
BHT9220477 ทวัรย์โุรป AMAZING IN EUROPE FRANCE SWITZERLAND 

ITALY 8 วนั 6 คืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ว 3 ประเทศยอดนยิมของยโุรป 

ฝรั่งเศส        เที่ยวแลนด์มาร์ค หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พระราชวังแวร์ซาย ล่องเรือแม่น ้าแซน บาโต มูช  

         ห้างปลอดภาษี และ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ช้อปปิ้ งห้างดังช้ันน าเมืองปารีส  

สวิส        นั่งรถไฟและกระเชา้ลอยฟา้ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก  

         หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน ชม น ้าตกชเตาบ์บาค หน่ึงในน ้าตกท่ีตกลงมาในแนวด่ิงที่สูงที่สุดในยุโรป  

อิตาลี        เมืองมิลาน ชมมหาวิหารแห่งมิลาน และ ทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก 

         ล่องเรือสู่เกาะเวนิส ต้นฉบับความสวยงามเมืองสายน ้าและความโรแมนติก 

 

เดินทางโดยสายการบนิ OMAN AIR 

น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 kg. / CARRY ON 7 kg 



วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็ก 2-11 ปี  

ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว

เพ่ิม 

ที่นัง่ หมายเหต ุ

29 มีนาคม – 05 เมษายน 66 69,900  

ไม่มีราคาเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 2 

ปี ราคา 14,500 

บาท) 

 

63,400 16,500 25  

09 – 16 เมษายน 66 74,900 68,400 16,500 25  

12-19 เมษายน 66 75,900 69,400 16,500 25  

28 เมษายน – 05 พฤษภาคม 

66 

72,900 66,400 16,500 25  

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท << 

◼ FLIGHT 

 DEPARTURE       : WY818  BKK-MCT    09:15 – 12:35 

         WY131   MCT-CDG    14:45 – 19:25 

RETURN    : WY144  MXP- MCT   21:30 – 07:00 

                                  WY815  MCT- BKK   09:05 – 17:45 

 

 

06.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สาย

การบิน OMAN AIR โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ติดแท็กกระเปา๋กอ่น

ขึ้นเคร่ือง  

09.15 น.   น าท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบิน OMAN AIR  เที่ยวบินที่ WY818 

12.35 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 

14.45 น.  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส เที่ยวบินที่ WY131 

19.25 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้

เมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วน า  

ท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ที่พักในเมืองปารีส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)    

ที่พัก : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดินทาง) 

 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที่1) 

น าท่านเดินทางเช็คอินแลนด์มาร์คส าคัญใน เมือง

ปารีส (Paris) ไปเก็บภาพความประทับใจกับสถานที่

ท่องเที่ยวต่างๆ เร่ิมต้นที่ จัตุรัสคองคอร์ด (Place 

de la Concorde) เป็นสถานที่แห่งความทรงจ าทาง

ประวัติศาสตร์ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของ

สงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของ

ฝร่ังเศส จัตุรัสคองคอร์ดถูกสร้างขึ้นในสมยัของพระ

เจ้าหลุยส์ที่  15 โดยสถาปนิกชื่อ Jacques Ange 

Gabriel และส ร้าง เส ร็จ ส้ิน ใน ปี  ค .ศ . 1755 เ พ่ือ

ประดิษฐานพระบรมรูปทรงม้าแต่ถูกท าลายโดยพระ

เจ้าหลุยส์ที่ 16 จากนั้นพาท่านไปเยี่ยมชมด้านนอก

ของ พิ พิธ ภัณฑ์ลูฟ ร์  (Louvre Museum) เป็น

พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมืองปารีส 

วันที่หนึ่ง        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั แวะเปลี่ยนเคร่ือง - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-

ชาร์ล เดอ โกล –เมืองปารีส 

                                                                                                                    

วันที่สอง        เมืองปารีส-จัตุรัสคองคอร์ด -พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free- ห้าง

LaSamaritaine -ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์-ถนนฌอ็งเซลิเซ-่หอไอเฟล-ลอ่งเรือแมน่ ้าแซน โดย บาโต มชู - พระราชวังแวร์

ซาย- Grain de Cuir            

              อาหาร เช้า, เที่ยง

, เย็น 

 

                                                                                                                    



จากผลงานที่จัดแสดงไปจนถึงความเก่าแก่และ

ย่ิง ใหญ่ของสถานที่ ท า ใ ห้ เ ป็นพิพิธภัณฑ์ที่มี

ความส าคัญระดับโลก ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าฟลิิปที่ 

2 ก่อนที่จะถูกขยายให้เป็นพระราชวังหลวง ใน

ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ลู ฟร์ (Louvre Museum) เปน็

สถานที่เก็บรักษาผลงานศิลปพที่ทรงคุณค่าไว้

มากกว่า 400,000 ช้ิน แต่น ามาจัดแสดงให้ชม

เพียง 40,000 ช้ินเท่านั้น ซ้ึงแน่นอนว่าผลงาน

ศิลปะเหล่านี้ถูกเล่าต่อกันมาว่าเป็นสมบัติจากการที่

ฝร่ังเศสน ามาจากประเทศที่ตนชนะสงครามพาทุก

ท่านไปอิสระช้อปป้ิงที่  ห้างปลอดภาษี Benlux 

Louvre duty free เป็นห้างชื่อดังใจกลางกรุง

ปารีส ซ่ึงคุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ช้ันน าต่างๆ

จากทั่วโลก ในราคาที่ ไม่แพงและบรรยากาศที่

หรูหราตระการตา ที่ดีเด่นต่อนักท่องเที่ยวไทย 

เพราะมีพนักงานและข้อความภาษาไทยในห้างนี้

ด้วย ห้าง La Samaritaine เป็นห้างสรรพสินค้า 

ขนาดใหญ่ ในกรุงปารีส เร่ิมต้นจากร้านเส้ือผ้า

เล็กๆ และขยายไปสู่ส่ิงที่กลายเป็นชุดของอาคาร

ห้างสรรพสินค้าที่มีแผนกต่างๆ ทั้งหมด 90 

แผนก เป็นสมาชิกสมาคมห้ างสรรพสิน ค้า

นานาชาติตั้งแต่ปี 2528 ถึง 2535 ห้างแกลเลอร่ี 

ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที่

มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายใน

อาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เปิดให้บริการ

คร้ังแรกในปี ค.ศ. 1912 เดิมทีก่อนที่จะมาเป็น

ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นชั้นน าของโลกอย่างทุกวันนี้

แต่ก่อนเป็นแค่ร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆ ที่หัวมุมถนน 

Lafayette แต่ภายหลังไม่นานได้มีการขยับขยาย

พ้ืนที่เพ่ือให้เพียงพอต่อจ านวนพนักงานและลูกค้า

ที่มาจับจ่ายใช้สอย มีบันทึกว่าเป็นปีที่มียอดขาย

สูงสุด ซ่ึงในปัจจุบันมีสาขาแบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ

ทั้งในประเทศและนอกประเทศ รวมแล้วทั้งหมด 61 แห่ง จากนั้นไปที่ถนนที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังที่สุดในฝร่ังเศส 

ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นหนึ่งในถนนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฝร่ังเศส ย่านศูนย์การค้า

ระดับพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทุกแบรนด์ ร้านอาหารที่มีความหรูหราอลังการ ถือว่าเป็น

ย่านธุรกิจที่ส าคัญของกรุงปารีส ย่านการค้าที่มีค่าเช่าที่แพงที่สุดในโลก และยังถูกจัดอันดับให้แป็นถนนที่สวย

ที่สุดในโลก ตึกส่วนใหญ่บนถนนฌ็องเซลิเซ่เป็นสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานศิลปะ Art Deco กับการ

ตกแต่งสไตล์ Art Nouveau เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์ค

ส าคัญของประเทศฝร่ังเศส ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กทั้งหมด มีความสูงประมาณ 300 เมตร(เทียบกับ

ตึกประมาณ 75 ชั้น) สร้างเป็นรูปแบบหอคอย โดยถูกตั้งตามชื่อของสถาปนิกที่คนออกแบบช่ือว่า “กุสตาฟ ไอ

เฟล” ซ่ึงเป็นทั้งวิศวกรและสถาปนิกชื่อดังของฝร่ังเศสในยุคนั้น ซ่ึงเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างงานเหล็ก

โดยเฉพาะ หอไอเฟลสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นผลงานในการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏิวัติประเทศ

ฝร่ังเศส และเพ่ือแสดงถึงความร ่ารวย ย่ิงใหญ่ รวมถึงความส าเร็จในยุคอุตสาหกรรมของประเทศในขณะนั้น

ด้วยหนึ่ง ในจุดถ่ายรูปหอไอเฟลที่ดีที่สุดคือลานตรงข้างหน้าปราสาท Palais de Chaillot ที่อยู่ใกล้ๆกับสถานี

ของ Trocadéro ที่เราจะพาทุกท่านไป เพราะตรงนี้เป็นมุมถ่ายแล้วจะเห็นหอไอเฟลแบบไม่มีอะไรมาบังความ

สวยงามแน่นอน 



เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่2) 

จากนั้นน าท่าน ล่องเรือแม่น ้าแซน โดย บาโต มูช 

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

บรรยายเกี่ยวกับประวัติเมืองปารีสตลอดทั้งสาย

การเดินทางระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วย

สถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารน็อทร์-

ดาม, หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นต้น จากนั้น

น าท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังมาก

ของฝร่ังเศส นั้ นก็ คือ  พระราชวังแว ร์ซาย 

(Versailles Palace) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศฝร่ังเศส นับเป็นพระราชวังที่มี

ความย่ิงใหญ่และงดงามอลังการมาก จนติด 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก อีกทั้งยังได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็น

มรดกทางวัฒนธรรม พระราชวังสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์คริสต์ศตวรรษที่  17 และ 18 ภายใน

ประกอบด้วยห้องถึง 700 ห้อง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปินชั้นเอก 15,034 ช้ิน 

ควรามกว้างขวางวัดได้จากขนาดพ้ืนทีข่องพระราชวัง ทั้งหมด 800 เฮกการ์ (5,000 ไร่) โดยแบ่งออกเปน็สว่น

ใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่ The Palace หรือด้านในของพระราชวัง มีห้องมากมายถึง 700 ห้อง ไม่ว่าจะเป็น ห้อง

บรรทม , ห้องเสวย , ห้องส าราญ และห้องพ านักอื่นๆ  แต่ไม่มี ห้องน ้ าแม้แต่เพียงห้องเดียว , ห้อง

กระจก หรือ The Hall of Mirrors เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวัง และมีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุด ถูก

ก่อสร้างด้วยกระจกบานยักษ์ใหญ่เจียรไนสุดวิบวับทั้งหมด 17 บาน เมื่อเปิดออกมาจะพบเห็นมุมที่สวยที่สุดของ

สวนแวร์ซาย The Gardens สวนที่ตกแต่งให้มีลวดลายเหมือนเขาวงกต ประดับประดาด้วยต้นไม้ สวนดอกไม้

แบบเรขาคณิต มีประติมากรรมและหินอ่อนโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายกรีกโรมัน, The Estate of 

Trianon พระต าหนักเล็กๆ ของพระนางพระนางมารี อองตัวเนต และสวนดอกไม้ส่วนตัว ท่ามกลางหมู่บ้าน

ชนบทที่เงียบสงบ ซ่ึงพระนางทรงโปรดที่จะมาพักผ่อนและใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบคนธรรมดาทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

อิสระช้อปป้ิงที่ Grain de Cuir ร้านกระเป๋าแบรนด์เนมชั้นน า ราคาดี อาธิเช่น Hermes, Louis Vuitton, 

Chanel, Prada, Celine, Dior หรือแบรนด์ที่คนไทยนิยมใช้นั้นก็คือ Longchamp นั้นเอง 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่3) 

ที่พัก : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดินทาง) 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที่4) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง หรือ ดีฌง (Dijon)  (ระยะทาง 312  กม. / 4.30 ชม.) หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่

สวยงาม และน่าค้นหาเมืองหนึ่งในประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโคต-ดอร์ในแคว้นบูร์กอญใน

ประเทศฝร่ังเศส ถือเป็นเมืองส าคัญแห่งแคว้นเบอร์กันดี เป็นแหล่งไวน์และมัสตาร์ดช้ันดีอีกแห่งของฝร่ังเศส มี

แหล่งท่องเที่ยวและทัศนียภาพสวยงามต่างๆ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เข้าไปสัมผัสความงามที่เป็น

เอกลักษณ์ของเมืองดิจอง  

วันที่สาม        เมืองดิจอง-เมืองเบิร์น-หอนาฬิกาดาราศาสตร์-มหาวิหาร Berner Munster- Bern pits- Leissingen 

                                                              

  อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

 

                                                                                                                    



เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่5) 

น าทุกทา่นเดินทางสู่ เมืองเบิร์น (Bern) (ระยะทาง 

253  กม. / 3.30 ชม.) เป็นเมืองหลวง และตัง้อยู่

ใจกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความโดด

เด่นอย่างนา่ประทบัใจของเมอืงเกา่สร้างขึ้นตัง้แต่

ยุคกลางซ่ึงถูกอนุรักษ์ไว้จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

และเป็นตัวอย่างผังเมืองของสมัยกลางที่ดีมาก

ที่สุดในทวีปยุโรป จนได้รับการยกย่องให้เป็น

มรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยยูเนสโกตั้งแตป่ี 

1983 น าท่านเดินทางถ่ายภาพกับแลนด์มาร์ค

ส าคัญในเมืองเบิ ร์น หอนาฬิกาดาราศาสตร์ 

(Zytglogge Clock Tower) หรือ หอระฆังซิทกล็

อด เป็นแลนด์มาร์กประจ าเมืองเบิร์น (Bern) ในประเทศ 

สวิสเซอร์แลนด์เลย เป็นหอนาฬิกายักษ์ใหญ่เก่าแก่ที่สร้าง

มาตั้งแต่ปีค.ศ.1530 พูดง่ายๆ ก็คือเกือบๆ 500 ปีแล้ว เป็น

สถานที่เช็คอินของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองเบิร์น (Bern) 

ซ่ึงหอนาฬิกาดาราศาสตร์ ภายในมีการติดตั้งตุ๊กตา คน 

สิงโต หมี ให้ออกมาหมุนและมีไก่ออกมาขัน นอกจากนี้ยังมี

ตัวตลกออกมาเต้นร าไปรอบๆ เป็นจุดไฮไลท์ให้นักท่องเที่ยว

ได้ชมกันทุกๆ ชั่วโมงอีกด้วย จากนั้นน าท่านถ่ายภาพที่ มหา

วิหาร Berner Munster มหาวหิารแห่งนี้ เป็นโบสถ์สไตล์โกธกิ ที่สร้างขึ้นเมือ่ ค.ศ.1421 โบสถ์นี้สามารถเข้าไปชม

วิวบนหอคอยชั้นบนได้ โดยสามารถขึ้นบันได 300 กว่าขั้น ซ่ึงหอคอยบนยอดโบสถ์มีความสูงกว่า 100 เมตร 

ซ่ึงนับว่าเป็นโบสถท์ี่มคีวามสูงที่สดุในสวิสเซอร์แลนด์ ซ่ึงสามารถเห็นวิวความสวยงามของกรุงเบิร์นไดด้ี ไม่ว่าจะ

เป็นตัวเมืองกรุงเบิร์น หอนาฬิกา Zytglogge สะพานข้ามแม่น ้าอาเร่อ และวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม 

นอกจากนี้มหาวิหารแห่งนี้ยังได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของชาติอีกด้วย พาท่าน

เดินทางไปยัง Bern pits หรือหลุมหมี ในเมืองเบิร์น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นหลุมหมีหรือเป็นกรงทีอ่ยู่อาศัย

ของหมี ตั้งอยู่ที่ขอบด้านตะวันออกของเมืองเก่าเบิร์นถัดจาก Nydeggbrücke และแม่น ้าอาเร่อ แม้ว่าจะยังใช้

งานอยู่ แต่ Bärengraben ได้รับการเสริมตั้งแต่ปี 2009 โดย BärenPark ที่อยู่ติดกันซ่ึงเป็นส่ิงปลูกสร้างที่

ใหญ่และเป็นธรรมชาติมากขึ้นข้างแม่น ้าอาเร่อ Bärengraben ยังเป็นมรดกสวิสของชาติส าคัญและมี

ความส าคัญโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเบิร์นเพราะหมีเป็นสัญลักษณ์ของทั้งสองเมือง   

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่6) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Leissingen (ระยะทาง 47  กม. / 1 ชม.) เข้าที่พักให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 

ที่พัก : Hotel Kreuz 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที่7) 

วันที่ส่ี หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน-น ้าตกชเตาบ์บาค-สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ -ยอดเขาจุงเฟรา -ปราสาทน ้าแข็ง-อัลไพน์ 

เซนเซชัน-สฟงิซ์ฮอลล์-เมืองอินเตอร์ลาเคน-สวนเฮอเฮ่อมัท- Unterseen-ทะเลสาบทูน                              อาหาร 

เช้า,เที่ยง,เย็น 

 



น าท่านเที่ยวชม หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน Lauterbrunnen (ระยะทาง 18 ก.ม. / 30 นาที) เป็นหมู่บ้านที่อยู่

ท่ามกลางหุบเขาสูงชันและยังมี น ้าตกชเตาบ์บาค Staubbach ไหลลงมาจากหน้าผา ท าให้ทัศนียภาพของ

หมู่บ้านแห่งนี้สวยอลังการมากขึ้น แม้จะเป็นหนึ่งในหมู่บ้านวิวสวยที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาต่อเนื่อง แต่เลาเท

อร์บรุนเนินยังคงเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบ ไม่วุ่นวาย แถมยังเป็นทางผ่านไปยังจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ในเทือกเขา

แอลป์อีกด้วย อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจและเดินเล่นในหมู่บ้าน 

จนถึงเวลาอันสมควรพาท่านเดินทางสู่ สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ (Eigergletcher station) ซ่ึงเป็นจุดเชื่อมต่อ

กับรถไฟจุงเฟราที่จะน าผู้โดยสารสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH) จุดที่สูงที่สุดของยุโรป บนเทือกเขา

แอลป์ ล้อมรอบด้วยภูเขาไอเกอร์ เมินช์ และจุงเฟรา นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นบริเวณแรกในเทือกเขาแอลป์ที่ได้รับ

การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย รวมค่าตั๋วกระเช้าลอยฟา้และรถไฟแล้ว  น าท่านเที่ยวชม ปราสาทน ้าแข็ง 

Ice palace สร้างข้ึนจากกองน า้แข็งที่ก่อตัวอยู่ใต้ระเบียงชมวิวลงไป 20 เมตร เป็นจุดถ่ายรูปสวยๆที่นี่ซ่ึงเกิด

จากไกด์ภูเขา 2 คนได้เร่ิมสลักน ้าแข็งเข้าไปเป็นโถงกว้างขนาด 1,000 ตารางเมตร โดยใช้เพียงส่ิวเจาะน ้าแข็ง

และเลื่อยในปี 1930 โดยท าทางเดินเหมือนโพรงถ ้าเข้าไป เพ่ือชมรูปสลักน ้าแข็งต่างๆ อุณหภูมิภายในถ ้าจะคงที่

อยู่ที่ -3 องศา Alpine Sensation Adventure Tunnel อัลไพน์ เซนเซชัน หนึ่งในสถานที่เที่ยวของจุงเฟรา 

อุโมงค์ความยาว 250 เมตร แสดงเร่ืองราวของการรถไฟจุงเฟราและการพัฒนาของการท่องเที่ยวในเขต

เทือกเขาแอลป์ มีจอภาพยนตร์ 360 องศาที่สฟิงซ์ฮอลล์ โดยภาพยนตร์จะน าพาผู้ชมเข้าสู่โลกอัลไพน์ที่

ล้อมรอบจุงเฟรา Sphinx Observatory สฟงิซ์ฮอลล์ ขึน้ลิฟต์ที่เร็วที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ไปเพียง 25 วินาทกี็

จะถึงห้องชมวิวที่จะมองเห็นธารน ้าแข็งได้ในทุกสภาพอากาศ ซ่ึงในวันฟา้ใสจะสามารถเปิดออกไปยังลานชมวิว

กลางแจ้งที่อยู่สูงจากระดับน า้ทะเล 3,571 เมตร พร้อมวิวธารน ้าแข็งอเล็ตช์ มองเลยไปถึงฝร่ังเศส เยอรมนีและ

อิตาลีได้อีกด้วย  

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่8) พร้อมชมวิวแบบพาโนรามา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเคน Interlaken (ระยะทาง 19 ก.ม. / 30 นาที) เมืองตากอากาศเล็กๆที่สวย

เหมือนในฝัน เป็นเมืองแห่งสองทะเลสาบ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบ ทูน Thun และทะเลสาบเบรียนซ์ Bienz 

ล้อมรอบด้วยภูเขามีทิวทัศน์บริสุทธิ์และสวยงามมาก สวนเฮอเฮ่อมัท Hohematte พ้ืนที่เปิดโล่งสีเขียวของ

เมือง เป็นสนามหญ้าสีเขียวกว้างใหญ่อยู่หน้าโรงแรม The VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa มี

วิวอันสวยงามซ่ึงสามารถมองเห็น 3 ยอดเขาได้ทั้งยอดเขาไอเกอร์ (Eiger), เมินช์ (Mönch) และยอดเขายุงเฟ

รา(Jungfraujoch) อิสระให้ท่านเดินเล่นและไปถ่ายภาพกับ ย่านเมืองเก่า Old Town หรือเรียกว่า Unterseen 

ตั้งอยู่เลียบกับแม่น ้าอาเร่ บริเวณเชิงเขา Harder เมืองเก่าแห่งนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1471 อาคารหลายๆ แห่ง

ยังคงถูกอนุรักษณ์เอาไว้อย่างดี แวะให้ท่านถ่ายภาพกบั ทะเลสาบทนู Lake Thun เป็นทะเลสาบบริเวณเทอืกเขา

แอลป์ ในอดีตทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบผืนเดียวกับทะเลสาบเบรียนซ์ เคยมีชื่อว่า ทะเลสาบเว็นเดิล 



(Wendelsee) แต่ในคริสต์ศตวรรษที่ 10 ทะเลสาบเวนเดิลก็แยกออกเป็นสองทะเลสาบ คือทะเลสาบทูน กับ

ทะเลสาบเบรียนซ์ โดยมีแม่น ้าอาเรเป็นแม่น ้าที่คอยเช่ือมทะเลสาบทั้งสองแทน โดยที่แม่น ้าอาเรจะไหลจาก

ทะเลสาบเบรียนซ์ มาสู่ทะเลสาบทูน เนื่องจากผิวน ้าของทะเลสาบบรีเอินซ์นั้นอยู่สูงกว่าของทะเลสาบทูน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น    รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที่9) 

ที่พัก : Hotel Central Continental 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดินทาง) 

 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที่10) 

น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง โ ค

โม่ (Como) (ระยะทาง 218 กม. / 

3.30 ชม.) เป็นเมืองในแคว้นลอม

บา ร์ เดี ย  ประ เทศอิต าลี  ตั้ งอยู่

บ ริ เ วณพ ร ม แด น กั บ ป ร ะ เ ท ศ

สวิตเซอร์แลนด์ โคโม่เป็นเมืองที่

ตั้งอยู่ ในเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือ

ของเมืองอยู่ติดกับทะเลสาบโค

โม่ ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม

แห่งหนึ่ง เ ป็นแหล่งรวมช้ินงาน

ศิลปะชื่อดัง , มีโบสถ์ , พิพิธภัณฑ์ , 

ส ว น , โ ร ง ล ะ ค ร , วั ง เ ก่ า อ ยู่

มากมาย พาทุกท่านไปเกบ็ภาพความ

ประทับใจกับ ทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ใน แคว้นลอมบาร์เดีย 

(Lombardy) ไม่ไกลจากเมืองมิลาน (Milan) เท่าไรนัก ด้วยความยาวโดยรอบ บวกกับพ้ืนทีร่อบๆ ทะเลสาบถึง 

146 ตารางกโิลเมตร จึงท าให้ทะเลสาบแห่งนี้กลายเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศอิตาล ีและ

ยังเป็นทะเลสาบที่ลกึที่สุดเป็นอันดับ 5 ในยุโรปด้วยความลึกกว่า 400 เมตร รูปร่างลักษณะเฉพาะของทะเลสาบ

โคโม่ท าให้นึกถึง  Y ที่กลับด้านที่โด่งดังไปทั่วโลก เป็นผลมาจากการละลายของธารน ้าแข็งรวมกับการกัดเซาะ

ของแม่น ้า Adda โบราณ ท าให้เกิดทางแยกเป็นตัว Y และยังเป็นทะเลสาบมีทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งใน

โลก 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่11)  

วันที่ห้า       เมืองโคโม ่ -ทะเลสาบโคโม่- เมืองเวโรนา-บ้านของจูเลียต-ประตูบอชารี-จัตุรัส Piazza delle Erbe-ย่าน

เมสเตร                                                                     

อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

 

                                                                                                                    



น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรนา (Verona) (ระยะทาง 

198 กม. / 2.30 ชม.) เมืองเล็กๆ ในแคว้นเวเนโต 

ประเทศอิตาลี ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดก

โลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การ  UNESCO มี

สมญานามว่า “Little Roman” โดยยังคงสภาพ

สถาปัตยกรรมจากสมัยโรมันไว้อย่างสมบูรณ์ 

ปัจจุบันเมืองเวโรนาสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว

เ ป็ น จ า น วนม าก  เ นื่ อ งจ าก เป็ น เ มื อ งที่ มี

ความส าคัญทางศิลปะ และวัฒนธรรมเก่าแก่ที่

ยังมีให้เห็นในงานนิทรรศการประจ าปี โรงละคร 

และโอเปร่าในโรงละครกลางแจ้งที่มีมาแต่

โบราณ ท าให้เมืองนี้เป็นต้นก าเนิดผลงานปลาย

ปากกาของวิลเลียม เชกสเปียร์ โดยเฉพาะ

โศกนาฏกรรมต านานรักอมตะของโรมิ โอจู

เลียต เที่ยวชมสถานที่โดดเด่นของเมือง พาท่าน

เยี่ยมชม บ้านของจูเลียต Juliet’s House ถือ

จุดเช็คอินที่ส าคัญมากเมื่อมาถึงเมืองนี้ เพราะ

เป็นสถานที่สมมติ ให้ เป็นบ้านของ จู เลียต 

นางเอกของโศกนาฏกรรมความรักจากบท

ประพันธ์ของ วิลเลียม เชกสเปียร์ (William 

Shakespeare) ปี ค.ศ. 1595 จุดเด่นของบริเ 

วณบ้าน คือ ก าแพงที่เต็มไปด้วยข้อความและค า

อธิษฐานเกี่ยวกับความรัก ทั้งเขียน แปะ เพ้นท์ 

รวมถึงกุญแจคล้องประตู หรือตามผนังมีชื่อ

คู่ รักหนุ่มสาวเต็มไปหมดจนแทบไม่มีที่ ว่าง 

ข้อความทั้งหมดนั้นมาจากนกัทอ่งเที่ยวบ้าง จาก

คนในอิตาลีบ้าง เพราะเชื่อว่าจะท าให้ความรัก

มั่นคงยืนยาวเหมือนโรมิโอกับจูเลียต จากนั้นพาท่านถ่ายภาพเช็คอินที่ ประตูบอชารี Porta Borsari เป็นประตู

โรมันโบราณในเวโรนาทางตอนเหนอืของอติาล ีถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที ่เป็นอาคารสี่เหลีย่มขนาดใหญ่ เป็นดา่น

ทหารในภาคใต้ของเมืองท าหน้าที่เป็นค่ายทหารของกองทัพเวโรนา อาคารมีสองหน้าและนอกชาน มีถนน 

Postumieva สามารถเดินผ่านสองโค้งได้ จากนั้นพาท่านเช็คอิน จัตุรัส Piazza delle Erbe ทางด้านเหนือ

ของจัตุรัสเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง กลางจัตุ  รัสเป็นที่ตั้งของรูปปั้ นเทพเจ้ากรีก และเสาหินอ่อนประดับ

สิงโต สัญลักษณ์ของแคว้น ด้านใต้ของจัตุรัสเป็นที่ตั้งของบ้านพ่อค้า และอาคารต่าง ๆ ที่สร้างมาตั้งแต่สมัย

ยุคกลาง สมควรแก่เวลานัดหมายพาทุกท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ ย่านเมสเตร (Mestre) ในเมืองเวนิส (ระยะทาง 

117 กม. / 1.30 ชม.) ย่านนี้มีความสวยงามเเละน่าสนใจเป็นย่างมาก โดยนับว่าเป็นย่านที่มีนักท่องเที่ยวให้ความ

สนใจมาเที่ยวชมอย่างมาก เพราะมีร้านค้าเเละร้านอาหารมากมายหลายต่อหลายร้านที่มีความน่าสนใจเป็นอย่าง

ย่ิง เเละเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเก่าเเก่เเละสวยงามน่ามาเที่ยวชมเป็นอย่างมาก 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่12)  

ที่พัก : LH HOTEL SIRIO VENICE 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดินทาง) 

 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที่13) 

วันที่หก        ย่านเมสเตร-ท่าเรือตรอนเคตโต-้เกาะเวนสิ-มหาวิหารซานมาร์โก้-สะพานรีอัลโต-มหาวิหารเซนต์มาร์ก-

พระราชวังดอจ์ด-เมืองมลิาน                                             

  อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

 

                                                                                                                    



น า ท่ า น เ ดิ น ท า งสู่  ท่ า เ รื อ ต รอน เ คต โต้  

(Tronchetto) (ระยะทาง 10 กม. / 30 นาที) 

เพ่ือข้ามไปเกาะเวนิส ประเทศอิตาลี พาทุกท่าน 

นั่งเรือจากท่าเรือตรอนเคตโต้สู่ เกาะเวนิส 

(Venice Island)  ดิ น แ ดน แสน โ ร แมนติ ก 

เมืองเวนิสได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลเอเดรี

ยติก  (Queen of the Adriatic) เมื องแห่ง

สายน ้า เมืองแห่งสะพานและเมอืงแห่งแสงสว่าง 

และน าท่านชมความสวยงามของ มหาวิหารซาน

มาร์โก้ (San Marco) โบสถ์ส าคัญแห่งเมืองเว

นิสที่ เ ร่ิมสร้าง ข้ึนค ร้ังแรกต้ังแต่ ค .ศ .823 

ผสมผสานศิลปะของหลายยุคขึ้นไ ว้ด้วยกัน 

ตั้งแต่ไบเซนไทน์ โรมาเนสก์ โกธิค จนถึงเรอเนสซองซ์ หลังคาของมหาวิหารซานมาร์โกสร้างแบบโดมสุเหร่า

ของศาสนาอิสลาม โดมกลางมีขนาดใหญ่ที่สุด ประดับโมเสกสีทองอร่ามตั้งแต่หลังคาจรดพ้ืน จึงได้รับสมญา

นามว่า “Church of Gold” มาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 เลยทีเดียว พาท่านเช็คอินแลนด์มาร์คส าคัญ สะพาน

รีอัลโต (Ponte di Rialto) เป็นหนึ่งในสะพานข้ามแกรนด์คาแนล ที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปมากที่สุด 

เพราะสะพานแห่งนี้มีความเก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นคร้ังแรกด้วยไม้ในปี ค.ศ.1181 เลยทีเดียว ต่อมาได้มีการร้ือ และ

สร้างใหม่ด้วยหินอย่างที่เห็นในปัจจุบัน นอกจากสะพานรีอัลโตจะเชื่อมระหว่างเกาะ San macro กับเกาะ San 

polo ของเวนิสด้วย บริเวณตีนสะพานทั้งสองฝ่ังยังเต็มไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ ่และร้านค้าขายของต่างๆ อีก

มากมาย จากนั้นพาท่านชม มหาวิหารเซนต์มาร์ก (St Mark’s Basilica) เป็นมหาวิหารที่ได้รับสมญานามว่า 

Chiesa d’oro หรือโบสถ์ทองตั้งแต่ในศตวรรษที่ 11 เป็นตัวอย่างอันส าคัญของสถาปัตยกรรมแบบไบ  แซนไทน์

ซ่ึงตั้งอยู่บนจัตุรัสซันมาร์โกกลางเมืองเวนิส โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกระดับมหาวิหารประจะเขตอัคร

บิดรเวนิสในประเทศอิตาลี และชม พระราชวังดอจ์ด (Doge’s Palace) เป็นพระราชวังขนาดใหญ่และโอ่อ่า

สวยงาม ส าหรับเป็นที่พักของดยุคผู้ปกครองเมืองเวนิสในอดีต ตั้งอยู่ที่แลนด์มาร์คส าคัญของเมืองอย่าง

จัตุรัสซันมาร์โก และมีภายในติดกับมหาวิหาร St Mark’s Basilica ซ่ึงเป็นโบสถ์หลักของเมืองเวนิสอีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่14) 

จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ และเดินทางสู่ เมืองมิลาน (ระยะทาง 267 กม. / 4 ชม.) หรือที่

คนอิตาเลียนเรียกว่า มิลาโน่ (Milano) เป็นเมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกแข่งกับปารีสในประเทศฝร่ังเศส เป็น

ศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี นอกจากนั้นยังมีภาพวาดเฟรสโก้ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และโรงละครโอเปร่าอันลือชื่อ 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่15)  

ที่พัก : Best Western Hotel Goldenmile Milan 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที่16) 

วันที่เจ็ด        เมอืงมิลาน-พระราชวังมิลาน-มหาวิหารแห่งมิลาน-โรงละครลาสกาล่า-ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ-ห้างกัลเลรี

อาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด-ท่าอากาศยานมิลาโนมลัเปนซา                                                               

  อาหาร เช้า 

 

                                                                                                                    



พาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (ระยะทาง 36 

กม . / 45 นาที ) พาทุกท่านแวะถ่ายภาพกับ 

พระราช วังมิลาน  (Royal Palace of Milan)  

เป็นที่ตั้งของรัฐบาลในเมืองมิลาน ของอิตาลี 

เป็นเวลาหลายศตวรรษ ปัจจุบันท าหน้าที่เป็น

ศูนย์วัฒนธรรมและเป็นที่ตั้งของนิทรรศการ

ศิลปะระดับนานาชาติ ครอบคลุมพ้ืนทีก่ว่า 7,000 

ตารางเมตร และเป็นที่จัดแสดงงานศิลปะ

สมัยใหม่และร่วมสมัย และคอลเล็กชันที่มีชื่อเสียง

โดย ร่วมมือกับ พิ พิธภัณฑ์และสถาบันทาง

วัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกเป็นประจ า 

จากนั้นน าท่านไปถ่ายภาพด้านนอก  มหาวิหารแห่งมิลาน Duomo di Milano มหาวิหารนี้สร้างด้วย

สถาปัตยกรรมแบบโกธิคทีถ่ือว่ามคีวามใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เร่ิมสร้างในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จต้องใช้

เวลากว่า 400 ปี ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ท าจากหินอ่อนจ านวน 135 ยอด และมีรูปปั้ นหินอ่อนจาก

สมัยต่างๆ กว่า 2,245 ช้ิน ยอดที่สูงที่สุดมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ และ

ถ่ายรูปด้านนอกที่ โรงละครลาสกาล่า (La Scala Theatre) เป็นโรงละครคู่เมืองมิลานมากว่า 230 ปี เป็น

สถานที่แสดงโชว์ชื่อดัง ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ (Santa Maria delle Grazie) เป็นโบสถ์และคอนแวนต์

ของคณะดอมินิกัน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1980 โบสถ์แห่งนี้มี

ชื่อเสียงเพราะเป็นที่ตั้งของจิตรกรรมฝาผนัง "พระกระยาหารมื้อสุดท้าย" ที่เขียนโดยเลโอนาร์โด ดาวินชีภายใน

หอฉันของคอนแวนต์ อิสระช้อปป้ิงที่ ห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด (Galleria Vittorio 

Emanuele II)  เป็นหนึ่งในศูนย์การค้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีลักษณะเป็นทางเดินและอาคาร 4 ชั้น คลุมด้วย

หลังคาทรงโค้ง ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองมลิาน ประเทศอิตาลี ศูนย์การค้าแห่งนี้ตั้งชื่อตามพระเจ้าวิตโตรีโอ เอมานู

เอเลที่ 2 แห่งอิตาลี กษัตริย์พระองค์แรกของราชอาณาจักรอิตาลี โดยได้รับการออกแบบในปี พ.ศ. 2404 และ

สร้างโดยจูเซปเป เมนโกนี ในช่วงปี พ.ศ. 2408 ถึงปี พ.ศ. 2420 ร้านขายเสื้อผ้าชั้นสูง (haute couture) ร้าน

เคร่ืองเพชรพลอย ร้านขายหนังสือและภาพเขียน รวมไปถึงร้านอาหาร ร้านกาแฟ และบาร์ ร้านบางร้านยังเป็น

หนึ่งในบรรดาร้านค้า และร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมิลาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อิสระอาหารเที่ยงและเย็นเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

ถึงเวลาอันสมควรเวลานัดหมาย พาทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน (ระยะทาง 49 

กม. / 1 ชม.) เพ่ือเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 

21.30 น.     เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน OMAN AIR  เทีย่วบินที่ WY144 

 

 

07.00 น.    เดินทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั ประเทศโอมาน แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

09.05 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ OMAN AIR  เที่ยวบินที่ WY815 

17.45 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

วันที่แปด        ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั แวะเปลี่ยนเคร่ือง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

                                                                                                                    



 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศไทย ( update 01 กรกฎาคม 2565 ) 
 

► เอกสารทีต่้องท าการเตรียมก่อนเดนิทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายกุารใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  

2. เอกสาร International Vaccinated Certificate /วัคซีนพาสปอร์ต (เลม่เหลอืง) ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว  

 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส ( update 20 มกราคม 2565 ) 

 

► ผู้เดินทางเขา้ประเทศฝร่ังเศสจะตอ้งได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ที่หน่วยงานของประเทศฝร่ังเศสไดอ้อก

ประกาศเกี่ยวกับวัคซีน และรายละเอยีดของการฉีดวัคซีนที่สามารถเดนิทางเขา้ฝร่ังเศสได้ ดังนี้ 

(1) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) ตอ้งครบ 2 โดส เป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า 7 วัน 

(2) Johnson & Johnson ตอ้งครบ 1 โดส เปน็เวลาไมน่อ้ยกว่า 28 วัน 

(3) Sinovac และ Sinopharm 2 เข็ม จะตอ้งได้รับเขม็ที่ 3-4 ด้วย Pfizer, Moderna เป็นเขม็ที่ 3 เปน็เวลาไมน่้อยกว่า 7 วัน 

(4) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส จะตอ้งได้รับPfizer, Moderna เป็นเข็มที่ 2   เป็น

เวลาไมน่อ้ยกว่า 7 วัน 

(5) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส เปน็เวลาไมน่อ้ยกว่า 7 วัน ส าหรับผู้ที่เคยตดิเชื้อ 

COVID-19 มากอ่น 

ข้อมลูจากที่มา : France Diplomacy - Ministry for Europe and Foreign Affair 

- เด็กทีอ่ายุต ่ากว่า 12 ปีและยังไม่ได้รับวัคซีน ให้ถอืสถานะวัคซีนตามของพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองที่เดินทางด้วย 

- ตั้งแต่วันที่ 1 กมุภาพันธ์ 2565 ผู้ที่มอีายุ 18 ปีข้ึนไปที่ตอ้งการเดินทางเข้าประเทศฝร่ังเศสต้องได้รับวัคซีนชนิด mRNA 

เพ่ิมเติม 1 เข็ม โดยเว้นระยะห่างอย่างช้าที่สุด 9 เดือนหลังได้รับวัคซีนเข็มสุดทา้ย หากเลยก าหนดเวลาดังกล่าว ประวัติการรับ

วัคซีนของตนจะไม่ได้รับการรับรองว่าครบตามเกณฑ์ 

► เตรียมเอกสารเดนิทางเขา้ประเทศฝร่ังเศส EU Digital Passenger Locator Form (EU DPLF) (ทางบริษัทเตรียมให้) **

เอกสารมีการและขั้นตอนการเดินทางมกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กรุณาอัพเดทอกีคร้ังก่อนการเดินทาง** 

 

► ผูเ้ดนิทางเขา้เขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบ2โดสแลว้  

ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศไทยรับรอง มี ดงันี ้

1. CoronaVac (Sinovac) 

2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield) 

3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty) 

4. Moderna 

5. COVILO (Sinopharm) 

6. Janssen (Johnson & Johnson) 

7. Sputnik V 

8. Covaxin 

9. Novavax / Covavax 

10. Medigen 

11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC 

 

► ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ  

สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม. ก่อนเดนิทางมาถงึประเทศไทย  

 

 



 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร้ังนี้จะต้องมจี านวน 10 ทา่นขึ้นไป กรณีไมถ่ึงจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวร์กับบริษัททีม่โีปรแกรมใกล้เคยีงกนั 

- หรือเลื่อน หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งใหท้า่นทราบล่วงหน้ากอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไมถ่ึง15ทา่นและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง

บริษัทจะท าการแจ้งให้ทา่นทราบกอ่นล่วงหน้า 

► ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน   

► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามัดจ า ทา่นละ 25,000 บาท + ค่าบริการท าวีซ่า 5,500 บาท (30,500) 

 กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยืน่วีซ่าพร้อมเอกสารช าระมดัจ าค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 20-25 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบริษัทฯตอ้งออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางทา่นจ าเป็นต้อง

ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามทีบ่ริษัทก าหนดแจ้งเทา่นัน้ 

 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและ

จ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทาง

บรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร์  

1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันกอ่นการเดินทางขึ้นไป คืนเงินท้ังหมด (ทางบริษัทฯ ขอเกบ็คา่ใช้จา่ยตามท่ี เกิดขึ้นจริงเช่น 

ค่าวีซา่ ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน ค่ามัดจ าโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออื่นๆ)  

2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมดัจ า 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึ้น จริงเช่น คา่

วีซ่า ค่ามดัจ าตวัเครือ่งบิน  คา่มัดจ าโรงแรม หรืออื่นๆ )  

3. ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 15 วันกอ่นการเดินทาง เกบ็คา่ใช้จ่ายทัง้หมดตามราคาทัวร์ทีต่ามระบใุน โปรแกรม 

4. กรณีผู้เดนิทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงนิค่าทัวร์ทัง้หมด 

5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พร้อมคณะถอืว่าทา่น

สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงนิมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางไดจ้ะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียก

เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง 

7. กรณีวีซ่าถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง  

8. ตามพระราชบัญญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว การยกเลกิการเดินทางของ

นกัทอ่งเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเทีย่วมีค่าใช้จ่ายที่ได้จา่ยจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้น ามาหกัจากเงนิค่าบริการที่

ต้องจ่าย ทัง้นี้ ผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวแสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ค่า

โรงแรม หรืออืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บริษัท ด าเนนิการให้ กรณียกเลกิทั้งหมด หรืออยา่งใดอย่างหนึง่ ไม่สามารถรีฟนัดเ์ปน็เงนิหรือการบริการอืน่ๆได้) 

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างตน้   

2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกนั  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพัก

เด่ียวเพ่ิม) หรือเป็นการเพ่ิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาล



วันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่ พักในเมืองใกล้ เ คียงแทน โรงแรมที่ พักส่วนใหญ่ในยุ โรปไม่มี

เคร่ืองปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทีน่ั่งเป็น Business Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไม่

สามารถเลื่อนวันได้ ใน กรณีทีท่่านตอ้งการแยกวันเดนิทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดตอ่เจา้หนา้ที่เพ่ือสอบถามราคา

อีกคร้ัง และการจัดทีน่ัง่ของผู้เดินทาง เปน็การจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพ่ือ

แทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทัวร์ขา้งตน้  

6. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7. ค่าน า้หนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 30 กโิลกรัม ถือขึน้เคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกนัวินาศภัย

เคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินทีม่กีารเรียกเกบ็ และกรณีน ้าหนกัสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่

สายการบินเรียกเก็บ  

8. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผู้เดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel 

แบบแผนประกันภัย Group tour ซ่ึงความคุ้มครองและขอ้ยกเว้น เปน็ไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกนัภัย  โดยทัง้นี้

การท าประกนันีจ้ากบริษัท  มากกว่าขอ้บงัคับ ตาม พ.ร.บ. ธรุกิจน าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะ

อุบัติเหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงอืนไขความคุ้มครองและขอ้ยกเว้นแผนเตมิจากเว็บไซด์ 

Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาทีบ่ริษัทฯ ซ้ือความคุ้มครอง

เพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ  

9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

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

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  จากทา่น 

2. ค่าบริการและยืน่วีซ่าเชงเกน้ (ประเทศฝร่ังเศส) 5,500 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ ค่าอาหาร เคร่ืองดืม่ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปน็ตน้  

4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)  

5. ค่าภาษีน ้ามนัทีส่ายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 

7. ค่าพนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

8. ค่าทปิคนขบัรถทา่นละ 60 EUR หรือ ประมาณ 2,300 บาท/ทา่น ส าหรับหัวหนา้ทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  

 

กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลกูค้า

และบริษัท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลือ่นการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ 20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเกบ็ค่าน้ามนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบนิ, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง  



6. เมื่อทา่นตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลง

ต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เปน็เพียงขอ้เสนอที่ตอ้งได้รับการยนืยนัจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในตา่งประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดห้องใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี/ปลอดบุหร่ี

ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทัง้นี้ขึ้นอยูก่ับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได้   

9. กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลือเปน็พิเศษ อาทเิชน่ ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดินทาง 

มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จัด ไม่มสิีทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเปน็การเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้เดนิทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเปน็กองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อนัเนือ่งมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกนัภัย บริษัทฯได้จดัท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผู้เดนิทางไปตา่งประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผน

ประกนัภัย Group tour ซ่ึงความคุ้มครองและขอ้ยกเว้น เปน็ไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกนัภัย  โดยทั้งนีก้ารท าประกนันี้

จากบริษัท  มากกว่าขอ้บงัคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเที่ยว  ที่บงัคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกนัเฉพาะอบุัติเหตุในการเดนิทาง

เทา่นัน้ แตท่ัง้นี้ ท่านสามารถศึกษาเงอืนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได้  กรณีทา่นตอ้งการ

ซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ ซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่

บริษัทฯ 

13. มัคคุเทศก์ พนกังานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มสิีทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเทา่นัน้  

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเปน็การเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้เดนิทาง

ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเปน็กองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อนัเนือ่งมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 เอกสารประกอบการย่ืนค าร้องขอวซี่าเชงเก้น (France) 

ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาวีซ่า 10-15 วันท าการ 

** หากผู้เดินทาง เคยสแกนลายนิ้วมือภายใน 3 ปี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของทัวร์ **โปรดด าเนินการตาม

ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานทูตมกีารเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเงื่อนไข 

รวมถึงเอกสารที่ใช้ส าหรับย่ืนค าร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจ า 

 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจ านวน

หน้าเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า เพ่ือให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ต

เล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      

เพ่ือน าไปแสดงต่อสถานทูต 

 

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน ห้าม

ตกแต่งรูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เคร่ืองประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

** ห้ามขดีเขียน แม็ก หรือใชค้ลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายช ารุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 

   (ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 

3. เอกสารส่วนตัว 

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมีเอกสารอื่นๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) ท่านจ าเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

 - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลี่ยน) 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า20ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า20ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้ บุตร

เดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่

สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอตาม

หลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมี

นายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่

เด็กแสดงตัวย่ืนค าร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับ



ย่ืนวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจ

ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการท างาน ที่ท างานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานทัว่ไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทที่ท่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เร่ิมท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุช่ือ

ประเทศ ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบก าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนาม

ผู้มีอ านาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 

4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดส าเนาไม่เกิน 90 วัน 

พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

4.3 กรณีที่เป็นนกัเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตร

นักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ใน

กรณีที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    

วัน เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายช้ีแจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 

4.6 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ 

จ าเป็นต้องเขียนจดหมายแนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือ

เอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น (จดหมายช้ีแจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 

5. หลักฐานการเงิน 
 

5.1 กรณีออกค่าใชจ้่ายเอง ใช้ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ า (บัญชีส่วนตัว) 

รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก 

สม ่าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ 

ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา และขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจาก

ธนาคาร (Bank Certificate) ซึ่งต้องเป็นบัญชีเดียวกัน Statement ข้างตน เป็นภาษาอังกฤษ ระบุสกุลเงิน Euro 

เท่านั้น 
 

 

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จ าเป็นต้องเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง 

(Sponsor Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดยให้บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน 

(Sponsor)  ด า เ นิ นการตาม เอกสารข้ างต้ น  พ ร้อมกั บขอจดหมาย รับรองฐาน ะการ เงิ นจากธนาคาร                         

Bank  Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อผู้สนับสนุนที่ เ ป็นเจ้าของบัญชี 

(Sponsor) และระบุชื่อผู้เดินทาง/ผู้ที่ได้รับการสนับสนุน เอกสารต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดช่ือ - สกุล ให้ตรง

กับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทางเท่านั้น   (กรุณาย่ืนขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาด าเนินการนานถึง 3 วัน) 

 

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ไม่สมบูรณ์ (Book Bank) หรือมีประวัตกิารเดินบัญชีไมค่รอบคลมุตามเงื่อนไข

ที่ก าหนด ท่านจ าเป็นตอ้งขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ที่ออกจากธนาคารเท่านั้น (Bank Statement) 

 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเปน็ยอดลา่สดุ ครอบคลมุภายใน 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 

 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น 
 

 เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับย่ืนวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง 

เนื่องจากบริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอก



ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มูลไมถู่กตอ้งกับความเป็นจริง ท่าน

อาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากย่ิงขึ้น 
 

 เมื่อท่านช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที 

!! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณี 
  

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะย่ืนค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 
 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

ตลอดทั้งช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอ

ความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพ่ือน าส่งสถานทูตเช่นกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่าของ

ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยื่นค ารอ้งขอวีซา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพ่ือความสะดวกในการยื่นวซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 
 

 

แบบฟอร์มส าหรบักรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น (France) 

โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยืน่วีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

กรณีผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าหรือพ านักอยู่ใน สปป.ลาว โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่แผนกวซี่าของบริษัทฯ ก่อนยืน่ค าร้องวีซา่ฝร่ังเศส 

 

1. ชื่อ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 

2. ชือ่ - สกลุเดมิ (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ที่อยูต่ามส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหสัไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

5. ที่อยู่พ านักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหสัไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

6.โทรศัพท์มือถอื (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี) .......................................... 

7. อาชีพปัจจุบัน .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกับทีร่ะบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชือ่สถานที่ท างาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการคา้ขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 



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

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

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ที่ท างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล ์.......................... 

9. รายได้ต่อเดอืน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣    โสด   ⃣    สมรส  ⃣    แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 

  ⃣    หย่า   ⃣    ม่าย   ⃣    อยู่กินฉันสามี-ภรรยา     ⃣    

แยกกันอยู่ 

11. ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ถ้าม)ี .............................................  วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานที่เกดิ ..................... 

12. ชื่อ-สกลุของบิดา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกิด................. สถานที่เกดิ ...................... 

13. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานที่เกดิ ...................... 

14. ท่านมี Passport เลม่เก่าล่าสุด หรือไม ่(ถ้ามี) โปรดระบุ 

      เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

15. ยอดเงนิคงเหลือในบัญชอีอมทรัพย์ (ที่ท่านใช้แสดงกบัสถานทูตเพ่ือยื่นค าร้องขอวีซ่า)  

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

16. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หรือไม ่(โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ไดต้ั้งแต่วันที่ .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

17. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านี ้

                     ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่ด าเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

18.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

   ไม่เคย  เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ................................................................. 

19. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัอยู่ของผู้ร้องขอ 

                 ตัวผูข้อวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/

องค์กร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุชื่อ ............................................................. 

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

   เงินสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         

กรณีวีซ่าของท่านไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 

 เมื่อท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 



 - กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับย่ืนวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    

พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   

ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ย่ืนสถานทูต 

เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้อง

กับความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของท่านให้

ชัดเจน (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เร่ิมงาน 
 

 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายส าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับย่ืนวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 

สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัดหมายย่ืนวีซ่า 

          - ท่านจ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 

 

 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งส้ิน ทัง้นี้บริษัทเป็น

เพียงตัวกลางที่คอยให้บรกิาร และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


