
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSIEY2CLASSIC II EUROPEFRANCE SWITZERLANDITALY 8D5N 

CLASSIC II EUROPE FRANCE SWITZERLAND ITALY 8วนั5คนื 
 เทีย่วแบบจใุจกบั 3 ประเทศยอดนยิมของยโุรป 

 ปารสี หอไอเฟล พพิธิภณัฑล์ฟูรเ์วนสินอ้ย 

 เปิดประสบการณ์ น ัง่รถกระเชา้ไฟฟ้า Funicular Montmartre  

 มหาวหิารซาเคร-เกอร ์บาซลิกิา้หวัใจอนัศกัดิส์ทิธิข์องปารสี 

 พชิติยอดเขาทติลสิแหง่สวสิ ชอ้ปป้ิงเมอืงซุก เทีย่วเมอืงลเูซริน์ 

 เทีย่วอติาล ีเมอืงมลิาน และ ทะเลสาบโคโม ่ทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก 

เดนิทางโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS 

นํา้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30kg. / CARRY ON 7 kg 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ เด็ก 2-11 ปี 

เสรมิเตยีง 

เด็ก 2-11 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหตุ 

05-12 ม.ิย.65 53,900 53,900 48,400 11,500 20  

12-19 ม.ิย. 65 53,900 53,900 48,400 11,500 20  

>>ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร 5,500 บาท << 

 

 FLIGHT 

DEPARTURE::  EY407   BKK-AUH    19:30 – 23:10  

 EY031   AUH-CDG    02:15 – 07:45 

RETURN    :    EY088 MXP-AUH 10:10 – 18:05 

EY402 AUH-BKK 22:35 – 08:05    

 

 

 

 

 



 

 

16.30น.  พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกช้ัน4 ประตู 8 

เคาน์เตอร์Q สายการบินสายการบินเอทฮัิด แอร์เวย์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรท่ีนัง่ โหลดสัมภาระ 

19.30 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอาบูดาบี กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดย สายการบิน ETIHAD 

AIRWAYSเทีย่วบินที ่EY407  

23.10 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาบูดาบี  แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง 

 

 

 
 
 
02.15 น.  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีสชาร์ลเดอโกลเท่ียวบินท่ี EY031 
07.45น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสชาร์ลเดอโกลประเทศฝร่ังเศสน าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจ

คนเขา้เมืองและพิธีการทางศุลกากรจากนั้น ทุกท่านไปเปิดประสบการณ์ น่ังรถกระเช้าไฟฟ้า 

Funicular Montmartre (ระยะทาง28ก.ม.ใช้เวลา 3 ชม.)  เปิดใหบ้ริการเม่ือช่วงฤดูร้อนปี  1990  ได้

มีการสร้างและปรับปรุงใหม่อยา่งสม ่าเสมอจนถึงปัจจุบนั ปัจจุบนักระเชา้ไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้าและ

ขนส่งผูโ้ดยสารไดก้วา่ 2 ลา้นคนต่อปี การเดินทางใชเ้วลา 90 วนิาทีและเป็นไปโดยอตัโนมติั 

 

จากนั้นพาทุกท่านไปท่ี มหาวหิาร ซาเคร-เกอร์ 

บาซิลก้ิา(The Basilica of the Sacred Heart of 

Paris)สถานท่ีท่ีถูกขนานนามวา่เป็น “หวัใจอนั

ศกัด์ิสิทธ์ิของปารีส” จุดท่องเท่ียวยอดฮิต ตั้งอยู่

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ-ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานอาบดูาบ ี แวะเปลีย่นเครือ่ง 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานอาบดูาบ ี - ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสีชารล์ เดอ โกล - เมอืงปารสี -น ัง่

รถกระเชา้ไฟฟ้ามงตม์าตร ์-  ซาเคร-เกอร ์บาซลิกิา้–หอไอเฟล -  ลอ่งเรอืชมแมนํ่า้แซน 

โดย บาโต มชู -  พพิธิภณัฑล์ฟูร-์ หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต์อาหารเทีย่ง,เย็น 



บนยอดเนินเขามงตม์าตร์ ( La butte 

Montmartre) สูงจากระดบัน ้าทะเล 129 เมตร เขา

แห่งเดียวในกรุงปารีส จุดชมววิแสนสวยท่านจะ

ไดเ้ห็นววิมุมสูงท่ีสุดอนัดบัสองรองจากหอไอ

เฟล แต่มีความโดดเด่นส าคญัคือคุณจะไดเ้ห็น

หอไอเฟลตั้งอยูก่ลางเมืองถา้มองจากจุดน้ี เป็น

ววิแสนโรแมนติกจบัใจทั้งกลางวนัและกลางคืนมหาวหิาร Sacré-Coeur เป็นวหิารในคริสตจกัร

โรมนัคาทอลิก ถูกออกแบบโดย โปล อาบาดี ( Paul Abadie)สถาปนิกท่ีถูกคดัเลือกจากสถาปนิก

ทั้งหมด 77 รายเร่ิมก่อสร้างปี ค.ศ. 1875 และเสร็จส้ินลงในปี ค.ศ. 1914 ใชร้ะยะเวลาก่อสร้างเกือบ 

40 ปี 

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง(มื้อที1่) 

 
เกบ็ภาพความประทบัใจกบัแลนด์มาร์คโด่งดังของ
เมืองปารีส หอไอเฟล( Eiffel Tower) เป็นหน่ึงใน
แลนดม์าร์คส าคญัของประเทศฝร่ังเศส ตวัอาคาร
ก่อสร้างโดยโครงเหล็กทั้งหมด มีความสูงประมาณ 
300 เมตร(เทียบกบัตึกประมาณ 75 ชั้น) สร้างเป็น
รูปแบบหอคอย โดยถูกตั้งตามช่ือของสถาปนิกท่ีคน
ออกแบบช่ือวา่ “กุสตาฟ ไอเฟล” ซ่ึงเป็นทั้งวศิวกร
และสถาปนิกช่ือดงัของฝร่ังเศสในยคุนั้น ซ่ึง
เช่ียวชาญดา้นการก่อสร้างงานเหล็กโดยเฉพาะ หอไอ
เฟลสร้างข้ึนมาเพื่อใชเ้ป็นผลงานในการเฉลิมฉลอง
วนัครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏิวติัประเทศฝร่ังเศส 
และเพื่อแสดงถึงความร ่ ารวย ยิง่ใหญ่ รวมถึง
ความส าเร็จในยคุอุตสาหกรรมของประเทศในขณะนั้นดว้ยหน่ึงในจุดถ่ายรูปหอไอเฟลท่ีดีท่ีสุดคือ
ลานตรงขา้งหนา้ปราสาท Palais de Chaillotท่ีอยูใ่กล้ๆ กบัสถานีของ Trocadéroท่ีเราจะพาทุกท่าน
ไป เพราะตรงน้ีเป็นมุมถ่ายแลว้จะเห็นหอไอเฟลแบบไม่มีอะไรมาบงัความสวยงามแน่นอน จากนั้น
พาทุกท่านไปสัมผสับรรยากาศเมืองปารีส ล่องเรือชมแม่น า้แซนโดย บาโต มูช( Bateaux-
Mouches) รอบละประมาณ 1 ชม. มีการบรรยาย
เก่ียวกบัประวติัเมืองปารีสตลอดทั้งการเดินทาง
ระหวา่งสองขา้งทางท่ีเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรม
ต่างๆ ไม่วา่จะเป็น มหาวหิารน็อทร์-ดาม , หอไอเฟล 
พิพิธภณัฑลู์ฟร์จากน้ันเยีย่มชมด้านนอกและเกบ็ภาพ
ความประทบัใจกบั พพิธิภัณฑ์ลูฟร์( Louvre 



Museum)เป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีช่ือเสียงโด่งดงัท่ีสุดของเมืองปารีส จากผลงานท่ีจดัแสดงไปจนถึง
ความเก่าแก่และยิง่ใหญ่ของสถานท่ีท าใหเ้ป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีความส าคญัระดบัโลก ก่อตั้งข้ึนโดย
พระเจา้ฟิลิปท่ี 2 ก่อนท่ีจะถูกขยายใหเ้ป็นพระราชวงัหลวง ในปัจจุบนัพิพิธภณัฑลู์ฟร์ ( Louvre 
Museum) เป็นสถานท่ีเก็บรักษาผลงานศิลปะท่ีทรงคุณค่าไวม้ากกวา่ 400,000 ช้ิน แต่น ามาจดัแสดง
ใหช้มเพียง 40,000 ช้ินเท่านั้น ซ้ึงแน่นอนวา่ผลงานศิลปะเหล่าน้ีถูกเล่าต่อกนัมาวา่เป็นสมบติัจาก
การท่ีฝร่ังเศสน ามาจากประเทศท่ีตนชนะสงครามจากนั้นพาทุกท่านไปอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ห้างแกลเลอ
ร่ี ลาฟาแยตต์ ( Galleries Lafayette) เป็นหา้งหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของปารีส ภายใน
อาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม เปิดใหบ้ริการคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1912 เดิมทีก่อนท่ีจะมาเป็น
หา้งสรรพสินคา้แฟชัน่ชั้นน าของโลกอยา่งทุกวนัน้ีแต่ก่อนเป็นแค่ร้านขายเส้ือผา้เล็กๆ ท่ีหวัมุมถนน 
Lafayette แต่ภายหลงัไม่นานไดมี้การขยบัขยายพื้นท่ีเพื่อใหเ้พียงพอต่อจ านวนพนกังานและลูกคา้
ท่ีมาจบัจ่ายใชส้อย มีบนัทึกวา่เป็นปีท่ีมียอดขายสูงสุด ซ่ึงในปัจจุบนัมีสาขาแบ่งอยูต่ามเมืองใหญ่ๆ
ทั้งในประเทศและนอกประเทศ รวมแลว้ทั้งหมด 61 แห่ง 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็(มื้อที2่) 

ทีพ่กั : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกนั 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 

 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม(มื้อที3่) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่านเซรีส

(Serris)(ระยะทาง38 ก.ม. ใช้เวลา 40 นาที ) เป็นยา่น

ชานเมืองของปารีส ตั้งอยูน่อกบริเวณของดิสนีย์

แลนดป์ารีส ดงันั้นจึงเป็นสถานท่ีพกัผอ่นยอดนิยม

และยงัมี ศูนยก์ารคา้ท่ีใหญ่โต และสวนสาธารณะ

อนักวา้งขวางอิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยัท่ี เอาท์เลท็ลาวลัเล่ (La Vallée Village Outlet)

เป็นเอาทเ์ล็ทจ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกวา่ราคาปกติอยา่งนอ้ย 

30 เปอร์เซ็นต ์และมีบางช่วงโปรโมชัน่พิเศษตามฤดูกาลต่างๆท่ีอาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์

ดว้ยกนั ท าใหเ้ป็นสถานท่ีท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากจากนกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบการชอ้ปป้ิง

สินคา้แบรนดเ์นมโดยปัจจุบนั เอาทเ์ล็ทลาวลัเล่มีสินคา้แบรนดเ์นมจ าหน่ายอยูห่ลาย 10 แบ

รนด์ VERSACE หน่ึงในแบรนดท่ี์ไดรั้บความนิยมในไทยและยงัมี GUCCI, LACOSTLE, ERIC 

BOMPARD หรือ BACCARAT ก็มีเช่นกนั  

วนัทีส่าม เมอืงปารสี - ยา่นเซรสี - เอาทเ์ล็ท ลาวลัเล–่เมอืงดจีอง–วงัดยกุแหง่เบอรก์นัด ี- พพิธิภณัฑ์

ศลิปะประจําเมอืง -  โบสถเ์ซนต ์มเิชล -  โบสถ ์แซ็ง-เบนญีอาหาร เชา้,เย็น 



 อสิระอาหารเทีย่งเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง ( Dijon)(ระยะทาง 319ก.ม.ใช้เวลา3 ชม. 40นาที) เป็นเมืองท่ีมี

ช่ือเสียงในเร่ืองของไวน์ชั้นเลิศ และยงัเป็นเมืองหลวงของแควน้เบอร์กนัดี ( Burgundy region เป็น

เมืองหลวงท่ีมีความส าคญัดา้นประวติัศาสตร์ของแควน้เบอร์กนัดีและฝร่ังเศสเป็นอยา่งมาก 

โดยเฉพาะประวติัศาสตร์อนัเก่าแก่ในเร่ืองของ

การผลิตไวน์ นอกจากวฒันธรรมเก่ียวกบัไวน์และ

การปลูกองุ่นแลว้ เมืองดีจองยงัเป็นอีกเมืองท่ีมี

ความเก่ียวพนักบัคริสตศ์าสนาเป็นอยา่งมาก 

เน่ืองจากการมีโบสถค์ริสตจกัรจ านวนมากตั้งอยู่

ภายในเมือง ซ่ึงสถานท่ีแรกท่ีคุณควรมาเยอืน คือ 

วงัดยุกแห่งเบอร์กนัดี ( The Ducal Palace)วงัของ

ขนุนางชั้นสูงท่ีมีรูปแบบอาคารท่ีสวยงาม และถือ

วา่เป็นจุดหมายปลายทางท่ีส าคญัของ

นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยอืนเมืองดีจอง โดยวงั

แห่งน้ีไดส้ร้างข้ึนในแบบสไตลค์ลาสสิก ถูกสร้าง

ข้ึนในช่วงศตวรรษ 17 ถึง ศตวรรษ18 ถือวา่เป็น

พิพิธภณัฑท่ี์มีศิลปะในการก่อสร้างท่ียอดเยีย่ม  และถือวา่เป็นสมบติัล ้าค่าท่ีมีความส าคญัของ

ประเทศอีกแห่งก็วา่ได ้ พาท่านไปชม พพิธิภัณฑ์ศิลปะประจ าเมือง ( The Musée des Beaux-Arts )

ซ่ึงอยูใ่นบริเวณเดียวกนักบัวงัดยคุแห่งเบอร์กนัดี  ภายในจะมีการจดัแสดงนิทรรศการของศิลปะยคุ

กลาง และชั้นบนจะมีภาพวาดจดัแสดงจ านวนมาก ซ่ึงผลงานส่วนใหญ่จะเป็นผลงานภาพวาดของ

จิตรกรเฟลมิช และศิลปินท่ีมีเสียงในทอ้งถ่ิน โบสถ์เซนต์มิเชล ( St. Michel church)ตั้งอยูท่างทิศ

ตะวนัออกของวงัดยคุแห่งเบอร์กนัดี เป็นโบสถท์คริสตท่ี์มีความงดงามมากแห่งหน่ึง โดยตวัโบสถ์

ถูกสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 15 ถึงศตวรรษ 17 และไปชมโบสถท่ี์มีความสวยงามอีกแห่ง คือ 

โบสถ์แซ็ง-เบนีญ ( Cathédrale St. Bénigne)โบสถต์ริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกท่ีสร้างข้ึนในแบบ

โกธิค โดยท่ีใตถุ้นโบสถถู์กใชเ้ป็นท่ีฝังศพ  

เยน็   รับประทานอาหารเยน็(มื้อที4่) 

ทีพ่กั : Ibis style Dijon Central 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกนั 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 

 



 

 

 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม(มื้อที5่) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ 

(Colmar)(ระยะทาง 31 ก.ม.ใช้เวลา 2 ชม.30 

นาที)อยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส 

ใกลก้บัประเทศเยอรมนี จึงท าให้

สถาปัตยกรรมคลา้ยกบัของเยอรมนี ไดช่ื้อวา่

เป็น “capitale des vinsd’Alsace” (เมืองหลวง

แห่งไวน์แห่งอาลซสั) อีกดว้ยเมืองกอลมาร์

ไดรั้บการอนุรักษใ์หเ้ป็นเมืองท่ียงัคงลกัษณะสถาปัตยกรรมและบรรยากาศของเมืองโบราณไว ้ทั้ง

พิพิธภณัฑ ์ศาสนสถาน หอ้งสมุด น ้าพุ รูปป้ัน ร้านคา้ต่างๆ ปัจจุบนัไดรั้บการขนานนามวา่เป็น 

“Little Venice”(la Petite Venise) ติดอนัดบัเมืองโรแมนติกเป็นอนัดบัตน้ๆ ของฝร่ังเศส  เวนิสน้อย

เป็นช่ือท่ีมอบใหก้บัเส้นทางในเมืองกอลมาร์  ช่ือน้ีน่าจะมาจากแนวบา้นทั้งสองฝ่ังแม่น ้าซ่ึงอยูท่าง

ทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเมือง  เขตน้ีเร่ิมตน้หลงั Koïfhusผา่นยา่นคนขายปลา และไปยงัสะพาน 

Turenne และ Saint-Pierre  เดิมทีเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชุมชนผูผ้ลิตไวน์ ชาวสวนในตลาด และคนพาย

เรือในชนบท Krutenauทอดยาวไปรอบ ๆ ถนน Turenne ท่ีใชใ้นปี 1674  

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง(มื้อที6่) 

จากนั้นน าท่านเท่ียวชม เมืองซุก 

(ZUG)ประเทศสวติเซอร์แลนด์ (ระยะทาง 31 

ก.ม.ใช้เวลา30 นาที) เป็นเม่ืองท่ีร ่ ารวยท่ีสุดใน

ประเทศ และซุกเป็นเมืองท่ีติดอนัดบัหน่ึงใน

สิบของโลกเมืองท่ีสะอาดท่ีสุด เป็นเมืองเก่าท่ี

คงความสวยงามของพื้นหินแบบยโุรปในยคุ

กลางจะหลงรักเมืองน้ี ส่ิงท่ีจะท าใหท้่าน

ประทบัใจคือรู้สึกไดถึ้งอากาศท่ีสดช่ืนและ

สะอาดอาจเป็นเพราะเมืองน้ีตั้งอยูบ่น

ทะเลสาบอิสระชอ้ปป้ิงท่ี Lohri AG Storeทีมี

นาฬิกาชั้นน าระดบัโลกใหท้่านเลือกซ้ือเลือก

ชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller 

Cartier , Piaget, ParmigianiFleurier, Panerai, 

วนัทีส่ ี ่   เมอืงดจีอง–เมอืงกอลมาร-์ Little Venice -เมอืงซุกสวติเซอรแ์ลนด ์- Lohri AG Store – 

เมอืงลเูซริน์ -  สงิโตหนิแกะสลกั -  สะพานไมช้าเปล- Schwanenplatzอาหาร เชา้

,เทีย่ง,เย็น 



IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuerฯลฯ Interlaken และเดินทางสู่ เมืองลู

เซิร์น  (Lucerne)เมืองท่องเทีย่วยอดนิยมอนัดับหน่ึงของสวติเซอร์แลนด์ ท่ีถูกหอ้มลอ้มไปดว้ย

ทะเลสาบและขนุเขา (ระยะทาง 35 ก.ม.ใช้เวลา1ชม.) จากนั้น น าท่านชม สิงโตหินแกะสลกั  (Dying 

Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอยา่งกลา้

หาญของทหารสวสิฯท่ีเกิดจากการปฏิวติัในฝร่ังเศสเม่ือปี ค .ศ. 1792 ชมสะพานไม้ชาเปล  (Chapel 

Bridge)ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผา่น แม่น า้รอยส์ (Reuss  River) อนังดงามซ่ึงเป็น

เหมือนสัญลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยโุรป สร้างข้ึนเม่ือปี 

ค .ศ. 1333 โดยใตห้ลงัคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวติัศาสตร์ของชาวสวสิตลอดทางอิสระชอ้ปป้ิงท่ี 

Schwanenplatzท่ีน่ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงหลกัส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนลูเซิร์น ตั้งอยูริ่มฝ่ังขวาของ

ทะเลสาบลูเซิร์น มีร้านคา้มากมายท่ีน่ี ร้านกาแฟ ร้านอาหารมีโรงงานนาฬิกาโรเล็กซ์ในบริเวณน้ี

ดว้ย ร้านคา้รอบๆขายงานฝีมือสวสิทอ้งถ่ิน ร้านคา้บางร้านขายของท่ีระลึก ช็อคโกแลต 

เคร่ืองประดบั ฯลฯ  

เยน็   รับประทานอาหารเยน็(มื้อที7่) 

ทีพ่กั : Ibis style Luzern Central 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกนั 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม(มื้อที8่) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกลิเบิร์ก(ระยะทาง36ก.ม.ใช้เวลา45 นาที) เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยูบ่นเขาสูง 

อยูใ่นรัฐออบวลัเดิน ประเทศสวติเซอร์แลนด ์ลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของ

เมืองเป็นยอดเขาทิตลิส ซ่ึงยอดเขาทิตลิสมีความสูงประมาณ 3,020 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเลปาน

กลาง จากนั้นไปท่ี สถานี EngelbergTalstationTitlisเป็นท่ีตั้งของสถานีกระเชา้โรแตร์เพื่อเดินทาง

ข้ึนสู่ ยอดเขาทติลสิ (Titlis)ท่านจะไดส้ัมผสักบักระเชา้ทรงกลมท่ีเรียกวา่ โรแตร์ เคเบิ้ลคาร์ ท่ีจะ

หมุนรอบๆ ท่ีท่านสามารถดูววิได ้ 360องศาในขณะท่ีเคล่ือนท่ีข้ึนไปเร่ือยๆ ท่านจะไดข้ึ้นชม

ทศันียภาพท่ีงดงามของเทือกเขาแอลป์ ชมGlacier Caveถ า้น า้แข็งทีส่วยงามและเดินเล่นถ่ายรูปหรือ

เล่นหิมะบนยอดเขา และชม สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALKสร้างข้ึนฉลองครบรอบ 100 ปี

การท่องเท่ียวบนยอดเขาทิตลิส สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสูง 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้ผา 

อิสระใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

วนัทีห่า้  เมอืงลเูซริน์– เมอืงแองเกลิเบริก์ - สถาน ีEngelbergTalstationTitlis – ยอดเขาทติลสิ - 

Glacier Caveถํา้นํา้แข็งทีส่วยงาม -  สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK– เมอืงโคโม ่- 

ทะเลสาบโคโม-่เมอืง Lomazzo อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 



 

 

 

 

 

 

เทีย่ง     รับประทานอาหารเทีย่ง พเิศษ !! ภัตตาคารบนยอดเขาทติลสิ(มื้อที9่)   

   น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่  (Como)(ระยะทาง 204 กม. ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง )เป็นเมืองในแควน้ลอม

บาร์เดีย  ประเทศอิตาลี  ตั้งอยูบ่ริเวณพรมแดนกบัประเทศสวติเซอร์แลนด์  โคโม่เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่น

เทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยูติ่ดกบัทะเลสาบโคโม่  ถือเป็นเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมแห่งหน่ึง 

เป็นแหล่งรวมช้ินงานศิลปะช่ือดงั , มีโบสถ์, พิพิธภณัฑ์, สวน, โรงละคร , วงัเก่าอยูม่ากมาย   พาทุก

ท่านไปเก็บภาพความประทบัใจกบั ทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) ข้ึนช่ือวา่เป็นทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุด

ในโลก ตั้งอยูใ่น แควน้ลอมบาร์เดีย (Lombardy) ไม่ไกลจากเมืองมิลาน (Milan) เท่าไรนกั ดว้ยความ

ยาวโดยรอบถึง 160 กิโลเมตร บวกกบัพื้นท่ีรอบๆ ทะเลสาบถึง 146 ตารางกิโลเมตร จึงท าให้

ทะเลสาบแห่งน้ีกลายเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 3 ของประเทศอิตาลี และยงัเป็นทะเลสาบ

ท่ีลึกท่ีสุดเป็นอนัดบั 5 ในยโุรปดว้ยความลึกกวา่ 400 เมตร รูปร่างลกัษณะเฉพาะของทะเลสาบโค

โม่ท าใหนึ้กถึง  Y ทีก่ลบัด้านทีโ่ด่งดังไปทัว่โลก เป็นผลมาจากการละลายของธารน ้าแขง็รวมกบัการ

กดัเซาะของแม่น ้า Adda โบราณ ท าใหเ้กิดทางแยกเป็นตวั Y และยงัเป็นทะเลสาบมีทิวทศัน์ท่ีงดงาม

ท่ีสุดแห่งหน่ึงใน

โลก 

 เดินทางสู่ เมือง 

Lomazzo เป็นเมือง

และชุมชนใน

จงัหวดัโคโม่ใน

ภูมิภาคลอมบาร์เดียของตั้งอยูก่ึ่งกลางระหวา่ง  Comoและ Milan ศูนยก์ลางประวติัศาสตร์อนัเก่าแก่

ของเมืองก่อตั้งข้ึนบนยอดเขาท่ีตั้งอยูใ่นหุบเขาทางฝ่ังขวาของลูรา  

เยน็   รับประทานอาหารเยน็(มื้อที1่0) 

    ทีพ่กั:Just Hotel Lamazzo 4*หรือระดับใกล้เคียง 

    (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 



 

 

 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม(มื้อที1่1) 

น าท่านสู่จุดศูนยก์ลางของ เมืองมิลาน หรือท่ีคนอิ

ตาเลียนเรียกวา่ มิลาโน่ (Milano)(ระยะทาง 36 กม. 

ใช้เวลา 40 นาที)เป็นเมืองหลวงทางแฟชัน่ของโลก

แข่งกบัปารีสในประเทศฝร่ังเศส เป็นศูนยก์ลางทาง

ธุรกิจของอิตาลี นอกจากนั้นยงัมีภาพวาดเฟรสโกท่ี้

มีช่ือเสียงโด่งดงั และโรงละครโอเปร่าอนัลือช่ือ 

เป็นตน้ จากนั้น น าท่านไปชมมหาวหิารแห่งมิลาน 

Duomodi Milano(ถ่ายรูปด้านนอก )มหาวหิารน้ี

สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีถือวา่มีความ

ใหญ่โตเป็นอนัดบัสามของโลก เร่ิมสร้างในปี 

1386 แต่กวา่จะเสร็จตอ้งใชเ้วลากวา่ 400 ปี ดา้น

นอกมีหลงัคายอดเรียวแหลมท่ีท าจากหินอ่อน

จ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากสมยั

ต่างๆ กวา่ 2,245 ช้ิน ยอดท่ีสูงท่ีสุดมีรูปป้ันทอง

ขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู ่

ถ่ายรูปดา้นนอกท่ี โรงละครลาสกาล่า( La Scala 

Theatre)เป็นโรงละครคู่เมืองมิลานมากวา่ 230 ปี เป็นสถานท่ีแสดงโชวช่ื์อดงัซานตามารีอาเดลเลก

ราซีเอ (Santa Maria delle Grazie)เป็นโบสถแ์ละคอนแวนตข์องคณะดอมินิกนั ไดรั้บการข้ึน

ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1980 โบสถแ์ห่งน้ีมีช่ือเสียงเพราะเป็นท่ีตั้ง

ของจิตรกรรมฝาผนงั "พระกระยาหารม้ือสุดทา้ย" ท่ีเขียนโดยเลโอนาร์โด ดาวนิชีภายในหอฉนัของ

คอนแวนต์กลัเลรีอาวติโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด  (Galleria Vittorio Emanuele II)เป็นหน่ึงใน

ศูนยก์ารคา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีลกัษณะเป็นทางเดินและอาคาร 4 ชั้น คลุมดว้ยหลงัคาทรงโคง้ 

ตั้งอยูใ่นใจกลางเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ศูนยก์ารคา้แห่งน้ีตั้งช่ือตามพระเจา้วติโตรีโอ เอมานูเอเล

ท่ี 2 แห่งอิตาลี  กษตัริยพ์ระองคแ์รกของราชอาณาจกัรอิตาลี  โดยไดรั้บการออกแบบในปี  พ.ศ. 

2404 และสร้างโดยจูเซปเป เมนโกนี  ในช่วงปี พ.ศ. 2408 ถึงปี พ.ศ. 2420ร้านขายเส้ือผา้ชั้นสูง 

(haute couture) ร้านเคร่ืองเพชรพลอย ร้านขายหนงัสือและภาพเขียน รวมไปถึงร้านอาหาร  ร้าน

วนัทีห่ก   เมอืง Lomazzo – เมอืงมลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน -โรงละครลาสกาลา่– 

ซานตามารอีาเดลเลกราซเีออาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 



กาแฟ และบาร์ ร้านบางร้านยงัเป็นหน่ึงในบรรดาร้านคา้และร้านอาหารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมิลาน

อสิระอาหารเทีย่งและเยน็เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

    ทีพ่กั:NH Milano Fiera 4*หรือระดับใกล้เคียง 

    (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 
 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที1่2 ) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน มิลาโน่มัล

เพนซาเมืองมิลานเพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
10.10 น.  เดินทางกลบัประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYSเทีย่วบินที ่EY088 

18.05น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานอาบูดาบี กรุงอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

22.35 น.   เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYSเทีย่วบินที ่EY402 

 

 

08:05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

** ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศทีรั่ฐบาลก าหนด แบบ “Test & Go” 

ยงัคงต้องท าการจองโรงแรม AQ 1 คืน เพ่ือรอผลการตรวจหาเช้ือโควดิ-19 ** 

Update: 01/04/2565 

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

 

หมายเหตุ : เง่ือนไขการเข้าหรือออกประเทศไทยทั้งระบบ  อาจมีการเปลีย่นจากภาครัฐ อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้ รวมถึง

ขั้นตอนปฏิบัติต่างๆอาจปรับเปลีย่น บริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่ กรณมีีค าส่ังจากหน่วยงานรัฐทั้ง

สองประเทศ  รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , การเมือง , สายการบิน , 

การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวนัหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลีย่นโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลกั เพ่ือให้ท่านท่องเทีย่วได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 22มกราคม 2565 ) 

► เอกสารทีต่อ้งทําการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

3. เอกสารInternational Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ทีไ่ดรั้บวัคซนี

ครบถว้นมาแลว้  

4. หลักฐานการจองโรงแรม Test and Go 1 วัน พรอ้มการตรวจ RT-PCR 1 ครัง้ และรถรับสง่จากสนามบนิ-โรงแรม 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงมลิาน - ทา่อากาศยานมลิาโน ่มลัเพนซา - ทา่อากาศยานอาบดูาบแีวะเปลีย่นเครือ่ง   -

------   อาหารเชา้ 

อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

วนัทีแ่ปด ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ



 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้ประเทศฝร ัง่เศส ( update 20มกราคม 2565 ) 

►ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศฝร ัง่เศสจะตอ้งไดร้บัวคัซนีครบโดสแลว้ ชนดิของวัคซนีโควดิ-19 ทีห่น่วยงานของประเทศ

ฝร่ังเศสไดอ้อกประกาศเกีย่วกบัวัคซนี และรายละเอยีดของการฉีดวัคซนีทีส่ามารถเดนิทางเขา้ฝร่ังเศสได ้ดังนี ้

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

(2) Johnson & Johnsonตอ้งครบ 1 โดส เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 28 วัน 

(3) Sinovacและ Sinopharm2 เข็มจะตอ้งไดรั้บเข็มที ่3-4 ดว้ย Pfizer, Modernaเป็นเข็มที ่3เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน 

(4) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield)1 โดสจะตอ้งไดรั้บPfizer, Modernaเป็นเข็มที ่2

เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน 

(5) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield)1โดส เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 7 วันสําหรับผูท้ีเ่คยตดิ

เชือ้ COVID-19 มากอ่น 

ขอ้มลูจากทีม่า : France Diplomacy - Ministry for Europe and Foreign Affair 

- เด็กทีอ่ายตุํา่กวา่ 12 ปีและยงัไมไ่ดร้บัวคัซนี ใหถ้อืสถานะวคัซนีตามของพอ่หรอืแมห่รอืผูป้กครองทีเ่ดนิทางดว้ย 

►เตรยีมเอกสาร International COVID-19 Vaccination Certificateผา่นแอปพลเิคชัน่หมอพรอ้ม 

► เตรยีมEU Digital COVID Certificate จากแอปพลเิคชัน่หมอพรอ้มหมด Digital Health Pass  

► เมือ่เดนิทางถงึฝร่ังเศสดาวนโ์หลดEU Digital QR CODE วัคซนีจากแอปพลเิคชัน่หมอพรอ้ม เพือ่มาใชก้บัแอปพลเิคชัน่ 

TouristANTICOVIDของประเทศฝร่ังเศสได ้(ใชใ้นการเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่ว รา้นคา้ และรา้นอาหารในประเทศฝร่ังเศส) 

► เตรยีมเอกสารเดนิทางเขา้ประเทศฝร่ังเศส EU Digital Passenger Locator Form (EU DPLF)(ทางบรษัิทเตรยีม

ให)้**เอกสารมกีารและข ัน้ตอนการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา กรุณาอพัเดทอกีคร ัง้กอ่นการเดนิทาง**  

 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย สําหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass 
ช ัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  
ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 
2. VISA (สําหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 
3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้กําหนดของรัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วันกอ่นเดนิทาง 
4. ประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD50,000 (สําหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 
1. ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 
2. กรอกรายละเอยีดขอ้มลูสว่นตัวรวมถงึแบบฟอรม์ Immigration และอปัโหลดเอกสารทีจํ่าเป็นตามรายละเอยีด

ขัน้ตอนที ่1 
3. รอการอนุมตัเิอกสารรับรองการฉีดวัคซนี 
4. เมือ่อนุมตัแิลว้จะไดรั้บ “Thailand Pass QR Code” สําหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 
1. แสดงเอกสารทัง้หมดรวมถงึ “Thailand Pass QR Code” แสดงตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่า่นมาถงึ 
2. ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 
3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีรั่ฐบาลกําหนด แบบ “Test and Go” ยงัคงตอ้งกกัตัวทีโ่รงแรม 1 คนื 

เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19  
ข ัน้ตอนที ่4 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  
เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางตอ่ไดโ้ดยไมต่อ้งกกัตัว  
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

►การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน10ทา่นขึน้ไปกรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ

เดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทาง

ตอ่) โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

►ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

►การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร 

- กรณุาชําระคา่มดัจําทา่นละ20,000 บาท+ คา่บรกิารทําวซีา่ 5,500 บาท (25,500) 

 กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชําระมดัจําคา่ทัวร ์



- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ชําระ20-25 วันกอ่นออกเดนิทาง  กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทางทา่น

จําเป็นตอ้งชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 

 

**สาํคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-

กลับและจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสาํหรับตดิวซีา่ไมตํ่่ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิท

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะ

แลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร

และเงนิมดัจาคนืไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

(บรษิทั ดําเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั 

3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรมไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจําเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ย

พักเดีย่วเพิม่)กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพ่ัก

ในเมอืงใกลเ้คยีงแทน(ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับ

พรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

4. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

6. คา่น้ําหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม และคา่ประกนัวนิาศ

ภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําหนักสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยี

คา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

7. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัทาํแผนประกนัภยัการเดนิทางสําหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั 

Allianz Travel แบบแผนประกนัภยัGroup tourโดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรักษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้โค

วดิ -19 หรอือบุตัเิหตตุา่งๆซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทางและลกูคา้ตอ้งทําการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนั

ครอบคลมุการรักษาเทา่นัน้( เขา้รับรักษาในรปูแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลมุ  )ซงึสามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิ

จากเจา้หนา้ทไีดก้รณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครองเพิม่ความคุม้ครองสามารถแจง้บรษัิทฯซึง่ความ

คุม้ครองและขอ้ยกเวน้เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัยโดยทัง้นี้การทําประกนันี้จากบรษัิทมากกวา่ขอ้บงัคับ

ตามพ.ร.บ .ธรุกจินําเทีย่วทีบ่งัคับใหบ้รษัิทนําเทีย่วทําประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้แตท่ัง้นี้ทา่น

สามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด์ Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความ

คุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามนัตามรายการทัวร ์

8. คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.

ม./วัน) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ จากทา่น 
2. คา่บรกิารและยืน่วซีา่เชงเกน้(ประเทศฝร ัง่เศส)5,500 บาท 
3. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
4. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
5. คา่ภาษีน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดทํ้าการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 
6. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
7. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
8. คา่ทปิคนขบัรถทา่นละ 70 EURหรอืประมาณ 2,600 บาท/ทา่น สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วาม

ประทบัใจ 



9. แพ็คเกจ “Test & Go” กกัตัวทีโ่รงแรม AQ 1 คนื และคา่ตรวจหาเชือ้โควดิ- 19 RT-PCR พรอ้มรถรับสง่

สนามบนิเพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ- 19(อพัเดทขอ้มลู ณ วันที ่20 เมษายน 256 5 กรณีหากมกีาร

ปรับเปลีย่น เป็นไปตามมาตรการของภาครัฐ) 

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจาํต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหตุ :กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯจะถอืวา่

ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆท ัง้หมด 

1.บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ20ทา่น 

2.ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ,การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมายซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิสิง่ของสญูหายอนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรมและ

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี/่ปลอดบหุรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ

รับประกนัได ้

9.กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10.มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

11.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. การประกนัภัยบรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกนัภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz Travel แบบ

แผนประกนัภยัGroup tour บกูีซ้ ึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  โดยทัง้นี้การทํา

ประกนันี้จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทันําเทีย่ว ทาํประกนัเฉพาะอบุตัเิหตุ

ในการเดนิทางเทา่น ัน้  แตทั่ง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์ Allianz ได ้ 

กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13.มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

14.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 

 

 

เอกสารประกอบการยืน่คาํรอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (France) 

ระยะเวลาดาํเนนิการพจิารณาวซีา่10-15 วนัทําการ 

** หากผูเ้ดนิทาง เคยสแกนลายนิว้มอืภายใน 3 ปี กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของทวัร ์**โปรด

ดาํเนนิการตามคาํแนะนําของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้กําหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชสํ้าหรบัยืน่คาํรอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจํา 



 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายไุมตํ่่ากวา่6เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุโดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมจํีานวน

หนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่(หากมอีายไุมเ่พยีงพอ กรณุาดําเนนิการทําพาสปอรต์

เลม่ใหม ่กอ่นจัดสง่ใหก้บัเจา้หนา้ท)ี หากผูส้มคัรเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรณุาจัดสง่หลักฐานใหก้บัทางบรษัิททัวร ์     

เพือ่นําไปแสดงตอ่สถานทตู 

 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด2x1.5นิว้หรอื 4.5x3.5cm จํานวน2ใบรปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ  3เดอืน

หา้มตกแตง่รปู ,หา้มสวมแวน่ตา ,หา้มใสเ่ครือ่งประดับ ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปู

เทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยชํารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

(ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 

3. เอกสารสว่นตวั 

 - สําเนาบตัรประชาชน/สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาบตัรขา้ราชการ(ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ทา่นจําเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้

 - สําเนาทะเบยีนสมรส/สําเนาทะเบยีนหยา่/สําเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

 - สําเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น)  
 

กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่20ปี(บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย)จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้

 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร  
 

กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่20ปี(บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง)จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้

 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร  

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดาหรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางจากมารดาบดิาหากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา-มารดาจะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางกบับคุคลที่

สาม พรอ้มกบัยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีสํ่านักงานเขต/อําเภอตาม

หลักฐานทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของทา่น (พรอ้มแนบสําเนาพาสปอรต์/สําเนาบตัรประชาชนของบดิา-มารดา ) โดยมี

นายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายโดยวันนัดหมาย

ทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่คํารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จําเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกบับตุร และเซน็เอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ี่

รับยืน่วซีา่กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้งจะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจ
ปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการทํางานทีทํ่างานปัจจบุนั(เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิททีท่า่นทํางานปัจจบุนั  

โดยระบตํุาแหน่งงาน , เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ , วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ทํางาน , และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยโุรป  (โดยไม่
ตอ้งระบชุ ือ่ประเทศ  ใหใ้ช  ้ European แทน)และกลับมาปฏบิตังิานตามปกตหิลังครบกําหนดวันลา พรอ้มประทับตรา

บรษัิท และลงนามผูม้อํีานาจอยา่งชดัเจน(เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการใชสํ้าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403) , หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ ( DBD), (คัดสาํเนาไมเ่กนิ 90 

วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบบัจรงิจากสถาบนัการศกึษาเทา่นัน้ สถานทตูไมรั่บพจิารณา

บตัรนักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัรและใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการกรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 
 



4.5 กรณีเป็นแมบ่า้นใชสํ้าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ ), หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี 

ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางรว่มกนักบัสามจํีาเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม(ี Sponsor Letter)ระบชุือ่-สกลุ   

วัน เดอืน ปีเกดิของสามแีละบตุรทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั(จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4.6กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป , อาชพีอสิระ (Freelance), ธรุกจิขายสนิคา้ออนไลน ์

ฯลฯจําเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะนําตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการทํางาน แหลง่ทีม่าของรายได ้พรอ้ม แนบหลักฐาน

หรอืเอกสารประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้(จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา สมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยห์รอื สําเนา สมดุบญัชเีงนิฝากประจํา  (บญัชี

สว่นตัว)รายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง 6เดอืน(กรณุาเลอืกบญัชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบญัชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก 

สมํา่เสมอ) และมียอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบญัชนัีน้ๆ ไมตํ่่ากวา่ 6 หลักเพือ่แสดงใหเ้ห็ นวา่มีฐานะทางการเงนิเพยีงพอ

ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลับสูภ่มูลํิาเนา  และขอหนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิ

จากธนาคาร (Bank Certificate) ซึง่ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนั  Statement ขา้งตนเป็นภาษาองักฤษ ระบสุกลุเงนิ Euro 
เทา่นัน้ 

 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง จําเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสมัพันธร์ะหวา่งตนกบัผูเ้ดนิทาง 

(Sponsor Letter) และขอหนังสอื รับรอง/สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยจากทางธนาคารเทา่นัน้ โดยใหบ้คุคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุน

(Sponsor)  ดําเนนิการตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกบัขอจดหมายรับรองฐานะการเงนิจากธนาคาร                         

Bank  Sponsor/Bank Guaranteeทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้โดยระบชุือ่ ผูส้นับสนุนทีเ่ป็น เจา้ของบญัชี

(Sponsor) และระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง/ผูท้ีไ่ดรั้บการสนับสนุน เอกสารตอ้งเป็นฉบบัภาษาองักฤษ และ สะกดชือ่ - สกลุ ให ้
ตรงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเทา่นัน้   (กรณุายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใ ชเ้วลาดําเนนิ การนานถงึ 3 

วัน) 
 

หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรูณ์ (Book Bank)หรอืมปีระวัตกิารเดนิบญัชไีมค่รอบคลมุตาม

เงือ่นไขทีกํ่าหนด ทา่นจําเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลังทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank 

Statement) 
 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ครอบคลมุภายใน 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 
 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสําหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ กรณุากรอกแบบฟอรม์สําหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกบัขอ้มลูความเป็นจรงิ

เนือ่งจากบรษัิทฯ ตอ้งนําสง่ขอ้มลูใหก้บัทางสถานทตูพจิารณา เพือ่อนุมตัคํิารอ้งขอวซีา่และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถ

กรอกประวัต/ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มคัรได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเป็น

จรงิทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาดําเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ทา่นชําระเงนิมดัจําคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย  กรณุากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์ พรอ้มจัดสง่ใหก้บับรษัิทฯ

ทันท ี!! หากดําเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวรและ

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ําระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่คํารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทตู อาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ ผูส้มคัรบางทา่น  ทางบรษัิทฯขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไป

สมัภาษณ์ตามทีส่ถานทตูนัดหมาย (โปรดแตง่กายสภุาพ)ทัง้นีบ้รษัิทฯจะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ ไปอํานวยความสะดวก แกท่า่น 

ตลอดทัง้ชว่ยประสานงานกบัทางการสถานทตู และ หากสถานทตูมคีวามประสงค์ขอเอกสารเพิม่เตมิ จากทางบรษัิท ใคร่

ขอความรว่มมอืใหท้า่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่นําสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง ภายหลังจากได ้รับวซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ นําเรยีนสถานทตูเพือ่พจิารณาตอ่วซีา่

ของทา่นเนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ําเป็นตอ้งเซ็นรบัรองสําเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

 



 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้(France) 

โปรดกรอกรายละเอยีดขอ้มลูใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

กรณีผูส้มคัรเคยไดรั้บวซีา่หรอืพํานักอยูใ่น สปป.ลาว โปรดแจง้เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของบรษัิทฯ กอ่นยืน่คํารอ้งวซีา่

ฝร่ังเศส 

 

1. ชือ่ -นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 

2. ชือ่ - สกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 

3. เพศ  ชาย หญงิ  

4. ทีอ่ยูต่ามสําเนาทะเบยีนบา้น(ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ ....................อเีมลแ์อดเดรส.............................................. 

5. ทีอ่ยูพํ่านักปัจจบุนักรณีไมต่รงกบัสําเนาทะเบยีนบา้น(ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ ....................อเีมลแ์อดเดรส.............................................. 

6.โทรศัพทม์อืถอื (โปรดระบ)ุ ..............................................  โทรศัพทบ์า้น (ถา้ม)ี 

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

7. อาชพีปัจจบุนั .................................................... 

ตําแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชือ่สถานทีทํ่างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย(หากประกอบกจิการคา้ขายโปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

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

. 

ทีอ่ยูท่ีทํ่างาน 

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

รหัสไปรษณีย ์.............โทรศัพทท์ีทํ่างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล.์......................... 

9.รายไดต้อ่เดอืน ...........................................................บาท 

10. สถานภาพ    ⃣ โสด   ⃣ สมร ส  ⃣    แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣ หยา่   ⃣ มา่ย   ⃣ อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา    ⃣ แยกกนัอยู ่

11. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วนั/เดอืน/ปี เกดิ................สถานทีเ่กดิ 

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

12. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ.................สถานทีเ่กดิ

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

13. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วนั/เดอืน/ปี เกดิ................สถานทีเ่กดิ 

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

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่ลา่สดุหรอืไม ่(ถา้ม)ีโปรดระบ ุ

เลขพาสปอรต์.....................วันออก.....................วันหมดอาย.ุ.................ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

15.ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์(ทีท่า่นใชแ้สดงกบัสถานทตูเพือ่ยืน่คํารอ้งขอวซีา่)  

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

16. ทา่นเคยไดรั้บวซีา่Schengenในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา หรอืไม(่โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ 

............................) 



ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่............................................. ถงึวันที.่...................... ........................... 

17. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่Schengen กอ่นหนา้นี ้

     ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีดํ่าเนนิการ หากทราบ)……………………………………… 

18.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

  ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)........................................... ...................... 

19. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

  ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให(้บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

   เชค็เดนิทาง    กรณุาระบชุือ่ ............................................................. 

 บตัรเครดติ    ความสมัพันธ ์ ............................................................ 

   เงนิสด 

 หมายเหตุ: หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทตู         

กรณีวซีา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัตทัินตามกําหนดวนัเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องทําการจองโปรแกรมทัวร ์และชําระเงนิมัดจําคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 - กรณุาจัดสง่ สําเนาหนา้พาสปอรต์ และ  แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูสําหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์     

พรอ้มจัดสง่ใหก้บับรษัิทฯทันที  !! หากดําเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ ์  ไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 - ก รณุากรอก แบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มลูทีท่า่นกรอกตอ้งตรงกบัเอกสารทีจ่ะใชย้ืน่

สถานทตู เนือ่งจากขอ้มลูทัง้หมด บรษัิทฯจําเป็นตอ้งดําเนนิการนําสง่สถานทตูผา่นระบบออนไลน ์หากนําสง่ขอ้มลูที่

ไมส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงาน ยงัไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบบัจรงิได ้กรณุากรอก ขอ้มลูการทํางานของทา่น ให ้

ชดัเจน (ระบเุป็นภาษาองักฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่

งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายสําหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

  - กรณุาจัดสง่ หนังสอืเดนิทาง( Passport) และเอกสารฉบบัจรงิสําหรับยืน่วซีา่ใหก้บับรษัิทฯ อยา่งชา้ไมเ่กนิ 2 

สปัดาห ์กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 

- ทา่นจําเป็นตอ้งนําสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดูประวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิท
เป็นเพยีงตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ 
 

 


