
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FWY03AMAZING IN EUROPE FRANCE SWITZERLAND ITALY 8D6N BY WY 

FRANCE SWITZERLAND ITALY 8วนั 6คนื 
เทีย่ว 3 ประเทศยอดนยิมของยโุรป 

ฝรั่งเศส เที่ยวแลนด์มาร์ค หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์พระราชวังแวรซ์าย ลอ่งเรอืแม่นํา้แซน บาโต มชู 
  ห้างปลอดภาษี และ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ชอ้ปปิ้ งห้างดังชั้นนาํเมอืงปารีส  
สวิส        นั่งรถไฟและกระเช้าลอยฟา้ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก  
  หมู่บา้นเลาเทอรบ์รนุเนนิ ชม นํา้ตกชเตาบบ์าค หนึ่งในนํ้าตกที่ตกลงมาในแนวด่ิงที่สูงที่สุดในยุโรป 
อิตาล ี เมืองมิลาน ชมมหาวิหารแห่งมลิาน และ ทะเลสาบโคโม ่ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก 
  ล่องเรอืสู่เกาะเวนิส ต้นฉบบัความสวยงามเมืองสายนํ้าและความโรแมนติก 



 
เดินทางโดยสายการบิน OMAN AIR 

นํ้าหนกัสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30kg. / CARRY ON 7 kg 

วันเดินทาง 
 

ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็ก 2-11 ปี  
ไม่เสริมเตียง 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ที่นั่ง หมายเหตุ 

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 
                           WY815MCT-BKK     09:05 – 17:45 

 

 

06.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกช้ัน 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ Tสาย
การบิน OMAN AIRโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อน
ข้ึนเครื่อง  

09.15น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยสายการบนิ OMAN AIR  เที่ยวบินที่WY818 
12.35น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมานแวะพักเปล่ียนเครื่อง 
14.45 น.                  นําท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส เที่ยวบินที่ WY131 
19.25น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตปิารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส นําท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้า

เมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนํา
ท่านข้ึนรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ที่พักในเมืองปารีส(ใช้เวลาเดินทางประมาณ30 นาที)  
ที่พัก : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวันเดนิทาง) 

 

 

 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม(มือ้ที่1)นําท่านเดนิทาง

เช็คอินแลนดม์าร์คสําคัญใน เมืองปารีส (Paris)ไปเก็บภาพความ
ประทบัใจกับสถานที่ทอ่งเที่ยวต่างๆ เริม่ตน้ที่ จัตรุสั
คองคอรด์ (Place de la Concorde) เป็นสถานที่แห่งความ
ทรงจําทางประวตัิศาสตร์ในกรงุปารีส เป็นสัญลักษณ์ของ
สงครามกลางเมืองและการปฏิวตัิการปกครองของฝรั่งเศส 
จัตุรัสคองคอร์ดถูกสร้างข้ึนในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 โดย
สถาปนกิช่ือ Jacques Ange Gabriel และสร้างเสร็จส้ินในปี 

วันที่หนึ่ง                 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะเปล่ียนเครื่อง -ท่าอากาศยานนานาชาติ
ปารีส- 
                                    
    

วันที่สอง                 เมืองปารสี-จัตุรัสคองคอร์ด -พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free-ห้าง 
                                LaSamaritaine-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์-ถนนฌ็องเซลิเซ่-หอไอเฟล-ล่องเรือแม่นํ้าแซน 
โดย บาโต มชู – 
                                           ่   
 

    



ค.ศ.1755 เพ่ือประดิษฐานพระบรมรูปทรงม้าแต่ถูกทําลายโดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16จากนัน้พาท่านไปเย่ียมชมด้าน
นอกของพิพิธภัณฑลู์ฟร์(Louvre Museum)เปน็พิพิธภัณฑท์ีม่ีช่ือเสียงโดง่ดงัที่สุดของเมืองปารีส จากผลงาน
ที่จัดแสดงไปจนถึงความเก่าแก่และย่ิงใหญ่ของสถานทีท่ําให้เปน็พิพิธภัณฑท์ี่มคีวามสําคัญระดบัโลก ก่อตัง้ข้ึน
โดยพระเจ้าฟลิิปที่ 2 ก่อนที่จะถูกขยายให้เปน็พระราชวังหลวง ในปัจจุบนัพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) 
เป็นสถานที่เก็บรักษาผลงานศิลปพที่ทรงคุณค่าไวม้ากกว่า 400,000 ช้ิน แตน่ํามาจัดแสดงให้ชมเพียง 
40,000 ช้ินเท่านัน้ ซ้ึงแน่นอนว่าผลงานศิลปะเหล่านี้ถูกเล่าตอ่กันมาว่าเปน็สมบตัิจากการทีฝ่รัง่เศสนํามาจาก
ประเทศที่ตนชนะสงครามพาทุกท่านไปอิสระช้อปปิ้ งที่ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เปน็ห้างช่ือ
ดังใจกลางกรงุปารีส ซ่ึงคุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ช้ันนําต่างๆจากทัว่โลก ในราคาทีไ่มแ่พงและบรรยากาศที่
หรูหราตระการตา ทีด่ีเดน่ต่อนักทอ่งเที่ยวไทย เพราะมี
พนักงานและข้อความภาษาไทยในห้างนี้ดว้ยห้าง La 
Samaritaineเปน็ห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่ ในกรุงปารีส 
เริ่มต้นจากร้านเส้ือผ้าเล็กๆ และขยายไปสู่ส่ิงที่กลายเป็นชุด
ของอาคารห้างสรรพสินค้าทีม่ีแผนกต่างๆ ทัง้หมด 90 
แผนก เปน็สมาชิกสมาคมห้างสรรพสินค้านานาชาติตัง้แตป่ี 
2528 ถึง 2535 ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์(Galleries 
Lafayette) เป็นห้างหรทูีม่ีช่ือเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของ
ปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปตัยกรรมที่สวยงาม เปิด
ให้บริการครัง้แรกในปี ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนที่จะมาเป็นห้างสรรพสินค้าแฟช่ันช้ันนําของโลกอย่างทุกวนันีแ้ต่ก่อน
เป็นแค่ร้านขายเส้ือผ้าเล็กๆ ที่หัวมมุถนน Lafayette แตภ่ายหลังไม่นานไดม้ีการขยับขยายพ้ืนที่เพ่ือให้เพียงพอ
ต่อจํานวนพนักงานและลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอย มบีันทึกว่าเปน็ปีทีม่ียอดขายสูงสุด ซ่ึงในปัจจุบนัมีสาขาแบง่อยู่
ตามเมืองใหญ่ๆทัง้ในประเทศและนอกประเทศ รวมแล้วทัง้หมด 61 แห่งจากนัน้ไปทีถ่นนที่มีช่ือเสียงที่โด่งดงัที่สุด
ในฝรัง่เศส ถนนฌอ็งเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นหนึง่ในถนนทีม่ีช่ือเสียงโดง่ดงัในฝรัง่เศส ย่าน
ศูนย์การค้าระดบัพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนดด์ังระดบัโลกทุกแบรนด์ ร้านอาหารที่มคีวามหรูหราอลังการ 
ถือว่าเป็นย่านธุรกิจที่สําคัญของกรงุปารีส ย่านการค้าทีม่ีค่าเช่าที่แพงที่สุดในโลก และยังถูกจัดอนัดบัให้แป็น
ถนนที่สวยที่สุดในโลก ตึกส่วนใหญ่บนถนนฌอ็งเซลิเซ่เปน็สถาปตัยกรรมทีม่ีการผสมผสานศิลปะ Art Deco 
กับการตกแตง่สไตล์ Art Nouveau เข้าไว้ดว้ยกันอย่างลงตัวหอไอเฟล (Eiffel Tower) เปน็หนึง่ในแลนด์
มาร์คสําคัญของประเทศฝรัง่เศส ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กทัง้หมด มีความสูงประมาณ 300 เมตร
(เทียบกับตกึประมาณ 75 ช้ัน) สร้างเปน็รูปแบบหอคอย โดยถูกตั้งตามช่ือของสถาปนิกที่คนออกแบบช่ือว่า 
“กุสตาฟ ไอเฟล” ซ่ึงเปน็ทั้งวิศวกรและสถาปนิกช่ือดงัของฝรั่งเศสในยุคนั้น ซ่ึงเช่ียวชาญด้านการก่อสร้างงาน
เหล็กโดยเฉพาะ หอไอเฟลสร้างข้ึนมาเพ่ือใช้เป็นผลงานในการเฉลิมฉลองวนัครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏิวตัิ
ประเทศฝรั่งเศส และเพ่ือแสดงถึงความรํ่ารวย ย่ิงใหญ่ รวมถึงความสําเร็จในยุคอตุสาหกรรมของประเทศใน
ขณะนัน้ดว้ยหนึ่ง ในจุดถ่ายรปูหอไอเฟลทีด่ีที่สุดคือลานตรงข้างหน้าปราสาท Palais de Chaillotทีอ่ยู่ใกล้ๆกับ
สถานีของ Trocadéroที่เราจะพาทุกท่านไป เพราะตรงนี้เปน็มมุถ่ายแล้วจะเห็นหอไอเฟลแบบไมม่อีะไรมาบงัความ
สวยงามแนน่อน 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่2) 

จากนั้นนําท่าน ล่องเรือแม่นํ้าแซนโดย บาโตมูช(Bateaux-

Mouches) (ประมาณ 1 ชม.) มีการบรรยายเก่ียวกับประวัติ
เมืองปารีสตลอดทั้งสายการเดินทางระหว่างสองข้างทางที่
เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารน็อทร์-
ดาม, หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นต้นจากนัน้นาํทา่นเดนิทาง
สู่สถานที่ ท่องเที่ยวที่ โด่งดังมากของฝรั่ง เศส นั้น ก็คือ
พระราชวังแวร์ซาย (Versailles Palace) หนึ่ง ในสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของประเทศฝรั่งเศส นับเป็น
พระราชวังที่มคีวามย่ิงใหญ่และงดงามอลังการมาก จนติด 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก อีกทั้งยังได้รับการข้ึน
ทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม พระราชวงัสร้างในรูปแบบสถาปตัยกรรมสไตล์คริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 
ภายในประกอบด้วยห้องถึง 700 ห้อง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปินช้ันเอก 
15,034 ช้ิน ควรามกว้างขวางวดัไดจ้ากขนาดพ้ืนที่ของพระราชวัง ทั้งหมด 800 เฮกการ์ (5,000 ไร่) โดยแบ่ง



ออกเป็นส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่ The Palaceหรือด้านในของพระราชวัง มีห้องมากมายถึง 700 ห้อง ไม่ว่า
จะเป็น ห้องบรรทม, ห้องเสวย, ห้องสําราญ และห้องพํานักอื่นๆ แต่ไม่มีห้องนํ้าแม้แต่เพียงห้องเดียว , ห้อง
กระจก หรือ The Hall of Mirrors เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวัง และมีช่ือเสียงโด่งดังมากที่สุด ถูก
ก่อสร้างด้วยกระจกบานยักษ์ใหญ่เจียรไนสุดวิบวับทั้งหมด 17 บาน เมื่อเปิดออกมาจะพบเห็นมุมที่สวยที่สุดของ
สวนแวร์ซาย The Gardensสวนที่ตกแต่งให้มีลวดลายเหมือนเขาวงกต ประดับประดาด้วยต้นไม้ สวนดอกไม้
แบบเรขาคณิต มีประติมากรรมและหินอ่อนโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายกรีกโรมัน, The Estate of 
Trianonพระตําหนักเล็กๆ ของพระนางพระนางมารี อองตัวเนต และสวนดอกไม้ส่วนตัว ท่ามกลางหมู่บ้าน
ชนบทที่เงียบสงบ ซ่ึงพระนางทรงโปรดที่จะมาพักผ่อนและใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบคนธรรมดาทั่วไป  
 
 
 

 

 

 

 

 

อิสระช้อปปิ้ งที่  Grain de Cuirร้านกระเป๋าแบรนด์เนมช้ันนํา ราคาดี อาธิเช่น Hermes, Louis Vuitton, 
Chanel, Prada, Celine, Dior หรือแบรนด์ที่คนไทยนิยมใช้นั้นก็คือ Longchamp นั้นเอง 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่3) 
ที่พัก : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวันเดนิทาง) 

 

 
เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม(มือ้ที4่) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง หรือ ดีฌง(Dijon) (ระยะทาง 312 กม. / 4.30 ชม.)หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่
สวยงาม และน่าค้นหาเมืองหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโคต-ดอร์ในแคว้นบูร์กอญใน
ประเทศฝรั่งเศส ถือเป็นเมืองสําคัญแห่งแควน้เบอรกั์นดี เป็นแหล่งไวน์และมัสตาร์ดช้ันดีอีกแห่งของฝรั่งเศส มี
แหล่งท่องเที่ยวและทัศนียภาพสวยงามต่างๆ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เข้าไปสัมผัสความงามที่เป็น
เอกลักษณ์ของเมืองดิจอง  

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่5) 

วันที่สาม    เมืองดิจอง-เมืองเบิร์น-หอนาฬิกาดาราศาสตร์-มหาวิหาร Berner Munster- Bern pits-Leissingen 
        อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 
 

    



นําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์น (Bern) (ระยะทาง 253 
กม. / 3.30 ชม.)เป็นเมืองหลวง และตั้งอยู่ใจกลางของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความโดดเด่นอย่างน่าประทับใจ
ของเมืองเก่าสร้างข้ึนตั้งแต่ยุคกลางซ่ึงถูกอนุรักษ์ไว้จาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นตัวอย่างผังเมืองของสมัย
กลางที่ดีมากที่สุดในทวีปยุโรปจนได้รับการยกย่องให้เป็น
มรดกทางวฒันธรรมของโลกโดยยูเนสโกตั้งแต่ปี 1983นํา
ท่านเดินทางถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คสําคัญในเมืองเบิร์น 
หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Zytglogge Clock Tower) หรือ 
หอระฆังซิทกล็อด เป็นแลนด์มาร์กประจําเมืองเบิร์น (Bern) ในประเทศ สวิสเซอร์แลนด์เลย เป็นหอนาฬิกายักษ์
ใหญ่เก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ.1530 พูดง่ายๆ ก็คือ
เกือบๆ 500 ปีแล้ว เป็นสถานที่เช็คอินของนักท่องเที่ยว
ที่มาเยือนเมืองเบิร์น (Bern) ซ่ึงหอนาฬิกาดาราศาสตร์ 
ภายในมีการติดตัง้ตุก๊ตา คน สิงโต หมี ให้ออกมาหมุนและมี
ไก่ออกมาขัน นอกจากนี้ยังมีตัวตลกออกมาเต้นรําไปรอบๆ 
เป็นจุดไฮไลท์ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันทุกๆ ช่ัวโมงอีกด้วย
จากนั้นนําท่านถ่ายภาพที่ มหาวิหาร Berner Munster มหา
วิหารแห่งนี้ เป็นโบสถ์สไตล์โกธิก ที่สร้างข้ึนเมื่อ ค.ศ.1421 
โบสถ์นี้สามารถเข้าไปชมวิวบนหอคอยช้ันบนได้ โดยสามารถ
ข้ึนบันได 300 กว่าข้ัน ซ่ึงหอคอยบนยอดโบสถ์มีความสูงกว่า 100 เมตร ซ่ึงนับว่าเป็นโบสถ์ที่มีความสูงที่สุดใน
สวิสเซอร์แลนด์ ซ่ึงสามารถเห็นวิวความสวยงามของกรุงเบิร์นได้ดี ไม่ว่าจะเป็นตัวเมืองกรุงเบิร์น หอนาฬิกา 
Zytgloggeสะพานข้ามแม่นํ้าอาเร่อ และวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม นอกจากนี้มหาวิหารแห่งนี้ยังได้รับข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมทีสํ่าคัญของชาตอิีกดว้ย พาท่านเดินทางไปยัง Bern pits หรอืหลุมหมี ใน
เมืองเบิร์น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นหลุมหมีหรือเป็น
กรงที่อยู่อาศัยของหมี ตั้งอยู่ที่ขอบด้านตะวันออกของ
เมืองเก่าเบิร์นถัดจากNydeggbrückeและแม่นํ้าอาเร่อ
แม้ว่าจะยังใช้งานอยู่ แต่ Bärengrabenได้รับการเสริม
ตั้งแต่ปี 2009 โดยBärenParkที่อยู่ติดกันซ่ึงเป็นส่ิง
ปลูกสร้างที่ใหญ่และเป็นธรรมชาติมากข้ึนข้างแม่นํ้าอา
เร่อ Bärengrabenยังเป็นมรดกสวิสของชาติสําคัญ
และมีความสําคัญโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเบิร์นเพราะหมี
เป็นสัญลักษณ์ของทั้งสองเมือง 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่6) 
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ Leissingen(ระยะทาง 47 กม. / 1ชม.)เข้าที่พักให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
ที่พัก : Hotel Kreuz 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 

 
 
 
เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม(มือ้ที่7) 

วันที่สี่       หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน-นํ้าตกชเตาบ์บาค-สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ -ยอดเขาจุงเฟรา -ปราสาทนํ้าแข็ง-
อัล 

                                   ไพน์ เซนเซชัน-สฟงิซ์ฮอลล์-เมืองอินเตอร์ลาเคน-สวนเฮอเฮ่อมัท-Unterseen-ทะเลสาบทูน                                             

                                       

 



นําท่านเที่ยวชม หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน Lauterbrunnen(ระยะทาง 18 ก.ม. / 30 นาที)เป็นหมู่บ้านที่อยู่
ท่ามกลางหุบเขาสูงชันและยังมี นํ้าตกชเตาบ์บาค Staubbachไหลลงมาจากหน้าผา ทําให้ทัศนียภาพของ
หมู่บ้านแห่งนีส้วยอลังการมากข้ึน แม้จะเป็นหนึ่งในหมู่บ้านวิวสวยที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาต่อเนื่อง แต่เลาเท
อร์บรุนเนินยังคงเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบ ไม่วุ่นวาย แถมยังเป็นทางผ่านไปยังจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ในเทือกเขา
แอลป์อีกด้วย อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจและเดินเล่นในหมู่บ้าน 

จนถึงเวลาอันสมควรพาท่านเดินทางสู่ สถานีไอ
เกอร์เกลตเชอร์ (Eigergletcher station) ซ่ึง
เป็นจุดเช่ือมต่อกับรถไฟจุงเฟราที่จะนําผู้โดยสารสู่ 
ยอดเขาจุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH)จุดทีสู่งที่สุด
ของยุโรป บนเทือกเขาแอลป์ ล้อมรอบด้วยภูเขาไอ
เกอร์ เมินช์ และจุงเฟรา นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็น
บริเวณแรกในเทอืกเขาแอลปท์ี่ไดร้ับการข้ึนทะเบยีน
เป็นมรดกโลกอีกดว้ย รวมค่าตั๋วกระเช้าลอยฟา้และ
รถไฟแล้ว  นําท่านเที่ยวชม ปราสาทนํ้าแข็ง Ice 
palace สร้างข้ึนจากกองนํ้าแข็งที่ ก่อตัวอยู่ใต้
ระเบียงชมวิวลงไป 20 เมตร เป็นจุดถ่ายรูปสวยๆทีน่ีซ่ึ่งเกิดจากไกด์ภูเขา 2 คนได้เริ่มสลักนํ้าแข็งเข้าไปเป็นโถง
กว้างขนาด 1,000 ตารางเมตร โดยใช้เพียงส่ิวเจาะนํ้าแข็งและเล่ือยในปี 1930 โดยทําทางเดินเหมือนโพรงถ้ํา
เข้าไป เพ่ือชมรูปสลักนํ้าแข็งต่างๆ อุณหภูมิภายในถ้ําจะคงที่อยู่ที่ -3 องศา Alpine Sensation Adventure 
Tunnel อัลไพน์ เซนเซชัน หนึ่งในสถานที่เที่ยวของจุงเฟรา อุโมงค์ความยาว 250 เมตร แสดงเรื่องราวของ
การรถไฟจุงเฟราและการพัฒนาของการท่องเที่ยวในเขตเทือกเขาแอลป์ มีจอภาพยนตร์ 360 องศาที่สฟงิซ์
ฮอลล์ โดยภาพยนตร์จะนําพาผู้ชมเข้าสู่โลกอัลไพน์ที่ล้อมรอบจุงเฟรา Sphinx Observatory สฟงิซ์ฮอลล์ข้ึน
ลิฟต์ที่เร็วที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ไปเพียง 25 วินาทีก็จะถึงห้องชมวิวที่จะมองเห็นธารนํ้าแข็งได้ในทุกสภาพ
อากาศ ซ่ึงในวันฟา้ใสจะสามารถเปิดออกไปยังลานชมวิวกลางแจ้งที่อยู่สูงจากระดับนํ้าทะเล 3,571 เมตร พร้อม
วิวธารนํ้าแข็งอเล็ตช์ มองเลยไปถึงฝรั่งเศส เยอรมนีและอิตาลีได้อีกด้วย  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่8)พร้อมชมวิวแบบพาโนรามา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเคน Interlaken (ระยะทาง 19 ก.ม. / 30 นาที) เมืองตากอากาศเล็กๆที่สวย
เหมือนในฝัน เป็นเมืองแห่งสองทะเลสาบ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบ ทูน Thun และทะเลสาบเบรียนซ์Bienz
ล้อมรอบด้วยภูเขามีทิวทัศน์บริสุทธ์ิและสวยงามมาก สวนเฮอเฮ่อมัทHohematteพ้ืนที่เปิดโล่งสีเขียวของเมือง 
เป็นสนามหญ้าสีเขียวกว้างใหญ่อยู่หน้าโรงแรม The VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa มีวิวอัน



สวยงามซ่ึงสามารถมองเห็น 3 ยอดเขาได้ทั้งยอดเขาไอเกอร์ (Eiger), เมินช์ (Mönch) และยอดเขายุงเฟรา
(Jungfraujoch) อิสระให้ท่านเดินเล่นและไปถ่ายภาพกับ ย่านเมืองเก่า Old Town หรือเรียกว่า Unterseen
ตั้งอยู่เลียบกับแม่นํ้าอาเร่ บริเวณเชิงเขา Harder เมืองเก่าแห่งนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1471 อาคารหลายๆ แห่ง
ยังคงถูกอนุรักษณ์เอาไว้อย่างดี แวะให้ท่านถ่ายภาพกับ ทะเลสาบทูน Lake Thun เป็นทะเลสาบบริเวณ
เทือกเขาแอลป์ ในอดีตทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบผืนเดียวกับทะเลสาบเบรียนซ์ เคยมีช่ือว่า ทะเลสาบเว็นเดิล 
(Wendelsee) แต่ในคริสต์ศตวรรษที่ 10 ทะเลสาบเวนเดิลก็แยกออกเป็นสองทะเลสาบ คือทะเลสาบทูน กับ
ทะเลสาบเบรียนซ์ โดยมีแม่นํ้าอาเรเป็นแม่นํ้าที่คอยเช่ือมทะเลสาบทั้งสองแทน โดยที่แม่นํ้าอาเรจะไหลจาก
ทะเลสาบเบรียนซ์ มาสู่ทะเลสาบทูน เนื่องจากผิวนํ้าของทะเลสาบบรีเอินซ์นั้นอยู่สูงกว่าของทะเลสาบทูน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มื้อที่9) 

ที่พัก : Hotel Central Continental 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวันเดนิทาง) 

 

 

 

 
 

 
เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม(มือ้ที่10) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) (ระยะทาง 
218 กม. / 3.30 ชม.)เป็นเมืองในแคว้นลอมบาร์
เดีย ประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนกับ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โคโม่เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใน
เทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยู่ติดกับ
ทะเลสาบโคโม่ ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม
แห่งหนึ่ง เป็นแหล่งรวมช้ินงานศิลปะช่ือดัง , มี
โบสถ์ , พิพิธภัณฑ์, สวน , โรงละคร , วังเก่าอยู่
มากมาย พาทุกท่านไปเก็บภาพความประทับใจกับ 
ท ะเลสาบ โค โม่  (Lake Como) ข้ึ น ช่ื อว่ าเป็ น
ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ใน แคว้นลอมบาร์เดีย (Lombardy) ไม่ไกลจากเมืองมิลาน (Milan) เท่าไรนัก 
ด้วยความยาวโดยรอบ บวกกับพ้ืนที่รอบๆ ทะเลสาบถึง 146 ตารางกิโลเมตร จึงทําให้ทะเลสาบแห่งนี้กลายเป็น
ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศอิตาลี และยังเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดเป็นอันดับ 5 ในยุโรปด้วย
ความลึกกว่า 400 เมตร รูปร่างลักษณะเฉพาะของทะเลสาบโคโม่ทําให้นึกถึง  Y ที่กลับด้านที่โด่งดังไปทั่ว
โลก เป็นผลมาจากการละลายของธารนํ้าแข็งรวมกับการกัดเซาะของแม่นํ้า Adda โบราณ ทําให้เกิดทางแยก
เป็นตัว Y และยังเป็นทะเลสาบมีทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่11) 

วันที่ห้า  เมืองโคโม่  -ทะเลสาบโคโม่-เมืองเวโรนา-บ้านของจูเลียต-ประตูบอชารี-จัตุรัส Piazza delleErbe-ย่าน 
  เมสเตร          อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 
 

    



นําท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรนา (Verona) (ระยะทาง 198 กม. / 
2.30 ชม.)เมืองเล็กๆในแคว้นเวเนโต ประเทศอิตาลีได้รับการยก
ย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การ UNESCO 
มีสมญานามวา่ “Little Roman” โดยยังคงสภาพสถาปัตยกรรม
จากสมัยโรมันไว้อย่างสมบูรณ์ปัจจุบันเมืองเวโรนาสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความสําคัญ
ทางศิลปะและวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ยังมีให้เห็นในงานนิทรรศการ
ประจําปี โรงละครและโอเปร่าในโรงละครกลางแจ้งที่มีมาแต่
โบราณ ทําให้เมืองนี้เป็นต้นกําเนิดผลงานปลายปากกาของวิล
เลียมเชกสเปียร์ โดยเฉพาะโศกนาฏกรรมตํานานรักอมตะของโรมิ
โอจูเลียต เที่ยวชมสถานที่โดดเด่นของเมือง พาท่านเย่ียมชมบ้าน
ของจูเลียต Juliet’s House ถือจุดเช็คอินที่สําคัญมากเมื่อมาถึง
เมืองนี้เพราะเปน็สถานที่สมมติให้เปน็บา้นของ จูเลียตนางเอกของ
โศกนาฏกรรมความรักจากบทประพันธ์ของ วิลเลียม เชกสเปียร์ 
(William Shakespeare) ปี ค.ศ. 1595 จุดเด่นของบริเวณบ้าน 
คือกําแพงที่เต็มไปด้วยข้อความและคําอธิษฐานเก่ียวกับความรัก 
ทั้งเขียน แปะ เพ้นท์รวมถึงกุญแจคล้องประตู หรือตามผนังมีช่ือ
คู่รักหนุ่มสาวเต็มไปหมดจนแทบไม่มีที่ว่างข้อความทั้งหมดนั้นมา
จากนักท่องเที่ยวบ้าง จากคนในอิตาลีบ้าง เพราะเช่ือว่าจะทําให้
ความรักมั่นคงยืนยาวเหมือนโรมิโอกับจูเลียตจากนั้นพาท่าน
ถ่ายภาพเช็คอินที่ ประตูบอชารีPorta Borsariเป็นประตูโรมัน
โบราณในเวโรนาทางตอนเหนือของอิตาลี ถูกสร้างข้ึนในศตวรรษที่ 
เป็นอาคารส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ เป็นด่านทหารในภาคใต้ของเมืองทํา
หน้าที่เป็นค่ายทหารของกองทัพเวโรนา อาคารมีสองหน้าและนอก
ชาน มีถนน Postumievaสามารถเดินผ่านสองโค้งได้จากนั้นพา
ท่านเช็คอิน จัตุรัส Piazza delleErbeทางด้านเหนือของจัตุรสัเป็น
ที่ตั้งของศาลาวา่การเมอืง กลางจัตุรัสเป็นที่ตัง้ของรูปปั้ นเทพเจ้ากรีก และเสาหินอ่อนประดับสิงโต สัญลักษณ์
ของแคว้น ด้านใต้ของจัตุรัสเป็นที่ตั้งของบ้านพ่อค้า และอาคารต่าง ๆ ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยยุคกลางสมควรแก่
เวลานัดหมายพาทุกท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ ย่านเมสเตร (Mestre) ในเมืองเวนิส(ระยะทาง 117 กม. / 1.30 ชม.)
ย่านนี้มีความสวยงามเเละน่าสนใจเป็นย่างมาก โดยนับว่าเป็นย่านที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวชมอย่าง
มาก เพราะมีร้านค้าเเละร้านอาหารมากมายหลายต่อหลายร้านที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างย่ิง เเละเต็มไปด้วย
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเก่าเเก่เเละสวยงามน่ามาเที่ยวชมเป็นอย่างมาก 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่12) 

ที่พัก : LH HOTEL SIRIO VENICE 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวันเดนิทาง) 

 

 
 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม(มือ้ที่13) 
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้(Tronchetto) 
(ระยะทาง 10 กม. / 30 นาที)เพ่ือข้ามไปเกาะเวนิส 
ประเทศอิตาลี พาทุกท่าน นั่งเรือจากท่าเรือตรอนเคต
โต้สู่ เกาะเวนิส (Venice Island) ดินแดนแสนโรแมน
ติก เมืองเวนิสได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลเอเดรี
ยติก (Queen of the Adriatic) เมืองแห่งสายนํ้า 
เมืองแห่งสะพานและเมืองแห่งแสงสว่าง และนําท่าน
ชมความสวยงามของมหาวิหารซานมาร์โก้ (San 
Marco)โบสถ์สําคัญแห่งเมืองเวนสิที่เริม่สรา้งข้ึนครั้ง

วันที่หก                   ย่านเมสเตร-ท่าเรือตรอนเคตโต้-เกาะเวนิส-มหาวิหารซานมาร์โก้-สะพานรีอัลโต-มหาวิหารเซนต์
มาร์ก- 
                                    ่  
 

    



แรกตั้งแต่ ค.ศ.823 ผสมผสานศิลปะของหลายยุคข้ึนไว้ด้วยกัน ตั้งแต่ไบเซนไทน์ โรมาเนสก์ โกธิค จนถึงเรอ
เนสซองซ์ หลังคาของมหาวิหารซานมาร์โกสร้างแบบโดมสุเหร่าของศาสนาอิสลาม โดมกลางมีขนาดใหญ่ที่สุด 
ประดับโมเสกสีทองอร่ามตั้งแต่หลังคาจรดพ้ืน จึงได้รับสมญานามว่า “Church of Gold” มาตั้งแต่สมัย
ศตวรรษที่ 11 เลยทีเดียว พาท่านเช็คอินแลนด์มาร์คสําคัญ สะพานรีอัลโต (Ponte di Rialto) เป็นหนึ่งใน
สะพานข้ามแกรนด์คาแนล ที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปมากที่สุด เพราะสะพานแห่งนี้มีความเก่าแก่ที่สุด 
สร้างข้ึนครั้งแรกด้วยไม้ในปี ค.ศ.1181 เลยทีเดียว ต่อมาได้มีการรื้อ และสร้างใหม่ด้วยหินอย่างที่เห็นในปัจจุบัน 
นอกจากสะพานรีอัลโตจะเช่ือมระหวา่งเกาะ San macro กับเกาะ San polo ของเวนิสดว้ย บริเวณตีนสะพาน
ทั้งสองฝ่ังยังเต็มไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ ่และร้านค้าขายของต่างๆ อีกมากมาย จากนั้นพาท่านชม มหาวิหาร
เซนต์มาร์ก (St Mark’s Basilica)เป็นมหาวิหารที่ได้รับสมญานามว่า Chiesa d’oroหรือโบสถ์ทองตั้งแต่ใน
ศตวรรษที่ 11 เป็นตัวอย่างอันสําคัญของสถาปัตยกรรมแบบไบ แซนไทน์ซ่ึงตั้งอยู่บนจัตุรัสซันมาร์โกกลาง
เมืองเวนิส โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกระดับมหาวิหารประจะเขตอัครบิดรเวนิสในประเทศอิตาลี และชม 
พระราชวังดอจ์ด(Doge’s Palace) เป็นพระราชวังขนาดใหญ่และโอ่อ่าสวยงาม สําหรับเป็นที่พักของดยุค
ผู้ปกครองเมืองเวนิสในอดีต ตั้งอยู่ที่แลนด์มาร์คสําคัญของเมืองอย่างจัตุรัสซันมาร์โก และมีภายในติดกับมหา
วิหาร St Mark’s Basilica ซ่ึงเป็นโบสถ์หลักของเมืองเวนิสอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่14) 

จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ และเดินทางสู่เมืองมิลาน (ระยะทาง 267กม. / 4 ชม.)หรือที่คนอิ
ตาเลียนเรียกวา่มิลาโน ่(Milano) เป็นเมืองหลวงทางแฟช่ันของโลกแข่งกับปารสีในประเทศฝรัง่เศส เป็นศูนย์กลาง
ทางธุรกิจของอิตาลี นอกจากนั้นยังมีภาพวาดเฟรสโก้ที่มีช่ือเสียงโด่งดัง และโรงละครโอเปร่าอันลือช่ือ 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่15) 
ที่พัก : Best Western Hotel Goldenmile Milan 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม(มือ้ที่16) 
พาทุกท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน (ระยะทาง 36กม. / 45 
นาที)พาทุกท่านแวะถ่ายภาพกับพระราชวังมิลาน(Royal 
Palace of Milan)  เป็ นที่ตั้ ง ของรัฐบาลใน เมื องมิ
ลาน ของอิตาลีเป็นเวลาหลายศตวรรษ ปัจจุบันทําหน้าที่
เป็นศูนย์วัฒนธรรมและเป็นที่ตั้งของนิทรรศการศิลปะ
ระดับนานาชาต ิครอบคลุมพ้ืนที่กว่า 7,000 ตารางเมตร 
และเป็นที่จัดแสดงงานศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยและคอล
เล็กชันที่มีช่ือเสียงโดยร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์และสถาบัน
ทางวัฒนธรรมที่มีช่ือเสียงจากทั่วโลกเป็นประจํา จากนั้น
นําท่านไปถ่ายภาพด้านนอก มหาวิหารแห่งมิลาน Duomodi Milanoมหาวิหารนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิคที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เริ่มสร้างในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลากว่า 400 ปี 
ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ทําจากหินอ่อนจํานวน 135 ยอด และมีรูปปั้ นหินอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 

วันที่เจ็ด                  เมืองมิลาน-พระราชวงัมิลาน-มหาวิหารแห่งมิลาน-โรงละครลาสกาล่า-ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ-
ห้างกัลเล 
                                     
 

    



2,245 ช้ิน ยอดที่สูงที่สุดมีรูปปั้ นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ และถ่ายรูปด้านนอกที่ 
โรงละครลาสกาล่า (La Scala Theatre)เป็นโรงละครคู่เมืองมิลานมากว่า 230 ปี เป็นสถานที่แสดงโชว์ช่ือดัง 
ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ (Santa Maria delleGrazie)เป็นโบสถ์และคอนแวนต์ของคณะดอมินิกัน ได้รับการ
ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1980 โบสถ์แห่งนี้มี ช่ือเสียงเพราะเป็นที่ตั้งของ
จิตรกรรมฝาผนงั "พระกระยาหารมื้อสุดท้าย" ที่เขียนโดยเลโอนารโ์ด ดาวินชีภายในหอฉันของคอนแวนต ์อิสระช้
อปปิ้ งที่ห้างกัลเลรอีาวติโตรโียเอมานูเอเลเซคอนโด (Galleria Vittorio Emanuele II)เป็นหนึ่งในศูนย์การค้าที่
เก่าแก่ที่สุดในโลก มีลักษณะเป็นทางเดนิและอาคาร 4 ช้ัน คลุมด้วยหลังคาทรงโค้ง ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองมิลาน 
ประเทศอิตาลี ศูนย์การค้าแห่งนี้ตั้งช่ือตามพระเจ้าวิตโตรีโอ เอมานูเอเลที่ 2 แห่งอิตาลี กษัตริย์พระองค์แรก
ของราชอาณาจักรอิตาลี โดยได้รับการออกแบบในปี พ.ศ. 2404 และสร้างโดยจูเซปเป เมนโกนี ในช่วงปี พ.ศ. 
2408 ถึงปี พ.ศ. 2420 ร้านขายเส้ือผ้าช้ันสูง (haute couture) ร้านเครื่องเพชรพลอย ร้านขายหนังสือและ
ภาพเขียน รวมไปถึงร้านอาหาร ร้านกาแฟ และบาร์ ร้านบางร้านยังเป็นหนึ่งในบรรดาร้านค้า และร้านอาหารที่
เก่าแก่ที่สุดของเมืองมิลาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อิสระอาหารเที่ยงและเย็นเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
ถึงเวลาอันสมควรเวลานัดหมาย พาทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซาเมืองมิลาน(ระยะทาง 49
กม. / 1 ชม.)เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

21.30 น.     เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน OMAN AIR  เที่ยวบินที่ WY144 
 

 
07.00น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมานแวะเปล่ียนเครื่อง 
09.05น.  เดินทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบิน OMAN AIR  เที่ยวบินที่ WY815 
17.45 น.                  เดนิทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

 

 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศไทย ( update 01 กรกฎาคม 2565 ) 
 

►เอกสารที่ต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจรงิ  (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดอืน)  
2. เอกสาร International Vaccinated Certificate /วัคซีนพาสปอรต์ (เล่มเหลือง) ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รบัวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว  
 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศฝร่ังเศส ( update 20มกราคม 2565 ) 
 

วันที่แปด               ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะเปล่ียนเครื่อง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
    



►ผู้เดินทางเข้าประเทศฝรัง่เศสจะต้องไดร้ับวัคซีนครบโดสแล้ว ชนดิของวัคซีนโควดิ-19 ทีห่นว่ยงานของประเทศฝรัง่เศสได้ออก
ประกาศเก่ียวกับวัคซีน และรายละเอียดของการฉีดวัคซีนที่สามารถเดินทางเข้าฝรัง่เศสได้ ดงันี ้
(1) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) ต้องครบ 2 โดส เป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า 7 วนั 
(2) Johnson & Johnson ต้องครบ 1 โดส เปน็เวลาไมน่้อยกว่า 28 วนั 
(3) Sinovacและ Sinopharm2 เข็มจะตอ้งได้รบัเข็มที่ 3-4 ด้วย Pfizer, Modernaเปน็เข็มที่ 3เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วนั 
(4) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield)1 โดส จะต้องได้รบัPfizer, Modernaเปน็เข็มที่ 2  เป็น
เวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วนั 
(5) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส เป็นเวลาไมน่้อยกว่า 7 วัน สําหรับผู้ที่เคยตดิเช้ือ 
COVID-19 มาก่อน 
ข้อมูลจากทีม่า : France Diplomacy - Ministry for Europe and Foreign Affair 
- เด็กทีอ่ายุตํ่ากว่า 12 ปีและยังไมไ่ด้รบัวคัซีน ให้ถือสถานะวคัซีนตามของพ่อหรือแม่หรอืผู้ปกครองทีเ่ดินทางดว้ย 
- ตั้งแตว่นัที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ทีม่ีอายุ 18 ปีข้ึนไปที่ตอ้งการเดนิทางเข้าประเทศฝรัง่เศสตอ้งไดร้บัวัคซีนชนิด mRNA 
เพ่ิมเตมิ 1 เข็ม โดยเวน้ระยะห่างอย่างช้าที่สุด 9 เดือนหลังได้รบัวคัซีนเข็มสุดท้าย หากเลยกําหนดเวลาดงักล่าว ประวตัิการรับ
วัคซีนของตนจะไม่ได้รบัการรบัรองว่าครบตามเกณฑ ์
► เตรียมเอกสารเดนิทางเข้าประเทศฝรั่งเศส EU Digital Passenger Locator Form (EU DPLF)(ทางบริษัทเตรียมให้)**

เอกสารมีการและข้ันตอนการเดินทางมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา กรุณาอัพเดทอีกครั้งก่อนการเดินทาง** 
 

► ผูเ้ดนิทางเขา้เขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบ2โดสแลว้  
ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ทีป่ระเทศไทยรบัรอง 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 
 
► สําหรับผู้เดนิทางที่ไม่ได้รบัวัคซีน หรือไดร้บัวัคซีนไม่ครบ  
สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม. ก่อนเดนิทางมาถึงประเทศไทย  
 
 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
►การเดนิทางครัง้นี้จะต้องมีจํานวน 10 ท่านข้ึนไปกรณไีมถึ่งจํานวนดงักล่าว 
- จะส่งจอยนท์ัวร์กับบริษัททีม่ีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรอืยกเลิกการออกเดนิทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วนั 
- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีทีผู้่เดนิทางไม่ถึง15ท่านและทา่นยังประสงค์เดินทางตอ่) โดยทาง
บริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
►ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครัง้มฉิะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน 



►การจองทวัร์และชําระค่าบริการ 
- กรุณาชําระค่ามดัจํา ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบริการทําวีซ่า 5,500 บาท (30,500) 
 กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าพรอ้มเอกสารชําระมดัจําค่าทวัร ์
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระ 20-25 วนัก่อนออกเดนิทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วนัเดินทางท่านจําเป็นต้อง
ชําระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือตามทีบ่ริษัทกําหนดแจ้งเท่านั้น 
 
**สาํคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและ
จาํนวนหนา้หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซีา่ไมต่ํา่กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทาง
บรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจาํ 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คนืเงินท้ังหมด (ทางบรษิัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริงเช่น 

ค่าวีซ่า ค่ามัดจําต๋ัวเครื่องบนิ ค่ามัดจําโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออ่ืนๆ) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมัดจํา 50%  (ทางบรษิัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจรงิเช่น ค่าวี

ซ่า ค่ามัดจําตัวเครื่องบิน  ค่ามัดจําโรงแรม หรืออ่ืนๆ ) 
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดตามราคาทัวร์ท่ีตามระบใุนโปรแกรม 
4. กรณผู้ีเดนิทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงนิค่าทัวรท์ัง้หมด 
5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่าน

สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน  
6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางได้จะต้องมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจรงิ 
7. กรณวีีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทตู (วีซ่าไมผ่่าน) ทางบริษัทจะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจรงิ  
8. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนําเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของ

นักทอ่งเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวมีค่าใช้จ่ายทีไ่ด้จ่ายจรงิเพ่ือเตรียมการจัดนําเที่ยว ให้นํามาหักจากเงินค่าบริการที่
ต้องจ่าย ทัง้นี้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตัว๋เครื่องบิน ค่า
โรงแรม หรืออืน่ๆ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
(บริษัท ดําเนินการให้ กรณียกเลิกทัง้หมด หรอือย่างใดอย่างหนึง่ ไม่สามารถรีฟนัด์เปน็เงินหรือการบริการอืน่ๆได้) 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น   
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุว้ในรายการหรือ ระดบัใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเป็นต้องแยกพัก2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพัก

เดี่ยวเพ่ิม) หรือเป็นการเพ่ิมเตียงเสริมหรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาล
วันหยุด มีงานแฟร์ต่ างๆ บริษัทขอจัดที่ พัก ในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที่ พักส่วนใหญ่ ใน ยุโรปไม่มี
เครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgrade ทีน่ั่งเปน็ Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพรอ้มตัว๋กรุป๊เท่านัน้ไม่สามารถ
เล่ือนวันได้ในกรณทีีท่่านต้องการแยกวนัเดินทางกลับหรอืไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือสอบถามราคาอีกครั้งและ
การจัดทีน่ั่งของผู้เดนิทาง เปน็การจัดการภายในของสายการบนิ ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพ่ือแทรกแซงได ้

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบไุว้ในรายการทัวร์ข้างตน้  
6. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
7. ค่านํ้าหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใตท้้องเครื่อง 30 กิโลกรมั ถือข้ึนเครื่องได้ 7 กิโลกรมั และค่าประกันวินาศภัย

เครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนิทีม่ีการเรียกเก็บ และกรณนีํ้าหนักสัมภาระเกินท่านตอ้งเสียค่าปรบัตามที่
สายการบนิเรียกเก็บ  



8. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรบัผู้เดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel 
แบบแผนประกันภัย Group tour ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทั้งนี้
การทําประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบงัคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยว  ทีบ่งัคับให้บริษัทนําเที่ยว ทาํประกันเฉพาะ
อุบตัิเหตุในการเดินทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ทา่นสามารถศึกษาเงอืนไขความคุ้มครองและข้อยกเวน้แผนเตมิจากเวบ็ไซด์ 
Allianz ได้  กรณีท่านตอ้งการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเตมิสามารถแจ้งความประสงค์มาทีบ่ริษัทฯ ซ้ือความคุ้มครอง
เพ่ิมเตมิสามารถแจ้งความประสงค์มาทีบ่ริษัทฯ  

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

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าทําหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  จากท่าน 
2. ค่าบริการและย่ืนวีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝรัง่เศส) 5,500 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท์ เปน็ต้น  
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
5. ค่าภาษีนํ้ามันที่สายการบนิเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน และไดท้ําการขายโปรแกรมไปแล้ว 
7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
8. ค่าทปิคนขับรถท่านละ 60 EUR หรือประมาณ 2,300 บาท/ท่าน สําหรบัหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  
 
กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจาํตัว๋เครือ่งบนิ 
 
หมายเหต ุ: กรณุาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนทําการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรอืปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณทีี่มผู้ีรว่มคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบนิ โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อบุัติเหตจุากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เปน็เพียงข้อเสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึง่ หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุป๊ที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี่/ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทัง้นี้ข้ึนอยู่กับความพรอ้มให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณผู้ีเดนิทางต้องการความช่วยเหลือเปน็พิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิแชร์ กรณุาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วนัก่อนการเดนิทาง 
มิฉะนัน้ บริษัทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผู้จัด ไมม่สิีทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัน้ 



11. ผู้จัดจะไมร่ับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนือ่งจากเปน็การเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณทีี่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณอีื่น ๆ   
12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรบัผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผน
ประกันภัย Group tour ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เปน็ไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทั้งนี้การทําประกันนี้
จากบริษัท  มากกว่าข้อบงัคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนาํเที่ยว  ทีบ่ังคับให้บริษัทนําเที่ยว ทําประกันเฉพาะอบุัติเหตุในการเดนิทาง
เท่านัน้ แตท่ั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงอืนไขความคุ้มครองและข้อยกเวน้แผนเตมิจากเวบ็ไซด์ Allianz ได้  กรณที่านตอ้งการ
ซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาทีบ่ริษัทฯ ซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่
บริษัทฯ 
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผู้จัด ไมม่สิีทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัน้  
14. ผู้จัดจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนือ่งจากเปน็การเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณทีี่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไมว่่าจะเปน็กองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณอีื่น ๆ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

เอกสารประกอบการยื่นคําร้องขอวีซ่าเชงเก้น (France) 

ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซ่า 10-15 วันทําการ 

** หากผู้เดินทาง เคยสแกนลายนิว้มือภายใน 3 ปี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของทัวร์ **โปรดดําเนินการตาม
คําแนะนําของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงข้อกําหนดเงื่อนไข 

รวมถึงเอกสารที่ใช้สําหรับยืน่คําร้องขอวีซ่าอยู่เปน็ประจํา 
 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจํานวน

หน้าเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า เพ่ือให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า(หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอร์ตเล่ม

ใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      เพ่ือ
นําไปแสดงต่อสถานทูต 

 
2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้วหรือ 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน ห้าม

ตกแต่งรูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เครื่องประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 
** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซ่ึงอาจส่งผลให้รูปถ่ายชํารุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 



(ใบหนา้ใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 
 

3. เอกสารส่วนตัว 

 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาบัตรข้าราชการ(ภาษาไทย) 
 

หากมีเอกสารอื่นๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) ท่านจําเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี ้
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 - สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปล่ียน) 
 

กรณีเด็กอายุต่ํากว่า20ปี(บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย)จําเป็นต้องยื่นเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี ้
 - สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาสูติบัตร 
 

กรณีเด็กอายุต่ํากว่า20ปี(บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง)จําเป็นต้องยื่นเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 - สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาสูติบัตร 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 
โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตร
เดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่
สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่สํานักงานเขต/อําเภอตาม
หลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบสําเนาพาสปอร์ต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมี
นายอําเภอหรือผู้อํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่
เด็กแสดงตัวยื่นคําร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จําเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับ
ยื่นวีซ่ากรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอํานาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 
4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทํางานที่ทํางานปัจจุบัน(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นคําร้องขอวีซ่า) 

 

4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชนใช้หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทที่ท่านทํางานปัจจุบัน  โดยระบุ
ตําแหน่งงาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เริ่มทํางาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุช่ือ
ประเทศ ให้ใช้ European แทน)และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้
มีอํานาจอย่างชัดเจน(เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 

4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการใช้สําเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสําเนาไม่เกิน 90 วัน 
พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตร
นักเรียน, ใบประกาศนียบัตรและใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นคําร้องขอวีซ่า) 

4.4 กรณทีี่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใช้สําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ใน
กรณีที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จําเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter)ระบุช่ือ-สกุล    
วัน เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน(จดหมายช้ีแจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 



4.6กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ
จําเป็นต้องเขียนจดหมายแนะนําตนเอง ช้ีแจงรายละเอียดการทํางาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือ
เอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น(จดหมายช้ีแจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 

5. หลักฐานการเงนิ 
 

5.1กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจํา (บัญชีส่วนตัว) 
รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน(กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมํ่าเสมอ) 
และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอครอบคลุมกับ
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา และขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร 
(Bank Certificate) ซ่ึงต้องเป็นบัญชีเดียวกัน Statement ข้างตนเป็นภาษาอังกฤษ ระบุสกุลเงิน Euro เท่านั้น 

 

 

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเองจําเป็นต้องเขียนหนังสือรับรอง ช้ีแจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง 
(Sponsor Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดยให้บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน
(Sponsor) ดํ า เนิ น ก ารต าม เอกส าร ข้ าง ต้ น  พ ร้ อ ม กับ ขอจด หมาย รับ รองฐ าน ะก าร เงิ น จากธน าค าร                         
Bank  Sponsor/Bank Guaranteeที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้นโดยระบุช่ือผู้สนับสนุนที่เป็นเจ้าของบัญชี (Sponsor) 
และระบุ ช่ือผู้เดินทาง/ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนเอกสารต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดช่ือ - สกุล ให้ตรงกับ
พาสปอร์ตที่ใช้เดินทางเท่านั้น  (กรุณายื่นขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาดําเนินการนานถึง 3 วัน) 

 

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไมส่มบูรณ ์(Book Bank)หรือมีประวัติการเดินบญัชีไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไข
ที่กําหนด ท่านจําเป็นต้องขอรายการเดินบัญชียอ้นหลังที่ออกจากธนาคารเท่านั้น (Bank Statement) 

 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ครอบคลมุภายใน 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 
 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสําหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น 
 

 เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่ากรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง 
เนื่องจากบริษัทฯ ต้องนําส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติคําร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอก
ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่าน
อาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งข้ึน 
 

 เมื่อท่านชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที 
!! หากดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบทุกกรณ ี

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวรและถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ชําระไปแล้วทุกกรณี 
  

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นคําร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์
ตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ)ทั้งนี้บริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือไปอํานวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วย
ประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้
ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพ่ือนําส่งสถานทูตเช่นกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ินําเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่าของ
ท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ !! 
พรอ้มแนบสาํเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่าํเป็นตอ้งเซน็รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 



เพ่ือความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
 

 

 

แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าเชงเก้น(France) 

โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 
กรณีผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าหรือพํานักอยู่ใน สปป.ลาว โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของบริษัทฯ ก่อนยื่นคําร้องวีซ่าฝรั่งเศส 

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

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

3. เพศ  ชาย          หญิง 

4. ที่อยู่ตามสําเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณยี์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

5. ที่อยู่พํานักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับสําเนาทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณยี์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

6.โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพทบ์้าน (ถ้ามี) .......................................... 

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

    ตําแหน่งงาน (ตรงกับที่ระบุในหนงัสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ช่ือสถานที่ทํางาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรอืมหาวิทยาลัย(หากประกอบกิจการค้าขายโปรดระบุอย่างชัดเจน) 

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

ที่อยู่ที่ทํางาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพท์ทีท่ํางาน/โรงเรยีน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

9. รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ   ⃣โสด ⃣สมรส ⃣ แต่งงาน(ไม่จดทะเบยีน) 

⃣หย่า ⃣ม่าย  ⃣อยู่กินฉันสามี-ภรรยา   ⃣ แยกกันอยู่ 

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

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

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

14. ท่านม ีPassport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบ ุ

      เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ................... 

15. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ (ที่ท่านใช้แสดงกับสถานทูตเพ่ือยืน่คําร้องขอวีซ่า)  

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



16. ท่านเคยได้รับวีซ่าSchengenในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หรือไม่(โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ต้ังแต่วันที่ .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

17. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านี้ 

ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่ดําเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

18.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

19. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักอยู่ของผู้ร้องขอ 

  ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บรษิัท/องค์กร) 

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

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

   เงินสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         
กรณีวีซ่าของท่านไม่ได้รับการอนุมัติทันตามกําหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 

 เมื่อท่านได้จองทําการจองโปรแกรมทัวร์ และชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 - กรุณาจัดส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสําหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    

พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ   
ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต 
เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจําเป็นต้องดําเนินการนําส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนําส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้อง
กับความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการทํางานของท่านให้
ชัดเจน (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ช่ือบริษัท, ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เริ่มงาน 

 

 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับย่ืนวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง(Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 

สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า 
- ท่านจําเป็นต้องนําส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 
 

 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนี้บริษัทเป็น
เพียงตัวกลางที่คอยให้บริการ และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


