
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IEY11 CLASSIC AUTUMN EUROPE ITALY SWISS FRANCE  
เทีย่ว... อติาล ีสวติเซอร์แลนด์ ฝร่ังเศส 8วนั5คืน 

อติาล ีเมืองมิลาน  มหาวหิารแห่งมิลาน พระราชวงัมิลาน ชม ทะเลสาบโคโม่ท่ีสวยท่ีสุดในโลก 
สวสิ นัง่กระเชา้โรแตร์พิชิตยอดเขาทิตลิสแห่งสวสิ ชอ้ปป้ิงเมืองซุก เท่ียวเมืองลูเซิร์น สะพานไมช้าเปล  
ฝร่ังเศส เมืองกอลมาร์ เวนิสนอ้ย เช็คอินเมืองปารีส หอไอเฟล ล่องเรือแม่น ้าแซน โดยเรือ บาโตมูช 

พิพิธภณัฑลู์ฟร์ นัง่รถกระเชา้ไฟฟ้ามงมาตร์ ข้ึนชม มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิกา้ 
เดินทางโดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS  

น ้าหนกัสัมภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 30 kg. / CARRY ON 7 kg. 
 
 



 

 

วนัเดินทาง 

 

ราคาผูใ้หญ่ 

 

ราคาเด็ก 2-11 ปี  เด็ก 2-11 ปี  

ไม่เสริม

เตียง  

พกัเด่ียว / เดินทาง 

ท่านเดียว เพิ่ม  

ท่ีนัง่ หมายเหตุ 

20-27 กนัยายน 66 59,900 

ไม่มีราคาเด็ก 
( Infant ไม่เกิน  
2 ปี ราคา  

14,500  บาท) 

55,400 

11,000 

25  

27 กนัยายน – 04 ตุลาคม 66 59,900 55,400 25  

04-11 ตุลาคม 66 59,900 55,400 25  

07-14 ตุลาคม 66 62,900 58,400 25  

18-25 ตุลาคม 66 62,900 58,400 25  

20-27 ตุลาคม 66 64,900 60,400 25  

>> ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวซ่ีาและค่าบริการ 5,500 บาท << 
 

วนัท่ี โปรแกรมท่องเท่ียว เชา้ เท่ียง เยน็ โรงแรม 

1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู
ดาบี    EY403 BKK-AUH 20.25-23.40 

    

2 

ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี   EY081 AUH-MXP   
03.30-08.00  – เมืองมิลาน – พระราชวงัมิลาน – มหา
วหิารแห่งมิลาน -   ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ - หา้ง 
Galleria Vittorio Emanuele II    

   
Just Hotel Lamazzo Fiera 4* 

หรือ ระดบัใกลเ้คียง  

3 

เมือง Lomazzo – เมืองโคโม่ – ทะเลสาบโคโม่ - เมือง
แองเกิลเบิร์ก สวติเซอร์แลนด ์– ยอดเขาทิตลิส – ถ ้า
น ้าแขง็ –สะพานแขวน – เมืองลูเซิร์น – สิงโตหิน
แกะสลกั – สะพานไมช้าเปล - Schwanenplatz 

   
Ibis Styles Luzern 4* 

 หรือระดบัใกลเ้คียงกนั 

4 
เมืองลูเซิร์น – เมืองซุก - Lohri AG - เมืองกอลมาร์  
ประเทศฝร่ังเศส - เวนิสนอ้ย - เมืองดีจอง  

   

Ibis Dijon Centre Clemenceau 

4*  

หรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั 



 

 

 
 FLIGHT 
 DEPARTURE      EY403      BKK-AUH       20.25-23.40 

         EY081      AUH-MXP       03.30-08.00 
RETURN        EY032     CDG-AUH        10.25-19.00 
                                  EY402     AUH-BKK        22.50-08.20 
 
 

17.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอรสายการบิน สายการ

บินเอทิฮดั แอร์เวย ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ติดแทก็กระเป๋าก่อนข้ึนเคร่ือง  

20.25 น.    น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอทิฮดั แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี EY403 

23.40 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง 

 

 

 

 

 

5 
เมืองดีจอง - เอาทเ์ล็ท ลาวลัเล่ - เมืองปารีส – ประตูชยั
ฝร่ังเศส - หอไอเฟล     

   
Best western Plus Velizy 4* 

หรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั 

6 

เมืองปารีส – นัง่รถกระเชา้ไฟฟ้ามงมาร์ต - มหาวหิารซา
เคร-เกอร์ บาซิลิกา้ - ล่องเรือแม่น ้าแซน โดย บาโต มูช - 
พิพิธภณัฑลู์ฟร์ - หา้งปลอดภาษี Benlux Louvre duty 
free -  หา้ง La Samaritaine 

   
Best western Plus Velizy 4* 

หรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั 

7 
เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ 
โกล – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพกัเปล่ียน
เคร่ือง  EY032 CDG-AUH 10.25-19.00 

    

8 
ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี EY402 AUH-BKK 
22.50-08.20 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

    

วนัทีห่นึ่ง    ท่าอากาศยานสวุรรณภูม-ิท่าอากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีแวะพกัเปลีย่นเครื่อง 

                                                                                                                    



 

 

 

 

 

 

 

03.30 น.  น าท่านเดินทางสู่ถึง ท่าอากาศยานมิลาโนมลัเปนซา ประเทศอิตาลี เท่ียวบินท่ี EY081 
08.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิลาโนมลัเปนซา ประเทศอิตาลี น า

ท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและพิธีการทางศุลกากร 
(เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง)  น าท่านผ่าน
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการ ทางศุลกากรและ
ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้น าท่านข้ึนรถโคช้ปรับอากาศ
เดินทางสู่ น าท่านสู่จุดศูนยก์ลางของ เมืองมิลาน หรือท่ีคนอิตา
เลียนเรียกวา่ มิลาโน่ (Milano) (ระยะทาง 50 กม. / 1 ชม.) เป็น
เมืองหลวงทางแฟชัน่ของโลกแข่งกบัปารีสในประเทศฝร่ังเศส 
เป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจของอิตาลี นอกจากนั้นยงัมีภาพวาดเฟ
รสโกท่ี้มีช่ือเสียงโด่งดงั และโรงละครโอเปร่าอนัลือช่ือ เป็น
ตน้ น าท่านถ่ายภาพด้านหน้า มหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di 
Milano) มหาวิหารน้ีสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีถือ
ว่ามีความใหญ่โตเป็นอนัดบัสามของโลก ใช้เวลาสร้างร่วม
กวา่ 400 ปี ดา้นนอกมีหลงัคายอดเรียวแหลมท่ีท าจากหินอ่อน
จ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากสมยัต่างๆ กวา่ 2,245 ช้ิน ยอดท่ีสูงท่ีสุดมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร ของพระ
แม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู ่จากนั้นพาทุกท่านแวะถ่ายภาพกับ พระราชวงัมิลาน (Royal Palace of Milan)  เป็นท่ีตั้งของ
รัฐบาลในเมืองมิลานเป็นเวลาหลายศตวรรษ ปัจจุบนัท าหนา้ท่ีเป็นศูนยว์ฒันธรรมและเป็นท่ีตั้งของนิทรรศการศิลปะ
ระดบันานาชาติ และเป็นท่ีจดัแสดงงานศิลปะสมยัใหม่และร่วมสมยั คอลเล็กชนัท่ีมีช่ือเสียงโดยร่วมมือกบัพิพิธภณัฑ์
และสถาบนัทางวฒันธรรมท่ีมีช่ือเสียงจากทัว่โลกเป็นประจ า  

เท่ียง อิสระอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั 

 พาท่านไปชมและ ช้อปป้ิงที ่หา้ง Galleria Vittorio Emanuele II  เป็นหน่ึงในศูนยก์ารคา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก คลุมดว้ย
หลงัคาทรงโคง้ ตั้งอยูใ่นใจกลางเมืองมิลาน   

เยน็ อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

วนัทีส่อง    ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ี– ท่าอากาศยานมลิาโนมลัเปนซา – เมอืงมลิาน – พระราชวงัมลิาน – มหาวหิารแห่งมลิาน -      
ซานตามารอีาเดลเลกราซเีอ - หา้ง Galleria Vittorio Emanuele II    
 

                                                                                                                    



 

 

เดินทางสู่ เมือง Lomazzo (ระยะทาง 35 กม. / 1 ชม.)  เป็นเมืองตั้งอยู่ก่ึงกลางระหว่าง Comoและ Milan ศูนย์กลาง

ประวติัศาสตร์อนัเก่าแก่ของเมืองก่อตั้งข้ึนบนยอดเขาท่ีตั้งอยูใ่นหุบเขาทางฝ่ังขวาของลูรา   

ท่ีพกั: Just Hotel Lamazzo Fiera 4* หรือระดบัใกลเ้คียง 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 

 

เชา้              รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี1) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) (ระยะทาง 16 กม. / 30 นาที) เป็นเมืองในแควน้ลอมบาร์เดีย ประเทศอิตาลี ตั้งอยู่

บริเวณพรมแดนกบัประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โคโม่เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยู่ติดกบั

ทะเลสาบโคโม ่ถือเป็นเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมแห่งหน่ึง เป็นแหล่งรวมช้ินงานศิลปะช่ือดงั, มีโบสถ,์ พิพิธภณัฑ,์ สวน

, โรงละคร, วงัเก่าอยูม่ากมาย  พาทุกท่านไปเก็บภาพความประทบัใจกบั ทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) ข้ึนช่ือวา่เป็น

ทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก ตั้งอยูใ่น แควน้ลอมบาร์เดีย (Lombardy) ไม่ไกลจากเมืองมิลาน (Milan) เท่าไรนกั ดว้ย

ความยาวโดยรอบถึง 160 กิโลเมตร บวกกบัพื้นท่ีรอบๆ ทะเลสาบถึง 146 ตารางกิโลเมตร จึงท าให้ทะเลสาบแห่งน้ี

กลายเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 3 ของประเทศอิตาลี และยงัเป็นทะเลสาบท่ีลึกท่ีสุดเป็นอนัดบั 5 ในยุโรป

ดว้ยความลึกกวา่ 400 เมตร รูปร่างลกัษณะเฉพาะของทะเลสาบโคโม่ท าใหนึ้กถึง Y ทีก่ลบัด้านทีโ่ด่งดังไปทัว่โลก เป็น

ผลมาจากการละลายของธารน ้ าแข็งรวมกบัการกดัเซาะของแม่น ้ า Adda โบราณ ท าให้เกิดทางแยกเป็นตวั Y และยงั

เป็นทะเลสาบมีทิวทศัน์ท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก และ มหาวหิารโคโม่ (Cattedrale di S.Maria Assunta) เป็นมหา

วหิารโรมนัคาธอลิกหลกัใจกลางเมืองโคโม่ ใชเ้วลาการสร้างยาวนานเกือบ 400 ปี สร้างเพื่ออุทิศใหก้บัพระแม่มารี 

 
 
 
 
 

 

วนัทีส่าม    เมอืง Lomazzo – เมอืงโคโม่ – ทะเลสาบโคโม่ - เมอืงแองเกลิเบริก์ สวติเซอรแ์ลนด ์– ยอดเขาทติลสิ – ถ ้าน ้าแขง็ –          
สะพานแขวน – เมอืงลเูซริน์ – สงิโตหนิแกะสลกั – สะพานไมช้าเปล - Schwanenplatz                 อาหาร เชา้,เทีย่ง,เยน็                                                           
 

                                                                                                                    



 

 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) ประเทศสวติเซอร์แลนด ์ 
( ระยะทาง 203 ก.ม. / 3 ชม.)  เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูงอยู่ในรัฐออบวลัเดิน 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของเมือง
เป็นยอดเขาทิตลิส ซ่ึงยอดเขาทิตลิสมีความสูงประมาณ 3,020 เมตร  เหนือ
ระดบัน ้ าทะเลปานกลาง กลาง เป็นท่ีตั้งของสถานี Engelberg Talstation Titlis น่ัง
กระเช้าโรแตร์เพื่อเดินทางข้ึนสู่ ยอดเขาทิตลิส )Titlis) ท่านจะไดส้ัมผสักบักระเช้า
ทรงกลมท่ีเรียกว่า โรแตร์ เคเบิ้ลคาร์ ท่ีจะหมุนรอบๆ ท่ีท่านสามารถดูวิวได ้360
องศาในขณะท่ีเคล่ือนท่ีข้ึนไปเร่ือยๆ ท่านจะได้ข้ึนชมทศันียภาพท่ีงดงามของ
เทือกเขาแอลป์ 

เท่ียง          รับประทานอาหารกลางวนั (อาหารอาหารชุดสไตลเ์อเชีย) บนยอดเขาทิตลิส (ม้ือท่ี2)   
 จากนั้นพาท่านชม สะพานแขวน (TITLIS CLIFF WALK) สร้างข้ึนฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเท่ียวบนยอดเขาทิต

ลิส สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสูง3,000 เมตร และ ชม ถ ้าน ้าแขง็ (Glacier cave) ท่ีสวยงามและเดินเล่นถ่ายรูป
หรือเล่นหิมะบนยอดเขา ใหท้่านไดอิ้สระเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถูกห้อมลอ้มไป

ด้วยทะเลสาบและขุนเขา (ระยะทาง 35 ก.ม. / 45 นาที)  จากนั้น น าท่านชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of 

Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอยา่งกลา้หาญของทหารสวิตท่ีเกิดจาก

การปฏิวติัในฝร่ังเศสเม่ือปี ค .ศ. 1792 ชม สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผา่น 

แม่น ้ ารอยส์ )Reuss  River) ซ่ึงเป็นเหมือนสัญลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป 

สร้างข้ึนเม่ือปี ค .ศ. 1333 โดยใตห้ลงัคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวติัศาสตร์ของชาวสวิlตลอดแนวสะพาน อิสระเดิน

เล่นท่ี Schwanenplatz  ท่ีน่ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงหลกัส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนลูเซิร์น ตั้งอยูริ่มฝ่ังขวาของทะเลสาบลู



 

 

เซิร์น มีร้านคา้มากมายท่ีน่ี ร้านกาแฟ ร้านอาหาร มีโรงงานนาฬิกาโรเล็กซ์ในบริเวณน้ีดว้ย ร้านคา้รอบๆขายงานฝีมือ

สวสิทอ้งถ่ิน ร้านคา้บางร้านขายของท่ีระลึก ช็อคโกแลต เคร่ืองประดบั ฯลฯ   

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ (ม้ือท่ี3) 

 ท่ีพกั: Ibis Style Luzern 3* หรือระดบัใกลเ้คียงกนั 

              (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 
  

 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี4) 

น าท่านเท่ียวชม เมืองซุก (ZUG) (ระยะทาง 12 กม. / 30 นาที ) 

เป็นเม่ืองท่ีร ่ ารวยท่ีสุดในประเทศ และซุกเป็นเมืองท่ีติดอนัดบั

หน่ึงในสิบของโลกเมืองท่ีสะอาดท่ีสุด เป็นเมืองเก่าท่ีคงความ

สวยงามของพื้นหินแบบยุโรปในยุคกลางจะหลงรักเมืองน้ี ส่ิงท่ี

จะท าให้ท่านประทบัใจคือรู้สึกไดถึ้งอากาศท่ีสดช่ืนและสะอาด

อาจเป็นเพราะเมืองน้ีตั้งอยู่บนทะเลสาบ อิสระชอปป้ิงท่ี Lohri 

AG Store ทีมีนาฬิกาชั้นน าระดบัโลกให้ท่านเลือกซ้ือเลือกชม

อาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, 

Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ Interlaken จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) ประเทศฝร่ังเศส (ระยะทาง 

174 ก.ม. / 2.30 ชม.)   

วนัท่ีส่ี       เมืองลูเซิร์น – เมืองซุก - Lohri AG Store - เมืองกอลมาร์ (Colmar) ประเทศฝร่ังเศส - เวนิสนอ้ย - เมืองดีจอง  
                                                                                                                                                                                      อาหาร เชา้,เท่ียง,เยน็ 
 

                                                                                                                    



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี5) 

จากนั้นท าท่านเดินทางชม เมืองกอลมาร์ท่ีไดรั้บการอนุรักษ์ให้

เป็นเมืองท่ียงัคงลกัษณะสถาปัตยกรรมและบรรยากาศของเมือง

โบราณไว ้ทั้ งพิพิธภณัฑ์ ศาสนสถาน ห้องสมุด น ้ าพุ รูปป้ัน 

ร้านคา้ต่างๆ ปัจจุบนัไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “Little Venice” 

(la Petite Venise) ติดอนัดบัเมืองโรแมนติกเป็นอนัดบัตน้ๆ ของ

ฝร่ังเศส  เวนิสน้อย  เป็นช่ือท่ีมอบให้กับเส้นทางในเมือง

กอลมาร์ ช่ือน้ีน่าจะมาจากแนวบา้นทั้งสองฝ่ังแม่น ้ าซ่ึงอยู่ทาง

ทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเมือง เขตน้ีเร่ิมตน้หลงั Koïfhus ผา่นยา่นคนขายปลา และไปยงัสะพาน Turenne และ Saint-

Pierre  เดิมทีเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชุมชนผูผ้ลิตไวน์ ชาวสวนในตลาด และคนพายเรือในชนบท Krutenau ทอดยาวไปรอบ 

ๆ ถนน Turenne ท่ีใชใ้นปี 1674  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง (Dijon) (ระยะทาง 252 ก.ม. / 3.30 ชม.) เป็นเมือง

ท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของไวน์ชั้นเลิศ และยงัเป็นเมืองหลวงของแควน้เบอร์กนัดี (Burgundy region เป็นเมืองหลวงท่ีมี

ความส าคญัดา้นประวติัศาสตร์ของแควน้เบอร์กนัดีและฝร่ังเศสเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประวติัศาสตร์อนัเก่าแก่ใน

เร่ืองของการผลิตไวน์  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ (ม้ือท่ี6) 

                   ท่ีพกั : Ibis style Dijon Central 4* หรือโรงแรมระดบัใกลเ้คียงกนั 

                  (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี7) 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ระยะทาง 315 กม. / 4.30 ชม.) 

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยู่บนแม่น ้ าแซน 

ผูค้นเรียกปารีสวา่ "เมืองแห่งความรัก" เพราะบรรยากาศโรแมนติก และไดข้ึ้น

ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะ รอบเมืองยงัมีสถาปัตยกรรมโดดเด่น ไม่เหมือนท่ี

ไหนในโลก ถ่ายรูปสวยๆไดห้ลายมุมเลยทีเดียว จากนั้นอิสระให้ท่านไดช้้อป

ป้ิงตามอธัยาศยัท่ี เอาทเ์ล็ท ลาวลัเล่ (La Vallée Village Outlet) เป็นเอาทเ์ล็ทจ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัต่างๆ โดย

วนัท่ีหา้    เมืองดีจอง - เอาทเ์ลท็ ลาวลัเล่ - เมืองปารีส – ประตูชยัฝร่ังเศส - หอไอเฟล                        อาหาร เชา้,เยน็ 
                                                                                                                                                              
 

                                                                                                                    



 

 

จ าหน่ายในราคาถูกกวา่ราคาปกติอยา่งนอ้ย 30 เปอร์เซ็นต ์และมีบางช่วงโปรโมชัน่พิเศษตามฤดูกาลต่างๆ ท าให้เป็น

สถานท่ีท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากจากนกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม  

เท่ียง อิสระอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั 

เร่ิมตน้เท่ียวเมืองปารีสท่ี ประตูชยัฝร่ังเศส (Arc de Triomphe) หรือเรียกเตม็ๆวา่ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล เป็นผลงาน

สถาปัตยกรรมท่ีออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกวา่ 200 ปี มีความสูง 49.5 เมตร มีความกวา้ง 45 เมตรและมีความ

ลึกถึง 22 เมตรถูกจดัอนัดบัเป็นประตูชยัท่ีใหญ่อนัดบั 2 ของโลก หอไอเฟล (Eiffel Tower)  หอท่ีเป็นสัญญาลกัษณ์ของ

ประเทศฝร่ังเศส และเป็นแลนด์มาร์คส าคญั และยงัเป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลกอีกดว้ย ตวัอาคาร

ก่อสร้างโดยโครงเหล็กทั้งหมด หอไอเฟลสูง 324 เมตร (1,063 ฟุต) หรือสูงเท่ากบัตึก 81 ชั้น  

 

 

 

 

 

 

เยน็          รับประทานอาหารเยน็ (ม้ือท่ี8)  
ท่ีพกั : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดบัใกลเ้คียงกนั  
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 

 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี9 

 จากน้ันพาทุกท่าน นัง่รถกระเชา้ไฟฟ้า Funicular Montmartre เปิดใหบ้ริการเม่ือช่วงฤดูร้อนปี 1990  ไดมี้การสร้างและ

ปรับปรุงใหม่อยา่งสม ่าเสมอจนถึงปัจจุบนั ปัจจุบนักระเชา้ไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้าและขนส่งผูโ้ดยสารไดก้วา่ 2 ลา้นคนต่อ

ปี การเดินทางใช้เวลา 90 วินาทีและเป็นไปโดยอตัโนมติั ชม มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า (The Basilica of the 

Sacred Heart of Paris)  สถานท่ีท่ีถูกขนานนามวา่เป็น “หวัใจอนัศกัด์ิสิทธ์ิของปารีส” จุดท่องเท่ียวยอดฮิต ตั้งอยูบ่นยอด

เนินเขามงต์มาตร์ (La butte Montmartre) สูงจากระดบัน ้ าทะเล 129 เมตร เขาแห่งเดียวในกรุงปารีส ถา้มองจากจุดน้ี 

วนัท่ีหก  เมืองปารีส – นัง่รถกระเชา้ไฟฟ้ามงมาตร์ - มหาวหิารซาเคร-เกอร์ บาซิลิกา้ - ล่องเรือแม่น ้ าแซน โดย บาโต มูช - พิพิธภณัฑล์ูฟร์ - หา้ง
ปลอดภาษี Benlux Louvre duty free -  หา้ง La Samaritaine                  อาหาร เชา้,เท่ียง,เยน็ 
 

                                                                                                                    



 

 

เป็นวิวแสนโรแมนติก ถูกออกแบบโดย โปล อาบาดี (Paul Abadie) สถาปนิกท่ีถูกคดัเลือกมาอย่างดี ใช้ระยะเวลา

ก่อสร้างเกือบ 40 ปี  

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี10) 

พาทุกท่าน ล่องเรือแม่น ้าแซน โดย บาโต มูช (Bateaux-Mouches) (ระยะเวลาการล่องเรือประมาณ 1 ชม.) มีการบรรยาย

เก่ียวกบัประวติัเมืองปารีสตลอดทั้งสายการเดินทางระหวา่งสองขา้งทางท่ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่วา่จะเป็น 

มหาวิหารน็อทร์-ดาม, หอไอเฟล พิพิธภณัฑ์ลูฟร์ เป็นตน้ จากน้ันน าท่านเยี่ยมชมด้านนอก พิพิธภณัฑ์ลูฟร์ (Louvre 

Museum) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังท่ีสุดของเมืองปารีส จากผลงานท่ีจดั  แสดงไปจนถึงความเก่าแก่และ

ยิง่ใหญ่ของสถานท่ีท าใหเ้ป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีความส าคญัระดบัโลก  



 

 

อิสระช้อปป้ิงกันที่ ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เป็นห้างช่ือดงัใจกลางกรุงปารีส ซ่ึงคุณจะไดพ้บกบัสินคา้

แบรนด์ชั้นน าต่างๆจากทัว่โลก ห้าง La Samaritaine เปิดตวัอยา่งเป็นทางการอีกคร้ังเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2021 ท่ีผา่น

มา และกลายเป็นห้างสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตร์แห่งใหม่ท่ีเนน้ย  ้าถึงเสน่ห์ของชาวปารีส ไม่วา่จะเป็นแฟชัน่ อาหาร 

และงานศิลปะ รวมแลว้กวา่ 600 แบรนด ์

 

เยน็          รับประทานอาหารเยน็ (ม้ือท่ี11)  
ท่ีพกั : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดบัใกลเ้คียงกนั 
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 
 

 

เชา้             รับประทานอาหารเชา้ (SET BOX ) (ม้ือท่ี12)   

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

10.25 น.    เดินทางกลบัประเทศไทย โดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY032  

19.0 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง 

22.50 น.   เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY402 

 

 

08.20 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

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

วนัท่ีแปด   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

 

                                                                                                                     

วนัท่ีเจ็ด   เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง                     
                                                                                                                                                                                                     อาหาร เชา้ 
 

                                                                                                                    



 

 

 
หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลบัวนัหรือเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

ข้ึนอยูก่บัตามสถานการณ์ทอ้งถ่ิน สถานท่ีท่องเท่ียว เทศกาล หรือ สภาพอากาศทอ้งถ่ิน ณ เวลานั้น  
ทั้งน้ีการเปล่ียนทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของทุกท่านเป็นหลกัส าคญั 

 

► เอกสารท่ีตอ้งท าการเตรียมก่อนเดินทางออกและเดินทางกลบัประเทศไทย-ประเทศอิตาลี 

1. พาสปอร์ตตวัจริง (อายกุารใชง้านตอ้งเหลือมากกวา่ 6 เดือน)  

 

เง่ือนไขการให้บริการ 

► การเดินทางคร้ังน้ีจะตอ้งมีจ านวน 10 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงจ านวนดงักล่าว 

- จะส่งจอยน์ทวัร์กบับริษทัท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดินทางต่อ) โดย

ทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบก่อนล่วงหนา้ 

► ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทั

จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน   

► การจองทวัร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามดัจ า ท่านละ 30,000 บาท + ค่าบริการท าวีซ่า 5,500 บาท (35,500 บาท) 

 กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยืน่วซ่ีาพร้อมเอกสารช าระมดัจ าค่าทวัร์ 

- ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระ 20-25 วนัก่อนออกเดินทาง กรณีบริษทัฯตอ้งออกตัว๋หรือวซ่ีาออกใกลว้นัเดินทางท่านจ าเป็นตอ้ง

ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามท่ีบริษทัก าหนดแจง้เท่านั้น 

 

**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบัและ

จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวซ่ีาไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทาง

บริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมัดจ า 

 



 

 

เง่ือนไขการยกเลกิและคืนค่าทวัร์  

1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วนัก่อนการเดินทางข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ี เกิดข้ึนจริงเช่น 

ค่าวซ่ีา ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่ามดัจ าโรงแรม ค่าวซ่ีา  หรืออ่ืนๆ)  

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทางคืนมดัจ า 50%  (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึน จริงเช่น ค่าวี

ซ่า ค่ามดัจ าตวัเคร่ืองบิน  ค่ามดัจ าโรงแรม หรืออ่ืนๆ )  

3. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดตามราคาทวัร์ท่ีตามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

5. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่

ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

6. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางไดจ้ะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียก

เก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

7. กรณีวซ่ีาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

8. ตามพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเท่ียว การยกเลิกการเดินทางของ

นกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวมีค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงเพื่อเตรียมการจดัน าเท่ียว ใหน้ ามาหกัจากเงินค่าบริการ

ท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ี ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวแสดงหลกัฐานให้นกัท่องเท่ียวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า

โรงแรม หรืออ่ืนๆ 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม  

(บริษทั ด าเนินการให ้กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออยา่งใดอยา่งหน่ึง ไม่สามารถรีฟันดเ์ป็นเงินหรือการบริการอ่ืนๆได)้ 

1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้   

2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั  

3. กรณีพกั 3 ท่านถา้วนัท่ีเขา้พกัหอ้งโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2 ห้อง (มีค่าใชจ่้ายพกัเด่ียว

เพิ่ม) หรือเป็นการเพิ่มเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพกัในเมืองท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมมีเทศกาลวนัหยุด มี

งานแฟร์ต่างๆ บริษทัขอจดัท่ีพกัในเมืองใกลเ้คียงแทน โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถ

ปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในหอ้งพกั เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเยน็เกือบทั้งปี  



 

 

4. ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ท่ีนัง่เป็น Business Class ได ้และตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมตัว๋กรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถ

เล่ือนวนัได ้ใน กรณีท่ีท่านตอ้งการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หนา้ท่ีเพื่อสอบถามราคาอีกคร้ัง และ

การจดัท่ีนัง่ของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพื่อแทรกแซงได ้ 

5. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้  

6. เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

7. ค่าน ้าหนกักระเป๋า สัมภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได ้7 กิโลกรัม และค่าประกนัวนิาศภยั

เคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน ้าหนกัสัมภาระเกินท่านตอ้งเสียค่าปรับตามท่ีสาย

การบินเรียกเก็บ  

8. การประกนัการเดินทาง บริษทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดินทางส าหรับผูเ้ดินทางไปต่างประเทศ กบั Allianz 
Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเช้ือโควิด-19 หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวนัเดินทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลท่ีประกนัครอบคลุมการรักษา
เท่านั้น (เขา้รับรักษาในรูปแบบอ่ืนๆประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ทีได ้กรณี
ลูกคา้ตอ้งการซ้ือประกนัเพิ่มวงเงินคุม้ครอง เพิ่มความคุม้ครอง สามารถแจง้ บริษทัฯ  ซ่ึงความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ 
เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภยั  ประกนัภยัเดินทางอนันีโดยทั้งน้ีการท าประกันน้ีจากบริษทั  มากกว่า
ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเท่ียว ท่ีบงัคบัให้บริษทัน าเท่ียว ท าประกนัเฉพาะอุบติัเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่
ทั้งน้ี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเติมจากเวบ็ไซด์ Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซ้ือ
ความคุม้ครองเพิ่มเติมสามารถแจง้ความประสงคม์าท่ีบริษทัฯ 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  

1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  จากท่าน 

2. ค่าบริการและยืน่วซ่ีาเชงเกน้ 5,500 บาท 

3. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)  

5. ค่าภาษีน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน และไดท้  าการขายโปรแกรมไป

แลว้ 



 

 

7. ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

8. ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 60 EUR /ท่าน  ส าหรับหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความประทบัใจ  

 

กรณวีซ่ีาไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่าย

ทีเ่กดิขึน้จริง เช่นค่าวซ่ีาและค่าบริการย่ืนวซ่ีา/ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่าน

ลูกคา้และบริษทั ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้

ยอมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านา้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุ

งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี/ปลอด

บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และ

ไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย14วนัก่อนการเดินทาง 

มิฉะนั้น บริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 



 

 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้

เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   

12. การประกนัการเดินทาง บริษทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดินทางส าหรับผูเ้ดินทางไปต่างประเทศ กบั Allianz 
Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบติัเหตุ
ต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวนัเดินทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลท่ีประกนัครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เขา้
รับรักษาในรูปแบบอ่ืนๆประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ทีได ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซ้ือ
ประกนัเพิ่มวงเงินคุม้ครอง เพิ่มความคุม้ครอง สามารถแจง้ บริษทัฯ  ซ่ึงความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเง่ือนไข
กรมธรรมป์ระกนัภยั  ประกนัภยัเดินทางอนันีโดยทั้งน้ีการท าประกนัน้ีจากบริษทั  มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจ
น าเท่ียว ท่ีบงัคบัให้บริษทัน าเท่ียว ท าประกนัเฉพาะอุบติัเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งน้ี ท่านสามารถศึกษาเงือนไข
ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซ้ือความคุม้ครองเพิ่มเติมสามารถแจง้
ความประสงคม์าท่ีบริษทัฯ 
13. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  

14. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมืองไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ประกอบการย่ืนค าร้องขอวซ่ีาเชงเก้น 

ระยะเวลาด าเนินการพจิารณาวซ่ีา 25-30 วนัท าการ 

ผู้สมัครต้องเดินทางมาแสดงตัว และสแกนลายนิว้มือ ตามวนัเวลานัดหมายย่ืนวซ่ีา 

โปรดด าเนินการตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที ่เน่ืองจากสถานทูตมีการเปลีย่นแปลงข้อก าหนดเง่ือนไข 

รวมถึงเอกสารทีใ่ช้ส าหรับย่ืนค าร้องขอวซ่ีาอยู่เป็นประจ า 

 

 

1. พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน (Passport) 

มีอายุไม่ต ่านอ้ยกวา่ 6 เดือน ก่อนวนัหมดอาย ุโดยนบัจากวนัท่ีเดินทางกลบัมาถึงประเทศไทย 

และมีจ านวนหนา้คงเหลือ ไม่นอ้ยกวา่ 3 หนา้ เพื่อใหท้างสถานทูตติดแปะหนา้วซ่ีาเชงเกน้ 

(หากมีอายไุม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจดัส่งใหก้บัเจา้หนา้ที) 

 

หมายเหตุ: หากพาสปอร์ตเล่มเก่าของท่าน เคยไดรั้บวซ่ีาเชงเกน้ อเมริกา และแคนาดา 

กรุณาถ่ายส าเนาหนา้พาสปอร์ตเล่มเก่า และส าเนาหนา้วซ่ีาท่ีเคยไดรั้บ จดัส่งใหก้บัทางบริษทัฯ  

 

 

2. รูปถ่าย จ านวน 2 ใบ (Photo) 

ถ่ายภาพสี ใบหน้ามองตรง ฉากหลงัสีขาว (ขนาด 2x1.5นิว้ หรือ 4.5x3.5เซ็นติเมตร) 



 

 

รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ห้ามตกแต่งรูป, ห้ามสวมแวน่ตา, ห้ามใส่เคร่ืองประดบั, ห้ามใส่คอนแทคเลนส์, ห้ามเห็นฟัน

โดยเด็ดขาด รูปถ่ายตอ้งเปิดใหเ้ห็นหนา้ผาก และเห็นใบหูชดัเจน โดยตอ้งเป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

( ใ บ ห น้ า ใ ห ญ่  ชัดเจน 70-80 % ของ
ขนาดภาพ) 
 

 

 

 

 

** หา้มขีดเขียน แมก็ หรือใชค้ลิปลวดหนีบกระดาษ ซ่ึงอาจส่งผลใหรู้ปถ่ายช ารุด และไม่สามารถใชง้านได ้** 

 

 

3. เอกสารส่วนตัว (Personal evidence) 

 - ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 

 

หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพิ่มเติม (ถา้มี) ท่านจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

 - ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาใบหยา่ร้าง / ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ) 

 - ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล (จ าเป็น หากเคยมีการเปล่ียนแปลง) 

กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

- ส าเนาสูติบตัร / ส าเนาใบเกิด (ของเด็ก) 



 

 

- ส าเนาทะเบียนบา้น (ของบิดาและมารดา ท่ีมีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

- ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร 

  (ของบิดาและมารดา ท่ีมีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 

 

กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่18ปี (บิดา/มารดา ไม่ไดเ้ดินทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

- ส าเนาสูติบตัร / ส าเนาใบเกิด (ของเด็ก) 

- ส าเนาทะเบียนบา้น (ของบิดาและมารดา ท่ีมีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

- ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร 

  (ของบิดาและมารดา ท่ีมีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 - หนงัสือยนิยอมจากบิดา และมารดา / ส าเนาพาสปอร์ตบิดา และมารดา 

 

โดยตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกบับิดาเพียงผูเ้ดียว จะตอ้งมีหนงัสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาเพียงผูเ้ดียว จะตอ้งมีหนงัสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทาง

จากมารดาบิดา หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา-มารดา จะตอ้งมีหนงัสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกบับุคคลท่ีสาม พร้อม

กบัยินยอมสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการเดินทางให้กบัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท่ี้ส านกังานเขต/อ าเภอตามหลกัฐานท่ีอยูต่าม

ทะเบียนบา้นของท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบตัรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการ

เขต ลงนามและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวนันดัหมายท่ีเด็กแสดงตวัยื่นค าร้องขอวีซ่า 

บิดา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดินทางไปแสดงตวัพร้อมกบับุตร และเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ท่ีท่ีรับยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง 

จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มอี านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้ เดียว 
 

จากนั้น ผูป้กครองจ าเป็นตอ้งน าหนงัสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ทั้งฉบัภาษาไทย และฉบบัภาษาองักฤษ) 

ส่งใหก้รมการกงสุล กระทรวงระหวา่งประเทศ ประทบัตราลงนาม อนุมติัใหเ้ด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนน าส่งบริษทัทวัร์ 

(สามารถขอดูตวัอยา่งไดท่ี้แผนกวซ่ีาของบริษทัทวัร์) 

 

4. หลกัฐานการงาน / หนังสือรับรองการท างาน (Proof of Work) 

 



 

 

4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใชห้นงัสือรับรองการท างานจากบริษทัท่ีท่านท างานปัจจุบนั   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงินเดือนท่ีไดรั้บ, วนั เดือน ปี ท่ีเร่ิมท างาน, และช่วงเวลาท่ีขอลางานไปเท่ียว (โดยไม่ต้องระบุช่ือประเทศ 

ให้ใช้ European แทน) และกลบัมาปฏิบติังานตามปกติหลงัครบก าหนดวนัลา พร้อมประทบัตราบริษทั และลงนามผูมี้

อ  านาจอยา่งชดัเจน 

(เอกสารมอีาย ุ30 วนั ก่อนย่ืนค าร้องขอวซ่ีา และเอกสาร จ าเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น) 

a. กรณทีีเ่ป็นเจ้าของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบียนการคา้ (พค.0403), หนงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษทัฯ (DBD) 

(คัดส าเนาไม่เกิน 90 วนั พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

b. กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนงัสือรับรองการศึกษา ฉบบัจริง จากสถาบนัการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับ

พิจารณาบตัรนกัเรียน, ใบประกาศนียบตัร และใบรับรองผลการเรียน 

(เอกสารมอีาย ุ30 วนั ก่อนย่ืนค าร้องขอวซ่ีา และเอกสาร จ าเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น) 

c. กรณเีป็นแม่บ้าน ใชส้ าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ), หลกัฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ใน

กรณีท่ีไม่ไดเ้ดินทางร่วมกนักบัสามี จ  าเป็นตอ้งมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุช่ือ-สกุล    วนั 

เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ท่ีมีความสัมพนัธ์ร่วมกนั 

(ผู้สมคัร จ าเป็นต้องเขยีนจดหมายชีแ้จง บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 

d. กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินคา้ออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นตอ้งเขียน

จดหมายแนะน าตนเอง ช้ีแจงรายละเอียดการท างาน แหล่งท่ีมาของรายได ้พร้อมแนบหลกัฐานหรือเอกสารประกอบการ

พิจารณา อาทิ รูปถ่าย, สัญญาเช่า, สัญญาซ้ือขาย, ใบเสร็จรับเงิน, โฉนดท่ีดิน, หลกัฐานอา้งอิงอ่ืนๆ ฯลฯ 

(ผู้สมคัร จ าเป็นต้องเขยีนจดหมายชีแ้จง บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 

5. หลกัฐานการเงิน (Financial evidence) 

 5.1 กรณอีอกค่าใช้จ่ายเอง จ าเป็นต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนี้ 

5.1.1  Bank Certificate หนงัสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร ระบุสกุลเงิน EUR 

(สะกด ช่ือ-สกุล เป็นภาษาองักฤษ ตรงกบัพาสปอร์ตเล่มปัจจุบนัท่ีใชเ้ดินทาง) 

 5.1.2  Bank Statement รายการเดินบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน จากธนาคาร (1ชุด / ผูส้มคัรเพียง 1ท่าน) 



 

 

กรุณาเลือกบญัชีท่ีมีประวติัการเดินบญัชีท่ีสมบูรณ์ มียอดเงิน เขา้-ออก สม ่าเสมอ และมียอดเงินคงเหลืออยู่

ในบญัชีนั้นๆไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้

อยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือท่านเดินทางกลบัสู่ภูมิล าเนา 

  (สะกด ช่ือ-สกุล เป็นภาษาองักฤษ ตรงกบัพาสปอร์ตเล่มปัจจุบนัท่ีใชเ้ดินทาง) 

 

a. กรณผู้ีเดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

i. Bank Guarantee หนงัสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร เพื่อสนบัสนุนค่าใชจ่้ายใหก้บับุคคลอ่ืน 

(สะกด ช่ือ-สกุล เจา้ของบญัชี และผูส้มคัร เป็นภาษาองักฤษ ตรงกบัพาสปอร์ตเล่มปัจจุบนัท่ีใชเ้ดินทาง) 

5.2.2  Bank Statement รายการเดินบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน ของผูใ้หก้ารสนบัสนุน (1ชุด / ผูส้มคัรเพียง 1ท่าน) 

กรุณาเลือกบญัชีท่ีมีประวติัการเดินบญัชีท่ีสมบูรณ์ มียอดเงิน เขา้-ออก สม ่าเสมอ และมียอดเงินคงเหลืออยู่

ในบญัชีนั้นๆไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้

อยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือท่านเดินทางกลบัสู่ภูมิล าเนา 

5.2.3 Sponsor Letter ผูใ้ห้การสนบัสนุน จ าเป็นตอ้งเขียนจดหมายช้ีแจงความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั พร้อมระบุวนัถุ

ประสงคใ์นการสนบัสนุน และวนัเดินทางท่ีไปท่องเท่ียวตามโปรแกรมทวัร์ 

 (โปรดติดต่อบริษทัฯ เพื่อขอดูตวัอยา่ง) 

 

หมายเหตุ: ส าหรับประเทศอิตาลี และสาธารณะรัฐเช็ก 

ผูท่ี้สามารถสนบัสนุนค่าใชจ่้ายใหผู้เ้ดินทางได ้จ  าเป็นตอ้งเป็นบิดา/มารดา/พี่-นอ้งทอ้งเดียวกนั สายเลือดเดียวกนัเท่านั้น !! 

กรุณาระบุ ช่ือ-สกุล ลงในจดหมายช้ีแจง้เป็นภาษาองักฤษ และสะกดช่ือ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตท่ีใช้เดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Certificate & Bank Statement 

จ าเป็นตอ้งขอจากธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ เท่านั้น 

จ าเป็นตอ้งให้เจา้หนา้ท่ีธนาคาร ประทบัตราส าคญั พร้อมลงนามรับรองเอกสาร เท่านั้น 

 

6. International Vaccine Certificate 

ประวติัการไดรั้บวคัซีน ฉบบัภาษาองักฤษ International ท่ีออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข 

 

7. ใบตรวจเอกสาร และ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ส าหรับย่ืนค าร้องขอวซ่ีาเชงเก้น 

 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าทา้ยโปรแกรมทวัร์ให้ตรงกบัขอ้มูลความเป็นจริง 

เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลให้กบัทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมติัค าร้องขอวีซ่า และทางบริษทัฯ ไม่สามารถกรอก

ประวติั/ขอ้มูลส่วนตวัแทนผูส้มคัรได ้หากสถานทูตตรวจพบวา่ขอ้มูลของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกบัความเป็นจริง ท่าน

อาจถูกปฏิเสธวซ่ีา หรืออาจส่งผลใหร้ะยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าชา้มากยิง่ข้ึน 

 

 เม่ือท่านช าระเงินมดัจ าค่าทวัร์เรียบร้อย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มทา้ยรายการทวัร์ พร้อมจดัส่งให้กบับริษทัฯทนัที 

!! หากด าเนินการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวซ่ีา บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบทุกกรณี 

 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีท่านไดช้ าระไปแลว้ทุกกรณี 

  



 

 

 หากถูกปฏิเสธวซ่ีา และมีความประสงคท่ี์จะยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาใหม่ ผูส้มคัรตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผูส้มคัรบางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์

ตามท่ีสถานทูตนดัหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีเพื่อไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วย

ประสานงานกบัทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงคข์อเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษทั ใคร่ขอความร่วมมือให้

ท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวใหก้บัทางบริษทั เพื่อน าส่งสถานทูตเช่นกนั 

 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดรั้บวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิน าเรียนสถานทูตเพื่อพิจารณาต่อวีซ่าของ

ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารทุกฉบับทีใ่ช้ประกอบการย่ืนค าร้องขอวซ่ีา ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน !! 

พร้อมแนบส าเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จ าเป็นต้องเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง) 

เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร 



 

 

Checklist for Visa Application (เช็คลสิต์ส าหรับตรวจเอกสาร) 

กรุณาระบุ ช่ือ รหสั รายการทวัร์ และวนัท่ีเดินทาง 

พร้อมกรอกขอ้มูลทา้ยรายการ ก่อนน าเอกสารส่งบริษทัฯ 

 

โปรแกรมทวัร์ :       วนัท่ีเดินทาง :       

ช่ือ-สกุล ผูส้มคัรวซ่ีา (ENG) :      บริษทัท่ีจองทวัร์ :      

เอกสารประกอบการขอสมัครวซ่ีา 
ส าหรับน าส่งบริษัททวัร์ 

ฉบับจริง 
(ชุด) 

ส าเนา 
(ชุด) 

หมายเหตุ 
อ่ืนๆ 

Passport (หนงัสือเดินทาง เล่มปัจจุบนั)    

Passport (หนงัสือเดินทาง เล่มเก่า) ถา้มี โปรดระบุจ านวน ....... 
เล่ม 

   

Photo (รูปถ่าย)    

Certificate of Employment (หนงัสือรับรองสถานะการท างาน)    

Certificate of Study (หนงัสือรับรองสถานะการศึกษา)    

Bank Certificate (หนงัสือรับรองฐานะทางการเงิน จากธนาคาร)    

Bank Statement (รายการเดินบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน จาก
ธนาคาร) 

   

International Vaccine Certificate 
   

Visa Application (ใบสมคัรวีซ่า เซ็นช่ือเหมือนพาสปอร์ต) 
   

เอกสารส่วนตวั  
- ส าเนา ใบเกิด/ใบสูติบตัร 
- ส าเนา ทะเบียนบา้น 

   



 

 

 

Date วนั/เดือน/ปี ท่ีจดัส่ง:                     Application’s Signature เซ็นช่ือหมือนพาสปอร์ต:            

  

 

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบความถูกตอ้ง ก่อนลงนาม และน าเอกสารส่งใหก้บับริษทัทวัร์ ตามล าดบั 

ทั้งน้ี บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจรับเอกสาร โดยอา้งอิงจากใบ Checklist ท่ีผูส้มคัรจดัส่งมาเท่านั้น. 

 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ย่ืนค าร้องขอสมัครวซ่ีาเชงเก้น 

โปรดกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชน์ในการยืน่วซ่ีาของท่าน (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ) 

ช่ือ/รหัส รายการทวัร์ และวนัทีเ่ดินทางท่องเที่ยว โปรดระบุ …………………………………………………… 

1. ช่ือ - นามสกุล ปัจจุบนั ตรงกบัพาสปอร์ต (ภาษาองักฤษ)   ............................................................................ 

2. ช่ือ - สกุลเดิม ตอนเกิด (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ท่ีอยูต่ามส าเนาทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหสัไปรษณีย ์ .................... อีเมลแ์อดเดรส .............................................. 

5. ท่ีอยูพ่  านกัปัจจุบนั กรณีไม่ตรงกบัส าเนาทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

- ส าเนา ใบทะเบียนสมรส 
- ส าเนา ใบหยา่ร้าง 
- ส าเนา ใบเปล่ียนช่ือตวั 
- ส าเนา ใบเปล่ียนนามสกุล 
- ส าเนา บตัรประจ าตวัประชาชน 
- ส าเนา บตัรขา้ราชการ 



 

 

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

................................................. รหสัไปรษณีย ์ .................... อีเมลแ์อดเดรส .............................................. 

6.โทรศพัทมื์อถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศพัทบ์า้น (ถา้มี) .......................................... 

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

    ต  าแหน่งงาน (ตรงกบัท่ีระบุในหนงัสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ช่ือสถานท่ีท างาน ธุรกิจร้านคา้ โรงเรียน หรือมหาวทิยาลยั (หากประกอบกิจการคา้ขาย โปรดระบุอยา่งชดัเจน) 

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

ท่ีอยูท่ี่ท  างาน ........................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย ์............. โทรศพัทท่ี์ท างาน/โรงเรียน/มหาวทิยาลยั ................................... อีเมล ์.......................... 

9. รายไดต่้อเดือน ........................................................... บาท 

10สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส (ตามกฎหมาย)           ⃣   อยูกิ่นฉนัสามี (ไม่ไดจ้ดทะเบียน) 

  ⃣   หยา่ร้าง   ⃣   หมา้ย 

11. ช่ือ-สกุลคู่สมรส (ถา้มี) .............................................  วนั/เดือน/ปี เกิด................  สถานท่ีเกิด ..................... 

12. ช่ือ-สกุลของบิดา ..................................................... วนั/เดือน/ปี เกิด................. สถานท่ีเกิด ...................... 

13. ช่ือ-สกุลของมารดา .................................................. วนั/เดือน/ปี เกิด................  สถานท่ีเกิด ...................... 

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถา้มี) โปรดระบุ 

      14.1 เลขพาสปอร์ต .................... วนัออก ................... วนัหมดอาย ุ................. ยงัคงอยู/่สูญหาย ............... 

      14.2 เลขพาสปอร์ต .................... วนัออก ................... วนัหมดอาย ุ................. ยงัคงอยู/่สูญหาย ............... 

15. บุคคลท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวดว้ยในทริป และความสัมพนัธ์ โปรดระบุ  

      15.1 ช่ือ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพนัธ์ ................. 



 

 

      15.1 ช่ือ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพนัธ์ ................. 

 

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือไม่ (JAPAN / AMERICA / CANNADA / SCHENGEN / AUSTRALIA และอ่ืนๆ) โปรดระบุ 

       16.1 วซ่ีาของประเทศท่ีเคยถูกปฏิเสธ .......................... วนั/เดือนปี ท่ีถูกปฏิเสธ ........................... 

เหตุผลท่ีถูกปฏิเสธ ...................................... 

17. ท่านเคยถูกปฏิเสธ ไม่อนุญาตให้เดินทางเขา้ประเทศใดบา้ง โปรดระบุ 

       16.1 ประเทศท่ีถูกปฏิเสธ ไม่อนุญาตใหเ้ดินทางเขา้ ....................... วนั/เดือนปี ท่ีถูกปฏิเสธ ...................... 

เหตุผลท่ีถูกปฏิเสธ ...................................... 

18. ท่านเคยไดรั้บวซ่ีา Schengen ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา หรือไม่ (โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวซ่ีา ............................) 

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี .............................................. ถึงวนัท่ี .................................................. 

19. ท่านเคยพิมพล์ายน้ิวมือเพื่อการขอวซ่ีา Schengen ก่อนหนา้น้ี 

                        ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวนั/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการ หากทราบ)  

……………………………………… 

20. ความรับผดิชอบค่าใชจ่้าย ในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทาง และระหวา่งพ านกั (ตรงกบัใบสมคัรวซ่ีาส่งสถานเอกอคัค

ราชทูต) 

                 ตวัผูข้อวซ่ีาเอง    มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ่้ายให ้(บิดา-มารดา/ญาติ/บริษทั/องคก์ร) 

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

   บตัรเครดิต    ความสัมพนัธ์ ............................................................ 

   เงินสด 



 

 

 

 หมายเหตุ: หากจดัส่งเอกสารให้บริษทัฯล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่า

ของท่านไม่ไดรั้บการอนุมติัทนัตามก าหนดวนัเดินทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบทุกกรณี 

 

 เม่ือท่านไดจ้องท าการจองโปรแกรมทวัร์ และช าระเงินมดัจ าค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ 

 - กรุณาจดัส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกขอ้มูลส าหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทวัร์)    

พร้อมจดัส่งให้กบับริษทัฯทนัที !! หากด าเนินการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ   

ไม่รับผดิชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มูลท่ีท่านกรอกตอ้งตรงกบัเอกสารท่ีจะใชย้ืน่สถานทูต 

เน่ืองจากข้อมูลทั้งหมด บริษทัฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งข้อมูลท่ีไม่

สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวซ่ีา 

  - หากหน่วยงานยงัไม่สามารถออกหนงัสือรับรองการงานฉบบัจริงได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านให้ชดัเจน 

(ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ไดแ้ก่ ช่ือบริษทั, ต  าแหน่งงาน, ลกัษณะงาน, เงินเดือนท่ีไดรั้บ และวนัเดือนปีท่ีเร่ิมงาน 

 

 เม่ือท่านไดรั้บยนืยนัการเดินทาง/ใบนดัหมายส าหรับยืน่วซ่ีา จากเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 

  - กรุณาจดัส่งหนงัสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบบัจริงส าหรับยื่นวีซ่าให้กบับริษทัฯ อยา่งชา้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ 

ก่อนถึงวนันดัหมายยืน่วซ่ีา 

          - ท่านจ าเป็นตอ้งน าส่งหนงัสือเดินทางเล่มเก่า เพื่อใหส้ถานทูตดูประวติัการเดินในช่วงท่ีผา่นมา 

 

 หมายเหตุ: การอนุมติัวซ่ีาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษทัฯไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียง
ตวักลางท่ีคอยใหบ้ริการ และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  
 


