สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – Schwanenplatz 

   
Ibis Styles Luzern 3*  
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

5 
เมืองแองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - ถ ้าน ้าแข็ง - สะพานแขวน 
- เมืองโคโม่ – ทะเลสาบโคโม่ – มหาวิหารโคโม่ –  เมืองโลมาซโซ                                                                                                                                      

Just Hotel  
Lamazzo Fiera 4*  
หรือระดับใกล้เคียง 

6 
เมืองมิลาน – พระราชวังมิลาน – มหาวิหารแห่งมลิาน – โรง
ละครลาสกาล่า – ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ –ห้างกัลเลรีอาวิ
ตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด                                                                                       

   
Novotel Milano 

Malpensa Aeroporto 4* 
หรือระดับใกล้เคียง 

7 
ท่าอากาศยานมลิาโนมัลเปนซา - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดา
บี แวะเปลี่ยนเครื่อง   EY088  MXP-AUH  10.50-18.55 

    

8 ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ- กรุงเทพฯ   
EY402 AUH-BKK 21.40-07.20     



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกช้ัน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน ETIHAD 
AIRWAYS (EY) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนข้ึนเครื่อง  

19.55 น.    น าท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY) เที่ยวบินที่ EY407 
23.25 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบดูาบี ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง 
 
 

 

 
 
02.20 น.  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส เที่ยวบนิที่ EY031 
07.45 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส  น าท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมอืงและพิธี

การทางศุลกากร (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วน าท่านข้ึนรถโค้ชปรับอากาศ 
น าทุกท่านไปเปิดประสบการณ์ นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre (ค่าข้ึนกระเช้า รวมในค่าทัวร์แล้ว) เปิด
ให้บริการเมื่อช่วงฤดูร้อนปี 1990  ได้มีการสร้างและปรับปรุงใหม่อย่างสม ่าเสมอจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันกระเช้าไฟฟา้เป็น
รถไฟฟา้และขนส่งผู้โดยสารได้กว่า 2 ล้านคนต่อปี การเดินทางใช้เวลา 90 วินาทีและเป็นไปโดยอัตโนมตัิ จากนั้นพาทุกท่าน
ไปที่ มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า (The Basilica of the Sacred Heart of Paris) สถานที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “หัวใจ
อันศักดิ์สิทธ์ิของปารีส” จุดท่องเที่ยวยอดฮิต ตั้งอยู่บนยอดเนินเขามงต์มาตร์ (La butte Montmartre) สูงจาก
ระดับน ้าทะเล 129 เมตร เขาแห่งเดียวในกรุงปารีส ถ้ามองจากจุดนี้ เป็นวิวแสนโรแมนติก ถูกออกแบบโดย โปล อาบาดี  
(Paul Abadie) สถาปนิกที่ถูกคัดเลือกจากสถาปนิกทั้งหมด 77  ใช้ระยะเวลาก่อสร้างเกือบ 40 ป ี  

เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)  
  อสิระช้อปปิ้ งกนัที ่ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มีช่ือเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส 
ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ในปัจจุบันมีสาขาแบง่
อยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั้งในประเทศและนอกประเทศ รวมแล้ว
ทั้งหมด 61 แห่ง จากนั้นน าท่านเยี่ยมชมด้านนอก พิพิธภัณฑ์
ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มี ช่ือเสียงโด่งดัง
ที่สุดของเมืองปารีส จากผลงานที่จัด   แสดงไปจนถึงความ
เ ก่าแ ก่และ ย่ิง ใหญ่ของสถานที่ ท า ใ ห้ เป็น พิพิธภัณฑ์ที่มี
ความส าคัญระดับโลก อิสระช้อปปิ้ งกันที่  ห้างปลอดภาษี 
Benlux Louvre duty free เป็นห้างช่ือดังใจกลางกรุงปารีส 
ซ่ึงคุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ช้ันน าต่างๆจากทั่วโลก ห้าง La 
Samaritaine เปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2021 ที่ผ่านมา และกลายเป็นห้างสรรพสินค้าคอน

วันที่หนึ่ง    ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ-ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง 

                                                                                                                    

วันที่สอง    ท่าอากาศยานนานาชาตปิารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส   - นั่งรถกระเช้าไฟฟา้ Funicular Montmartre –  
                  มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – พิพิธภัณฑล์ูฟร์ - ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre –  
                  ห้าง La Samaritaine - ล่องเรือแมน่ ้าแซน โดย บาโต มูช – หอไอเฟล                                           อาหาร เที่ยง,เย็น 
                  
 

                                                                                                                    



 
 
 
 
 
 
 
 

เซปต์สโตร์แห่งใหม่ที่เน้นย ้าถึงเสน่ห์ของชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟช่ัน อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ พา
ทุกท่าน ล่องเรือแม่น ้าแซน โดย บาโต มูช (Bateaux-Mouches) (ประมาณ 1 ชม.) (ราคาล่องเรือ รวมในค่ามทวัรแ์ล้ว) มีการ
บรรยายเก่ียวกับประวัตเิมืองปารสีตลอดทัง้สายการเดินทางระหว่างสองข้างทางทีเ่ต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมตา่งๆ ไม่ว่าจะ
เป็น มหาวิหารน็อทร์-ดาม, หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นต้น ถ่ายภาพด้านหนา้กบั หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหนึ่งใน
แลนด์มาร์คส าคัญของประเทศฝรั่งเศส ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กทั้งหมด มีความสูงประมาณ 300 เมตร (เทียบกับ
ตึกประมาณ 75 ช้ัน) สร้างเป็นรูปแบบหอคอย โดยถูกตั้งตามช่ือของสถาปนิกที่คนออกแบบช่ือว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซ่ึงเป็น
ทั้งวิศวกรและสถาปนิกช่ือดังของฝรั่งเศสในยุคนั้น ซ่ึงเช่ียวชาญด้านการก่อสร้างงานเหล็กโดยเฉพาะ หอไอเฟลสร้าง
ข้ึนมาเพ่ือใช้เป็นผลงานในการเฉลิมฉลองวนัครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏิวัติประเทศฝรั่งเศส และเพ่ือแสดงถึงความร ่ารวย 
ย่ิงใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น         รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)  
ที่พัก : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
(ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 

 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เอาท์เล็ท ลาวัลเล่  (La Vallée 
Village Outlet) (ระยะทาง 54 ก.ม. / 1 ชม.) เป็นเอาท์เล็ท
จ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคา
ถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วง
โปรโมช่ันพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 
เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน ท าให้เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็น
อย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบการช้อปปิ้ งสินค้าแบ
รนด์เนม โดยปัจจุบัน เอาท์เล็ทลาวัลเล่มีสินค้าแบรนด์เนม
จ าหน่ายอยู่หลาย 10 แบรนด์ VERSACE หนึ่งในแบรนด์ที่
ได้รับความนิยมในไทย และยังมี GUCCI, LACOSTLE, ERIC 
BOMPARD หรือ BACCARAT ก็มีเช่นกัน  

เที่ยง  อิสระอาหารเที่ยงเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง (Dijon) (ระยะทาง 332 ก.ม./ 4.30 ชม.) เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงในเรื่องของไวน์ช้ันเลิศ และยัง
เป็นเมืองหลวงของแคว้นเบอร์กันด ี(Burgundy region เป็นเมืองหลวงทีม่ีความส าคัญด้านประวตัิศาสตร์ของแควน้เบอร์
กันดีและฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก และเมืองดีจองยังเป็นอีกเมืองที่มีความเก่ียวพันกับคริสตศ์าสนามากอีกด้วย น าท่านไปชม
โบสถ์ทีม่คีวามสวยงามอกีแห่ง คือ โบสถ์แซ็ง-เบนีญ (Cathédrale St. Bénigne) โบสถ์ตริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่สร้าง
ข้ึนในแบบโกธิค โดยที่ใต้ถุนโบสถ์ถูกใช้เป็นที่ฝังศพ พาท่านเดนิชมสถาปัตยกรรมอนัสวยงามของเมอืง วังดยุกแห่งเบอร์

วันที่สาม     เมืองปารีส - เอาท์เลท็ ลาวัลเล่ – เมืองดีจอง - โบสถ์แซ็ง-เบนีญ – วังดยุกแห่งเบอรกั์นด ี– พิพิธภัณฑ์ศิลปะประจ าเมอืง – 
                   โบสถ์เซนตม์ิเชล                                                                                                                                        อาหาร เช้า,เย็น 
 
 
     
 

                                                                                                                    



 
 
 
 
 
 
 
 

กันดี (The Ducal Palace) วังของขุนนางช้ันสูงที่มีรูปแบบอาคารทีส่วยงาม และถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเมืองดีจอง โดยวังแห่งนี้ได้สร้างข้ึนในแบบสไตล์คลาสสิก ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีศิลปะใน
การก่อสร้างที่ยอดเย่ียม และถือว่าเป็นสมบัติล ้าค่าที่มีความส าคัญของประเทศอีกแห่ง น าท่านถ่ายภาพด้านนอก 
พิพิธภัณฑ์ศิลปะประจ าเมือง (The Musée des Beaux-Arts ) ซ่ึงอยู่ในบริเวณเดียวกันกับวังดยุคแห่งเบอร์กันดี ภายใน
จะมีการจัดแสดงนิทรรศการของศิลปะยุคกลาง และช้ันบนจะมีภาพวาดจัดแสดงจ านวนมาก ซ่ึงผลงานส่วนใหญ่จะเป็น
ผลงานภาพวาดของจิตรกรเฟลมชิ และศิลปินที่มีเสียงในท้องถ่ิน แวะไปถา่ยภาพกบั โบสถ์เซนต์มิเชล (St. Michel church) 
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวังดยุคแห่งเบอร์กันดี เป็นโบสถ์ทคริสต์ที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) 

ที่พัก : Ibis style Dijon Central 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
               (ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5) 
 น าท่ าน เดิ นทาง สู่  เมื องกอลมาร์  (Colmar) 
(ร ะยะทาง  252  ก.ม .  /  3 .30 ชม . )   อ ยู่ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ใกล้กับประเทศ
เยอรมนี จึงท าให้สถาปัตยกรรมคล้ายกับของ
เยอรมนี เมืองกอลมาร์ได้รับการอนุรักษ์ให้เป็น
เ มื อ งที่ ยั งคงลั กษณะสถาปั ตยกรรมแล ะ
บรรยากาศของเมืองโบราณไว้ ทั้งพิพิธภัณฑ์ 
ศาสนสถาน ห้องสมุด น ้าพุ รูปปั้ น ร้านค้าต่างๆ 
ปั จจุบั น ได้ รั บการขนานนามว่ า เป็ น  “Little 
Venice” (la Petite Venise) ติดอันดับ เมืองโร
แมนติกเป็นอันดับต้นๆ ของฝรั่งเศส เวนิสน้อย 
เป็นช่ือที่มอบให้กับเส้นทางในเมืองกอลมาร์ ช่ือนี้
น่าจะมาจากแนวบ้านทั้งสองฝ่ังแมน่ ้าซ่ึงอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเมือง เขตนี้เริ่มต้นหลัง Koïfhus ผ่านย่านคนขาย
ปลา และไปยังสะพาน Turenne และ Saint-Pierre  เดิมทีเป็นทีอ่ยู่อาศัยของชุมชนผูผ้ลิตไวน์ ชาวสวนในตลาด และคนพาย
เรือในชนบท Krutenau ทอดยาวไปรอบ ๆ ถนน Turenne ที่ใช้ในปี 1674   

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) 

วันที่ส่ี     เมืองกอลมาร์ – เวนิสนอ้ย - ชนบท Krutenau - เมอืงซุก (ZUG) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ -  Lohri AG Store – เมืองลูเซิรน์  
              สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – Schwanenplatz                                                                       อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

 
 
     
 

                                                                                                                     



 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเที่ยวชม เมืองซุก (ZUG) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
(ระยะทาง 172 ก.ม./ 2.30 ชม.)  เป็นเมื่องที่ร ่ารวยที่สุดใน
ประเทศ และซุกเป็นเมืองที่ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลก
เมืองที่สะอาดที่สุด เป็นเมืองเก่าที่คงความสวยงามของ
พ้ืนหินแบบยุโรปในยุคกลาง และยังเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บน
ทะเลสาบ อิสระช้อปปิ้ งที ่Lohri AG Store ทีมีนาฬิกาช้ัน
น าระดับโลกให้ท่านเลือกซ้ือเลือกชมอาทิ เช่น Patek 
Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani 
Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, 
Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ น าท่านเดินทางสู่ เมืองลู
เซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนยิมอนัดบัหนึ่งของ
สวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา 
(ระยะทาง 31 ก.ม. / 30 นาที ) จากนั้นน าท่านชม สิงโตหิน
แกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหิน
ธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณร์ าลึกถึงการสละชีพอย่างกลา้
หาญของทหารสวิตที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี 
ค.ศ.1792 ชม สะพานไม้ชาเปล  (Chapel Bridge) ซ่ึงมี
ความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่าน แม่น ้ารอยส์ 
(Reuss  River) ซ่ึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลู
เซิร์นเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้าง
ข้ึนเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิ lตลอดแนวสะพาน อิสระเดินเล่นที่ 
Schwanenplatz ที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้ งหลักส าหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนลูเซิร์น ตั้งอยู่ริมฝ่ังขวาของทะเลสาบลูเซิร์น มี
ร้านค้ามากมายที่นี่ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร มีโรงงานนาฬิกาโรเล็กซ์ในบริเวณนี้ด้วย ร้านค้ารอบๆขายงานฝีมือสวิสท้องถ่ิน 
ร้านค้าบางร้านขายของที่ระลึก ช็อคโกแลต เครื่องประดับ ฯลฯ   

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7) 
 ที่พัก: ibis Styles Luzern 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
   (ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) ( ระยะทาง 34 ก.ม. / 45 นาที)  เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูงอยู่ในรัฐ
ออบวัลเดิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป ์จุดสูงสุดในพรมแดนของเมอืงเปน็ยอดเขาทิตลิส ซ่ึงยอดเขา
ทิตลิสมีความสูงประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง เป็นที่ตั้งของสถานีน าท่านนั่งกระเช้าโรแตร์เพ่ือ
เดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) (ค่าข้ึนกระเช้าไป-กลับ รวมในค่าทัวร์แล้ว) ท่านจะได้สัมผัสกับกระเช้าทรงกลมที่
เรียกว่า โรแตร์ เคเบิ้ลคาร์ ที่จะหมุนรอบๆ ที่ท่านสามารถดูวิวได้ 360องศาในขณะที่เคลื่อนที่ข้ึนไปเรื่อยๆ ท่านจะได้ข้ึนชม
ทัศนียภาพที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ชม ถ ้าน ้าแข็ง (Glacier cave) ที่สวยงามและเดินเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหิมะบนยอด
เขา และ ชม สะพานแขวน (TITLIS CLIFF WALK) สร้างข้ึนฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเที่ยวบนยอดเขาทิตลิส สะพานมี
ความยาว 100 เมตร ความสูง3,000 เมตร ทอดข้ามหน้าผา อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย  

วันที่ห้า        เมืองแองเกิลเบิรก์ - ยอดเขาทิตลิส - ถ ้าน ้าแข็ง - สะพานแขวน - เมืองโคโม ่– ทะเลสาบโคโม่ – มหาวิหารโคโม่ –  
                    เมืองโลมาซโซ                                                                                                                                    อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 
 

                                                                                                                    



 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่9)   

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) (ระยะทาง 202 กม. /3 ชม.) เป็นเมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย ประเทศอิตาลี ตั้งอยู่
บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โคโม่เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยู่ติดกับทะเลสาบ
โคโม่ ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งรวมช้ินงานศิลปะช่ือดัง, มีโบสถ์, พิพิธภัณฑ์, สวน, โรงละคร, วัง
เก่าอยู่มากมาย พาทุกท่านไปเก็บภาพความประทบัใจกับ ทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) ข้ึนช่ือว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดใน
โลก ด้วยความยาวโดยรอบ บวกกับพ้ืนที่รอบๆ ทะเลสาบถึง 146 ตารางกิโลเมตร จึงท าให้ทะเลสาบแห่งนี้กลายเป็น
ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศอิตาลี มหาวิหารโคโม่ (Cattedrale di S.Maria Assunta) เป็นมหาวิหารโรมนั
คาธอลิกหลักใจกลางเมืองโคโม่ ใช้เวลาการสร้างยาวนานเกือบ 400 ปี สร้างเพ่ืออุทิศให้กับพระแม่มารี 

 
 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มื้อที่10) 
 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโลมาซโซ (Lomazzo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองและชุมชนในจังหวัดโคโม่ใน
ภูมิภาคลอมบาร์เดียของตั้งอยู่ก่ึงกลางระหว่าง Comoและ Milan ศูนย์กลางประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของเมืองก่อตั้งข้ึน
บนยอดเขาที่ตั้งอยู่ในหุบเขาทางฝั่ งขวาของลูรา   
ที่พัก: Just Hotel Lamazzo  Fiera 4* หรือระดบัใกล้เคียง 
(ช่ือโรงแรมทีท่่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วันก่อนวนัเดนิทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่11) 
น าท่านเดินทางต่อไปยังจุดศูนย์กลางของ เมืองมิลาน (Milan) 
(ระยะทาง 36 กม. / 45 นาที) หรือที่คนอิตาเลียนเรียกว่า มิลาโน่ 
(Milano) เป็นเมืองหลวงทางแฟช่ันของโลกแข่งกับปารีสใน
ประเทศฝรั่งเศสเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี นอกจากนั้น
ยังมีภาพวาดเฟรสโก้ที่มีช่ือเสียงโด่งดัง และโรงละครโอเปร่าอัน
ลือช่ือ เป็นต้น  น าท่านแวะถ่ายภาพกบั พระราชวังมิลาน (Royal 
Palace of Milan) เป็นที่ตั้งของรัฐบาลในเมืองมิลานเป็นเวลา
หลายศตวรรษ ปัจจุบันท าหน้าทีเ่ป็นศูนย์วฒันธรรมและเปน็ทีต่ัง้
ของนิทรรศการศิลปะระดับนานาชาติ และเป็นที่จัดแสดงงาน
ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย น าท่านถ่ายรูปด้านนอก มหาวิหาร
แ ห่งมิ ล าน  (Duomo di Milano) มหาวิ ห า รนี้ ส ร้ า งด้ ว ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสาม
ของโลก ใช้เวลาสร้างเสร็จกว่า 400 ปี ด้านนอกมีหลังคายอด
เรียวแหลมที่ท าจากหินอ่อนจ านวน 135 ยอด และมีรูปปั้ นหินอ่อน
จากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ช้ิน ยอดที่สูงที่สุดมีรูปปั้ นทองขนาด 
4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่า ถ่ายรูปด้านนอกที่ โรง
ละครลาสกาล่า (Teatro alla Scala) เป็นโรงละครคู่เมืองมิลาน
มากว่า 230 ปี เป็นสถานที่แสดงโชว์ช่ือดัง ซานตามารีอาเดลเลก
ราซีเอ (Santa Maria delle Grazie) เป็นโบสถ์และคอนแวนต์
ของคณะดอมินิกัน ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1980 โบสถ์แห่งนี้มีช่ือเสียงเพราะเป็น
ที่ตั้งของจิตรกรรมฝาผนัง "พระกระยาหารมื้อสุดท้าย" ที่เขียน
โดยเลโอนาร์โด ดาวินชีภายในหอฉันของคอนแวนต์ อิสระช้อป
ปิ้ งที่ ห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด (Galleria 
Vittorio Emanuele II) เป็นหนึ่งในศูนย์การค้าที่เก่าแก่ที่สุดใน
โลก คลุมด้วยหลังคาทรงโค้ง ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองมิลาน   

เที่ยง/เย็น       อิสระอาหารเที่ยงและเย็นเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
ที่พัก: Novotel Milano Malpensa Aeroporto 4* หรือระดบัใกล้เคียง 
(ช่ือโรงแรมทีท่่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วันก่อนวนัเดนิทาง) 
 

 

 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า (SET BOX ) (มือ้ที่12)   
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมลิาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี เพ่ือเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

10.30 น.  เดินทางกลับ ประเทศไทย โดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY) เที่ยวบินที่ EY088 
19.20 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 
21.40 น.  เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY) เที่ยวบินที่ EY402 

 

วันที่หก      เมืองมิลาน – พระราชวังมลิาน – มหาวหิารแห่งมลิาน – โรงละครลาสกาล่า – ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ – 
                   ห้างกัลเลรีอาวติโตรโียเอมานูเอเลเซคอนโด                                                                                       อาหาร เช้า 
 
 

วันที่เจ็ด    ท่าอากาศยานมิลาโนมลัเปนซา - ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบูดาบี แวะเปลี่ยนเครื่อง                                         อาหาร เช้า 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

07.20 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลบัวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไมแ่จ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ข้ึนอยู่กับตามสถานการณท์้องถ่ิน สถานทีท่่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถ่ิน ณ เวลานั้น  
ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักส าคัญ 

 
► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทางออกและเดินทางกลับประเทศไทย-ประเทศฝรั่งเศส 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
ประเทศฝรัง่เศส ยกเลิกมาตรการเก่ียวกับโควดิทั้งหมด ตั้งแต่วนัที่ 01 สิงหาคม 2565 
ประเทศไทย ยกเลิกมาตรการเก่ียวกับโควดิทั้งหมด ตั้งแต่วนัที่ 01 ตุลาคม 2565 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
► การเดนิทางครั้งนี้จะตอ้งมจี านวน 10 ท่านข้ึนไป กรณไีมถึ่งจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยนท์ัวร์กับบริษัททีม่ีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรอืยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดนิทาง 15 วนั 
- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดนิทางไมถึ่ง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะท าการแจง้ให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีทีลู่กค้าตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน   
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามดัจ า ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบรกิารท าวีซ่า 5,500 บาท (30,500 บาท) 
 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอรม์กรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าพรอ้มเอกสารช าระมดัจ าค่าทวัร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณบีริษัทฯต้องออกตัว๋หรอืวีซ่าออกใกลว้ันเดนิทางท่านจ าเปน็ต้อง
ช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือตามทีบ่ริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและ
จ านวนหนา้หนงัสือเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิท
จะไมร่บัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 
 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
1.  ยกเลิกการเดนิทาง 30 วนัก่อนการเดินทางข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดข้ึนจริงเช่น ค่าวี

ซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ค่ามัดจ าโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออืน่ๆ)  
2. ยกเลิกการเดนิทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคนืมัดจ า 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึน จริงเช่น ค่าวีซ่า 

ค่ามัดจ าตวัเครือ่งบนิ  ค่ามัดจ าโรงแรม หรืออืน่ๆ )  
3. ยกเลิกการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทวัรท์ี่ตามระบุใน โปรแกรม 
4. กรณผีู้เดนิทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทัวรท์ั้งหมด 

วันที่แปด    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- กรุงเทพฯ 

 

                                                                                                                     



 
 
 
 
 
 
 
 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

6. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้จะต้องมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง 

7. กรณวีีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทตู (วีซ่าไมผ่่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง  
8. ตามพระราชบัญญัติธรุกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของ

นักทอ่งเที่ยว ผู้ประกอบธรุกิจน าเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจดัน าเที่ยว ให้น ามาหักจากเงินค่าบริการที่
ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธรุกิจน าเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน ค่าโรงแรม 
หรืออืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
(บริษัท ด าเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึง่ ไม่สามารถรีฟนัด์เปน็เงินหรือการบรกิารอืน่ๆได้) 
1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างตน้   
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุว้ในรายการหรือ ระดบัใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยว

เพ่ิม) หรือเป็นการเพ่ิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงาน
แฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับ
ควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถ
เลื่อนวันได้ ใน กรณีที่ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือสอบถามราคาอีกครั้ง และ
การจัดที่นั่งของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพ่ือแทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบไุว้ในรายการทัวร์ข้างตน้  
6. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
7. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใตท้้องเครื่อง 30 กิโลกรมั ถือขึน้เครื่องได้ 7 กิโลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครื่องบนิ

ตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินทีม่ีการเรียกเก็บ และกรณีน ้าหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบนิ
เรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD 
INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเช้ือโค
วิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการ
รักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณี
ลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น 
เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ 
ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น  แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถ
ศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์  FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความ
คุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

9. ค่ารถปรบัอากาศน าเที่ยวตามระบไุว้ในรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  จากท่าน 



 
 
 
 
 
 
 
 

2. ค่าบริการและย่ืนวีซ่าเชงเก้น 5,500 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปน็ตน้  
4. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
5. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบนิเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เครือ่งบนิ และได้ท าการขายโปรแกรมไปแลว้ 
7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
8. ค่าทปิไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EUR /ทา่น  ส าหรบัหัวหน้าทัวร์แลว้แต่ความประทบัใจ  
 
กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่/ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD INSURANCE 
แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบัติเหตุ
ต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรกัษาเท่านั้น (เข้ารับรักษา
ในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิม
วงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์



 
 
 
 
 
 
 
 

ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว  ที่บังคับให้
บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น  แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้น
แผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัท
ฯ 
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ 
ระยะเวลาด าเนนิการพิจารณาวซีา่ 25-30 วนัท าการ 

ผูส้มัครตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายนิว้มอื ตามวนัเวลานดัหมายยืน่วซีา่ 
โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจ้าหนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

 
 

1. พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน (Passport) 
มีอายุไม่ต ่าน้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 

และมีจ านวนหน้าคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 3 หน้า เพ่ือให้ทางสถานทูตติดแปะหน้าวีซ่าเชงเก้น 
(หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) 

 
หมายเหตุ: หากพาสปอร์ตเล่มเก่าของท่าน เคยได้รับวีซ่าเชงเก้น อเมริกา และแคนาดา 
กรุณาถ่ายส าเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่า และส าเนาหน้าวีซ่าที่เคยได้รับ จัดส่งให้กับทางบริษัทฯ  
 
 

2. รูปถ่าย จ านวน 2 ใบ (Photo) 
ถ่ายภาพสี ใบหน้ามองตรง ฉากหลังสีขาว (ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5เซ็นติเมตร) 

รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ห้ามตกแต่งรูป, ห้ามสวมแว่นตา, ห้ามใส่เคร่ืองประดับ, ห้ามใส่คอนแทคเลนส์, ห้ามเห็นฟนัโดยเด็ดขาด 
รูปถ่ายต้องเปิดให้เห็นหน้าผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 70-80 % ของขนาดภาพ) 

 
 
 
 

 
** ห้ามขีดเขียน แมก็ หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถา่ยช ารุด และไม่

สามารถใช้งานได้ ** 
 
 

3. เอกสารส่วนตัว (Personal evidence) 
 - ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) ท่านจ าเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 - ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาใบหย่าร้าง / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 - ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล (จ าเป็น หากเคยมีการเปล่ียนแปลง) 
กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

- ส าเนาสูติบัตร / ส าเนาใบเกิด (ของเด็ก) 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที่มีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 
- ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร 
  (ของบิดาและมารดา ที่มีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
- ส าเนาสูติบัตร / ส าเนาใบเกิด (ของเด็ก) 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที่มีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 
- ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร 
  (ของบิดาและมารดา ที่มีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา และมารดา / ส าเนาพาสปอร์ตบิดา และมารดา 
 
โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตร
เดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม 
พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานที่
อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือ
ผู้อ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่น
ค าร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า กรณีบิดา-
มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้
เดียว 

 
จากนั้น ผู้ปกครองจ าเป็นต้องน าหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ทั้งฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ) 

ส่งให้กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัติให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนน าส่งบริษัททัวร์  
(สามารถขอดูตัวอย่างได้ที่แผนกวีซ่าของบริษัททัวร์) 

 
4. หลักฐานการงาน / หนังสือรับรองการท างาน (Proof of Work) 

 
4.1 กรณเีปน็พนกังานทัว่ไป ทั้งภาครฐัและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทที่ทา่นท างานปจัจุบนั   โดยระบุต าแหนง่
งาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เริ่มท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยว (โดยไม่ต้องระบุช่ือประเทศ ให้ใช้ European 
แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบก าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอ านาจอย่างชัดเจน 
(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนย่ืนค าร้องขอวีซ่า และเอกสาร จ าเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น) 
4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD) 
(คัดส าเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
4.3 กรณทีีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศึกษา ใช้หนังสือรับรองการศึกษา ฉบับจริง จากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณา
บัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน 



 
 
 
 
 
 
 
 

(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนย่ืนค าร้องขอวีซ่า และเอกสาร จ าเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น) 
4.4 กรณีเป็นแมบ่า้น ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณี
ที่ไม่ได้เดินทางรว่มกันกับสาม ีจ าเป็นต้องมีจดหมายรบัรองค่าใช้จ่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุช่ือ-สกุล    วัน เดือน ปีเกิด 
ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน 
(ผู้สมัคร จ าเป็นต้องเขียนจดหมายช้ีแจง บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 
4.5 กรณีกิจการที่ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน อาทิ อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นต้องเขียนจดหมาย

แนะน าตนเอง ช้ีแจงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบการพิจารณา อาทิ รูป
ถ่าย, สัญญาเช่า, สัญญาซ้ือขาย, ใบเสร็จรับเงิน, โฉนดที่ดิน, หลักฐานอ้างอิงอื่นๆ ฯลฯ 

(ผู้สมัคร จ าเป็นต้องเขียนจดหมายช้ีแจง บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 

5. หลักฐานการเงิน (Financial evidence) 
 5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง จ าเป็นต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนี้ 

5.1.1  Bank Certificate หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร ระบุสกุลเงิน EUR 
(สะกด ช่ือ-สกุล เป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันที่ใช้เดินทาง) 

 5.1.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 
กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม ่าเสมอ และมียอดเงินคงเหลือ
อยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้
อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา 

  (สะกด ช่ือ-สกุล เป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันที่ใช้เดินทาง) 
 
5.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

5.2.1 Bank Guarantee หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลอื่น 
(สะกด ช่ือ-สกุล เจ้าของบัญชี และผู้สมัคร เป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันที่ใช้เดินทาง) 

5.2.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ให้การสนับสนุน (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 
กรุณาเลือกบัญชีที่มปีระวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม ่าเสมอ และมียอดเงินคงเหลืออยู่ใน
บัญชีนั้นๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา 

5.2.3 Sponsor Letter ผู้ให้การสนับสนุน จ าเป็นต้องเขียนจดหมายช้ีแจงความสัมพันธ์ระหว่างกัน พร้อมระบุวันถุ
ประสงค์ในการสนับสนุน และวันเดินทางที่ไปท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ 

 (โปรดติดต่อบริษัทฯ เพ่ือขอดูตัวอย่าง) 
 
หมายเหตุ: ส าหรับประเทศอิตาลี และสาธารณะรัฐเช็ก 
ผู้ที่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทางได้ จ าเป็นต้องเป็นบิดา/มารดา/พ่ี-น้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกันเท่านั้น !! 
กรุณาระบุ ช่ือ-สกุล ลงในจดหมายช้ีแจ้งเป็นภาษาอังกฤษ และสะกดช่ือ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Bank Certificate & Bank Statement 
จ าเป็นต้องขอจากธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น 

จ าเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร ประทับตราส าคัญ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร เท่านั้น 
 

6. International Vaccine Certificate 
ประวัติการได้รับวัคซีน ฉบับภาษาอังกฤษ International ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข 

 
7. ใบตรวจเอกสาร และ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ส าหรับยื่นค าร้องขอวีซ่าเชงเก้น  
 
 เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับย่ืนวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจาก
บริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล
ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 
หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากย่ิงข้ึน 
 
 เมื่อท่านช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หาก
ด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะย่ืนค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที่
สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วยประสานงาน
กับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงค์ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพ่ือน าส่งสถานทูตเช่นกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิน าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเปน็ตอ้งเซน็รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 
เพ่ือความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

Checklist for Visa Application (เชค็ลสิตส์ าหรบัตรวจเอกสาร) 
กรุณาระบุ ช่ือ รหัส รายการทวัร์ และวันที่เดนิทาง 

พร้อมกรอกข้อมูลท้ายรายการ ก่อนน าเอกสารส่งบริษัทฯ 
 

โปรแกรมทัวร์ :       วันที่เดนิทาง :       

ช่ือ-สกุล ผู้สมัครวีซ่า (ENG) :      บริษัททีจ่องทัวร์ :      

 
Date วนั/เดือน/ปี ที่จัดส่ง:                     Application’s Signature เซ็นช่ือหมือนพาสปอรต์:            
  
 

เอกสารประกอบการขอสมคัรวซีา่ 
ส าหรบัน าส่งบรษัิททวัร ์

ฉบบัจรงิ 
(ชดุ) 

ส าเนา 
(ชดุ) 

หมายเหต ุ
อืน่ๆ 

Passport (หนังสือเดนิทาง เล่มปัจจุบนั)    

Passport (หนังสือเดนิทาง เล่มเก่า) ถ้ามี โปรดระบจุ านวน ....... เล่ม    

Photo (รปูถ่าย)    

Certificate of Employment (หนังสือรบัรองสถานะการท างาน)    

Certificate of Study (หนังสือรบัรองสถานะการศึกษา)    

Bank Certificate (หนังสือรบัรองฐานะทางการเงิน จากธนาคาร)    

Bank Statement (รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จาก
ธนาคาร) 

   

International Vaccine Certificate 
   

Visa Application (ใบสมัครวีซ่า เซ็นช่ือเหมอืนพาสปอร์ต) 
   

เอกสารส่วนตัว  
- ส าเนา ใบเกิด/ใบสูตบิัตร 
- ส าเนา ทะเบียนบ้าน 
- ส าเนา ใบทะเบียนสมรส 
- ส าเนา ใบหย่าร้าง 
- ส าเนา ใบเปลี่ยนช่ือตัว 
- ส าเนา ใบเปลี่ยนนามสกุล 
- ส าเนา บตัรประจ าตวัประชาชน 
- ส าเนา บตัรข้าราชการ 

   



 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนลงนาม และน าเอกสารส่งให้กับบริษัททัวร์ ตามล าดบั 
ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจรบัเอกสาร โดยอ้างอิงจากใบ Checklist ทีผู่้สมคัรจดัส่งมาเท่านั้น. 

 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส่วนตัว ยืน่ค ารอ้งขอสมคัรวซีา่เชงเกน้ 
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเปน็ภาษาอังกฤษ) 

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

1. ช่ือ - นามสกุล ปัจจุบนั ตรงกับพาสปอร์ต (ภาษาอังกฤษ)   ............................................................................ 

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

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณย์ี  .................... อเีมล์แอดเดรส .............................................. 

5. ที่อยู่พ านักปัจจุบัน กรณไีม่ตรงกับส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณย์ี  .................... อเีมล์แอดเดรส .............................................. 

6.โทรศัพทม์ือถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพทบ์้าน (ถ้ามี) .......................................... 

7. อาชีพปัจจุบนั .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกับทีร่ะบุในหนังสือรบัรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ช่ือสถานทีท่ างาน ธรุกิจร้านค้า โรงเรียน หรอืมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบอุย่างชัดเจน) 

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

ที่อยู่ที่ท างาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

9. รายไดต้่อเดือน ........................................................... บาท 

10สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส (ตามกฎหมาย)           ⃣   อยู่กินฉันสามี (ไมไ่ด้จดทะเบียน) 

  ⃣   หย่าร้าง   ⃣   หม้าย 

11. ช่ือ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานที่เกิด ..................... 

12. ช่ือ-สกุลของบดิา ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด................. สถานที่เกิด ...................... 

13. ช่ือ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานที่เกิด ...................... 

14. ท่านมี Passport เลม่เก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบ ุ

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

      14.2 เลขพาสปอรต์ .................... วันออก ................... วันหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สูญหาย ............... 



 
 
 
 
 
 
 
 

15. บุคคลที่เดนิทางไปท่องเที่ยวด้วยในทรปิ และความสัมพันธ์ โปรดระบุ  

      15.1 ช่ือ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

      15.1 ช่ือ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

 

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่า หรอืไม่ (JAPAN / AMERICA / CANNADA / SCHENGEN / AUSTRALIA และอืน่ๆ) โปรดระบ ุ

       16.1 วีซ่าของประเทศที่เคยถูกปฏิเสธ .......................... วัน/เดอืนปี ที่ถูกปฏิเสธ ........................... 

เหตุผลที่ถูกปฏิเสธ ...................................... 

17. ท่านเคยถูกปฏิเสธ ไมอ่นญุาตให้เดนิทางเข้าประเทศใดบ้าง โปรดระบ ุ

       16.1 ประเทศที่ถูกปฏิเสธ ไม่อนุญาตให้เดนิทางเข้า ....................... วัน/เดือนปี ทีถู่กปฏิเสธ ...................... 

เหตุผลที่ถูกปฏิเสธ ...................................... 

18. ท่านเคยได้รบัวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปทีีผ่่านมา หรือไม่ (โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ไดต้ั้งแต่วนัที่ .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

19. ท่านเคยพิมพ์ลายนิว้มอืเพ่ือการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านี ้

                        ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบวุัน/เดือน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

20. ความรบัผดิชอบค่าใช้จ่าย ในการด ารงชีพระหวา่งการเดนิทาง และระหว่างพ านกั (ตรงกับใบสมคัรวีซ่าส่งสถานเอกอัคค

ราชทตู) 

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

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

   บัตรเครดติ    ความสัมพันธ์ ............................................................ 

   เงินสด 

 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวซ่ีาจากทางสถานทตู         กรณีวีซ่าของทา่น
ไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 
 เมื่อท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 - กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับย่ืนวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    พร้อม

จัดส่งให้กับบริษัทฯทนัท ี!! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ   ไม่รับผิดชอบ
ทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ย่ืนสถานทูต 
เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของท่านให้ชัดเจน (ระบุ
เป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ช่ือบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เริ่มงาน 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายส าหรับย่ืนวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับย่ืนวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อน

ถึงวันนัดหมายย่ืนวีซ่า 
          - ท่านจ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 
 
 หมายเหตุ: การอนมุัตวิีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทตู บริษัทฯไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทั้งส้ิน ทัง้นีบ้ริษัทเปน็เพียงตัวกลางที่
คอยให้บริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านัน้ 


