
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IQR04 SAY GOOD ITALY SWITZERLAND FRANCE  

เทีย่ว... อติาลี สวติเซอร์แลนด์ ฝร ั่งเศส 8วนั5คนื 
 

เทีย่วยโุรปแบบฟีลกูด้ดด 3 ประเทศยอดฮติ อติาลี เมืองมลิาน  ชม มหาวหิารแหง่มลิาน พระราชวงัมลิาน  
ถา่ยภาพกบัทะเลสาบโคโม ่ทะเลสาบทีส่วยทีสุ่ดในโลก สวสิ พชิติยอดเขาทติลสิแหง่สวสิ ชอ้ปป้ิงเมืองซุก  
เทีย่วเมืองลูเซร์ิน สะพานไมช้าเปล ฝร ั่งเศส เมืองกอลมาร์ เวนิสน้อย เมืองปารีส หอไอเฟล พพิธิภณัฑลู์ฟร์  

นั่งรถกระเชา้ไฟฟ้า Funicular Montmartre ประตชูยัฝร ั่งเศส ลอ่งเรือแมน่ ้าแซน ชอ้ปป้ิงหา้งดงัมากมาย 
เดนิทางโดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS (QR) 

“สายการบนิทีด่ทีีสุ่ดในโลก (The World's Best Airline)” 
น ้าหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 25 กก. / CARRY ON 7 กก.    

 
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่

(บาท) 

ราคาเดก็ 2-11 ปี 

(บาท) 

เดก็ 2-11 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง (บาท)  

พกัเดีย่ว / เดนิทาง 

ทา่นเดยีว เพิม่ (บาท) 

ทีน่ ั่ง หมายเหต ุ

06-13 พฤษภาคม 66 64,888 ไมมี่ราคาเดก็ 

(Infant ไมเ่กนิ 2 ปี 

ราคา 14,500 บาท) 

58,388 12,500 25  

18-25 พฤษภาคม 66 64,888 58,388 12,500 25  

>> ราคาทวัร์ไมร่วมคา่วีซา่และคา่บรกิาร 5,500 บาท << 
 



 

 

 FLIGHT 
 DEPARTURE :    QR831 BKK-DOH 19.25-22.40   //   QR123 DOH-MXP 01.40-
07.00 
RETURN    :    QR042 CDG-DOH 09.30-16.50 // QR830 DOH-BKK 19.25-
06.15 
 

 

 
 
 

16.30 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกช ั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน QATAR 

AIRWAYS (QR) โดยมีเจ้าหน้าทีบ่รษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

 

19.25 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองมลิาน ประเทศอติาลี โดย สายการบนิ QATAR AIRWAYS (QR)  เทีย่วบนิที ่QR831 

22.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิามดั ประเทศกาตาร์  แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 

วนัที ่ โปรแกรมทอ่งเทีย่ว เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 
ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ-ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบี   
QR831 BKK-DOH 19.25-22.40     

2 

QR123 DOH-MXP 01.40-07.00 ทา่อากาศยาน
นานาชาตฮิามดั – ทา่อากาศยานมลิาโนมลัเปนซา – เมืองมลิาน 
– พระราชวงัมลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน - ซานตามารีอาเด
ลเลกราซีเอ - หา้ง Galleria Vittorio Emanuele II 

   
Holiday Inn Munchen Sud 

4* หรือระดบัใกล้เคยีงกนั 

3 
โคโม ่- เมืองแองเกลิเบร์ิก สวติเซอร์แลนด ์– นั่งกระเชา้โรแตร์ 
พชิติยอดเขาทติลสิ – ถ า้น ้าแขง็ –  สะพานแขวน –  เมืองลูเซร์ิน 
– สงิโตหนิแกะสลกั – สะพานไมช้าเปล - Schwanenplatz 

   Ibis Styles Luzern 4* 
 หรือระดบัใกล้เคยีงกนั 

4 
เมืองลูเซร์ิน – เมืองซุก - Lohri AG - เมืองกอลมาร์  ประเทศ
ฝร ั่งเศส - เวนิสน้อย - เมืองดจีอง     

Ibis Dijon Centre 

Clemenceau 4* 

หรือระดบัใกล้เคยีงกนั 

5 
เมืองดจีอง -  เอาท์เล็ท ลาวลัเล่ - เมืองปารีส -  ประตชูยั
ฝร ั่งเศส – หอไอเฟล       

Novotel Suites Paris  

CDG Airport Villepinte 4*  

หรือระดบัใกล้เคยีงกนั 

6 

เมืองปารีส - นั่งรถกระเชา้ไฟฟ้า Funicular Montmartre - 
มหาวหิารซาเครเกอร์ บาซลิกิา้ - ล่องเรือแมน่ ้าแซน – 
พพิธิภณัฑ์ลูฟร์ - หา้ง Benlux Louvre -  หา้ง La 
Samaritaine - หา้งแกลเลอรีล่าฟาแยตต ์

   
Novotel Suites Paris  

CDG Airport Villepinte 4*  
หรือระดบัใกล้เคยีงกนั 

7 
เมืองปารีส - ทา่อากาศยานนานาชาตปิารีส-ชาร์ล เดอ โกล – 
ทา่อากาศยานนานาชาตฮิามดัแวะ พกัเปลีย่นเครือ่ง QR042 
CDG-DOH 09.30-16.50 

    

8 
ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ QR830 DOH-BKK 19.25-
06.15 

    

วนัทีห่นึ่ง        ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานนานาชาตฮิามดั  แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 

                                                                                                                    



 

 

 

 

 

 

 

 
 
01.40 น.    น าทา่นเดนิทางสูถ่งึ ทา่อากาศยานมลิาโนมลัเปนซา ประเทศอติาลี เทีย่วบนิที ่QR123 
07:00 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมลิาโนมลัเปนซา ประเทศอติาลี น าทา่นผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิีการ

ทางศุลกากร (เวลาท้องถิน่ช้ากว่าประเทศไทย 6 ช ั่วโมง) น าท่านผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพธิีการ 
ทางศุลกากรและตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแล้วน าท่านขึน้รถโคช้ปรบัอากาศ เดนิทางสูจุ่ดศูนย์กลางของ เมืองมิ
ลาน หรือทีค่นอติาเลียนเรียกวา่ มลิาโน่ (Milano) (ระยะทาง 50 กม. / 1 ชม.) เป็นเมอืงหลวงทางแฟชั่นของโลก
แขง่กบัปารีสในประเทศฝร ั่งเศส เป็นศูนย์กลางทางธุรกจิของอติาลี นอกจากนัน้ยงัมีภาพวาดเฟรสโก้ทีม่ีชือ่เสียง
โด่งดงั และโรงละครโอเปร่าอนัลือชื่อ เป็นต้น น าท่านถ่ายภาพด้านหน้า มหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di 
Milano) มหาวิหารน้ีสรา้งด้วยสถาปตัยกรรมแบบโกธิคที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอนัดบัสามของโลก ใช้เวลา
สรา้งร่วมกว่า 400 ปี ดา้นนอกมีหลงัคายอดเรียวแหลมทีท่ าจากหนิอ่อนจ านวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อน
จากสมยัตา่งๆ กวา่ 2,245 ชิน้ ยอดทีส่งูทีส่ดุมรูีปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแมม่าดอนน่าเป็นสงา่อยู ่จากนัน้
พาทุกทา่นแวะถ่ายภาพกบั พระราชวงัมลิาน (Royal Palace of Milan)  เป็นทีต่ ัง้ของรฐับาลในเมืองมลิานเป็น
เวลาหลายศตวรรษ ปจัจุบนัท าหน้าทีเ่ป็นศูนย์วฒันธรรมและเป็นทีต่ ัง้ของนิทรรศการศลิปะระดบันานาชาต ิและ
เป็นทีจ่ดัแสดงงานศลิปะสมยัใหม่และร่วมสมยั คอลเล็กชนัทีม่ีชื่อเสียงโดยร่วมมือกบัพพิิธภณัฑ์และสถาบนัทาง
วฒันธรรมทีม่ชีือ่เสยีงจากท ั่วโลกเป็นประจ า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่) 

วนัทีส่อง      ทา่อากาศยานนานาชาตฮิามดั – ทา่อากาศยานมลิาโนมลัเปนซา – เมอืงมลิาน – พระราชวงัมลิาน – 
     มหาวหิารแหง่มลิาน - ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ - หา้ง Galleria Vittorio Emanuele II        
    อาหาร เทีย่ง,เย็น 
 

                                                                                                                    



 

 

 พาท่านไปชมและ ช้อปป้ิงที่ ห้าง Galleria Vittorio 
Emanuele II  เป็นหนึ่งในศูนย์การค้าที่เก่าแก่ที่สุด
ในโลก คลุมดว้ยหลงัคาทรงโคง้ ต ัง้อยู่ในใจกลางเมือง
มิลาน   น าท่ าน เดินทางสู่  เ มืองโคโม่  (Como) 
(ระยะทาง 50 กม. / 1 ชม.) เป็นเมืองในแคว้นลอม
บาร์เดีย ประเทศอิตาลี ต ั้งอยู่บริเวณพรมแดนกบั
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โคโม่เป็นเมืองที่ต ั้งอยู่ใน
เทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยู่ติดกบัทะเลสาบ
โคโม่ ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง เป็น
แหล่งรวมชิ้นงานศิลปะชื่อดงั, มีโบสถ์, พิพิธภณัฑ์, 
สวน, โรงละคร, วงัเก่าอยู่มากมาย  พาทุกท่านไปเก็บ
ภาพความประท ับใจก ับ ทะเลสาบโคโม่  (Lake 
Como) ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก 
ต ั้งอยู่ใน แคว้นลอมบาร์เดีย (Lombardy) ไม่ไกล
จากเมืองมิลาน (Milan) เท่าไรนกั ด้วยความยาว
โดยรอบถึง  160 กิโลเมตร บวกก ับพื้นที่รอบๆ 
ทะเลสาบถึง 146 ตารางกิโลเมตร จึงท าให้ทะเลสาบ
แห่งน้ีกลายเป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ที่สุดเป็นอนัดบั 3 ของ
ประเทศอติาลี และยงัเป็นทะเลสาบทีล่กึทีสุ่ดเป็นอนัดบั 
5 ในยุโรปด้วยความลึกกว่า  400 เมตร รูปร่ าง
ลกัษณะเฉพาะของทะเลสาบโคโม่ท าให้นึกถึง  Y ที่
กลบัด้านที่โด่งดงัไปท ั่วโลก เป็นผลมาจากการละลาย
ของธารน ้าแข็งรวมกบัการกดัเซาะของแม่น ้า Adda 
โบราณ  ท าให้เกิดทางแยกเป็นตวั Y และยงัเป็น
ทะเลสาบมีทิวทศัน์ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และ 
มหาวิหารโคโม่ (Cattedrale di S.Maria Assunta) เป็นมหาวิหารโรมนัคาธอลิกหลกัใจกลางเมืองโคโม่ ใช้
เวลาการสรา้งยาวนานเกือบ 400 ปี สรา้งเพือ่อทุศิใหก้บัพระแมม่ารี 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที2่) 

ทีพ่กั: Hotel cruise  4* หรือระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

   

 

เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่) 

วนัทีส่าม      โคโม ่- เมอืงแองเกลิเบร์ิก สวติเซอร์แลนด์ – น ั่งกระเชา้โรแตร์ พชิติยอดเขาทติลสิ – ถ า้น ้าแข็ง –  สะพานแขวน 
–  
       เมอืงลูเซร์ิน – สงิโตหนิแกะสลกั – สะพานไมช้าเปล - Schwanenplatz            
     อาหาร เชา้, เทีย่ง, เย็น                                                           
 

                                                                                                                    



 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก  (Engelberg) ประเทศ
สวติเซอร์แลนด์ ( ระยะทาง 203 ก.ม. / 3 ชม.)  เป็นเมืองเล็กๆต ัง้อยู่บน
เขาสูงอยู่ในรฐัออบวลัเดิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขา
แอลป์ ซึ่งยอดเขาทิตลิสมีความสูงประมาณ 3,020 เมตร  เหนือ
ระดบัน ้าทะเลปานกลาง กลาง เป็นที่ต ัง้ของ สถานีกระเช้าโรแตร์ เพื่อ
เดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาทติลสิ )Titlis) ท่านจะไดส้มัผสักบักระเช้าทรงกลม
ทีเ่รียกว่า โรแตร์ เคเบิล้คาร์ ทีจ่ะหมุนรอบๆ ทีท่่านสามารถดูวิวได ้360
องศาในขณะทีเ่คลือ่นทีข่ึน้ไปเรือ่ยๆ ท่านจะไดข้ึน้ชมทศันียภาพทีง่ดงาม
ของเทือกเขาแอลป์ 

เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั (อาหารอาหารชุดสไตล์เอเชีย) บนยอดเขาทติลสิ (มือ้ที4่)  
 จากนัน้พาทา่นชม สะพานแขวน (TITLIS CLIFF WALK) สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีการทอ่งเทีย่วบนยอด

เขาทิตลิส สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสูง3,000 เมตร และ ชม ถ ้าน ้าแข็ง (Glacier cave) ที่สวยงาม
และเดนิเลน่ถา่ยรูปหรือเลน่หมิะบนยอดเขา ใหท้า่นไดอ้สิระเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมืองลูเซร์ิน (Lucerne) เมืองท่องเทีย่วยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวติเซอร์แลนด์ ทีถู่กห้อมล้อม

ไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา (ระยะทาง 35 ก.ม. / 1 ชม.)  จากนัน้ น าทา่นชม สงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of 

Lucerne) ทีแ่กะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตทีเ่กดิ

จากการปฏวิตัใินฝร ั่งเศสเมือ่ปี ค .ศ. 1792 ชม สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร 

ทอดขา้มผา่น แมน่ ้ารอยส์ )Reuss  River) ซึง่เป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลูเซร์ินเป็นสะพานไมท้ีม่ีหลงัคาที่

เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค .ศ. 1333 โดยใต้หลงัคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวตัิศาสตร์ของชาวสวิl

ตลอดแนวสะพาน อสิระเดนิเล่นที่ Schwanenplatz  ทีน่ี่เป็นแหล่งช้อปป้ิงหลกัส าหรบันกัท่องเทีย่วที่มาเยือนลู

เซร์ิน ต ัง้อยูร่มิฝั่งขวาของทะเลสาบลูเซร์ิน มรีา้นคา้มากมายทีน่ี่ รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นคา้รอบๆขายงานฝีมือ

สวสิทอ้งถิน่ รา้นคา้บางรา้นขายของทีร่ะลกึ ช็อคโกแลต เครือ่งประดบั ฯลฯ   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น        รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที5่) 

ทีพ่กั: Ibis Style Luzern 3* หรือระดบัใกลเ้คยีงกนั 

                  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 
  

 

 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 

น าท่านเทีย่วชม เมืองซุก (ZUG) (ระยะทาง 31 กม. / 30 นาที ) 
เป็นเมื่องที่ร ่ารวยที่สุดในประเทศ และซุกเป็นเมืองที่ติดอนัดบั

หนึ่งในสิบของโลกเมืองที่สะอาดที่สุด เป็นเมืองเก่าที่คงความ

สวยงามของพื้นหนิแบบยุโรปในยุคกลางจะหลงรกัเมืองน้ี สิง่ทีจ่ะ

ท าให้ท่านประทบัใจคือรูส้กึได้ถึงอากาศที่สดชื่นและสะอาดอาจ

เป็นเพราะเมืองน้ีต ัง้อยู่บนทะเลสาบ อิสระชอปป้ิงที่ Lohri AG 

Store ทีมีนาฬิกาช ัน้น าระดบัโลกให้ท่านเลือกซ้ือเลือกชมอาทิ 

เ ช่ น  Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, 

Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-

LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ อีกท ัง้ยงัมีช่อเสียง

ในการสรา้งสรรค์เครือ่งประดบัอนัน่าหลงใหลถูกสรา้งขึน้ในช้อป

แหง่น้ี โดยสรา้งความประทบัใจถงึรายละเอยีดทีเ่ล็กทีส่ดุ ถือวา่อยู่

ในฐานะผูเ้ชีย่วชาญดา้นเครือ่งประดบัประวตัศิาสตร์และช่างทอง

ช ัน้หนึ่งของเมือง จงึท าให้มีชือ่งเสียงมาก จากนัน้น าทา่นเดนิทาง

สู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) ประเทศฝร ั่งเศส (ระยะทาง 175 
ก.ม. / 2.30 ชม.)   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที7่) 

จากนั้นท าท่านเดินทางชม เมืองกอลมาร์ที่ได้รบัการอนุรกัษ์ให้เป็นเมืองที่ยงัคงลกัษณะสถาปัตยกรรมและ

บรรยากาศของเมืองโบราณไว้ ท ัง้พิพิธภณัฑ์ ศาสนสถาน ห้องสมุด น ้าพุ รูปปั้น รา้นค้าต่างๆ ปจัจุบนัได้รบัการ

ขนานนามว่าเป็น “Little Venice” (la Petite Venise) ตดิอนัดบัเมืองโรแมนตกิเป็นอนัดบัตน้ๆ ของฝร ั่งเศส เว

นิสน้อย เป็นชื่อที่มอบให้กบัเส้นทางในเมืองกอลมาร์ ชื่อน้ีน่าจะมาจากแนวบ้านท ัง้สองฝั่ งแม่น ้าซึ่งอยู่ทางทิศ

วนัทีส่ี ่        เมอืงลูเซร์ิน – เมอืงซุก - Lohri AG Store - เมอืงกอลมาร์ (Colmar) ประเทศฝร ั่งเศส - เวนิสน้อย - เมอืงดจีอง  
                                                                                                                                                                                    
  อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
 

                                                                                                                    



 

 

ตะวนัออกเฉียงใต้ของเมือง เขตน้ีเริ่มต้นหลงั Koïfhus ผ่านย่านคนขายปลา และไปยงัสะพาน Turenne และ 

Saint-Pierre  เดมิทีเป็นทีอ่ยู่อาศยัของชุมชนผู้ผลิตไวน์ ชาวสวนในตลาด และคนพายเรือในชนบท Krutenau 

ทอดยาวไปรอบ ๆ ถนน Turenne ทีใ่ช้ในปี 1674  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองดีจอง (Dijon) (ระยะทาง 252 
ก.ม. / 3.30 ชม.) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของไวน์ช ั้นเลิศ และยงัเป็นเมืองหลวงของแคว้นเบอร์กนัดี 
(Burgundy region เป็นเมืองหลวงทีม่ีความส าคญัดา้นประวตัศิาสตร์ของแคว้นเบอร์กนัดีและฝร ั่งเศสเป็นอย่าง

มาก โดยเฉพาะประวตัศิาสตร์อนัเกา่แกใ่นเรือ่งของการผลติไวน์ นอกจากวฒันธรรมเกีย่วกบัไวน์และการปลูกองุน่

แลว้ เมอืงดจีองยงัเป็นอกีเมอืงทีม่คีวามเกีย่วพนักบัครสิต์ เน่ืองจากการมโีบสถ์ครสิตจกัรจ านวนมากภายในเมอืง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที8่) 

                   ทีพ่กั : Ibis Dijon Centre Clemenceau 4* หรือโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

                  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่) 

จากนัน้อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยัที ่เอาท์เล็ท ลาวลัเล ่(La Vallée Village Outlet) (ระยะทาง 350 กม. 
/ 5 ชม.) เป็นเอาท์เล็ทจ าหน่ายสนิคา้แบรนด์เนมชือ่ดงัตา่งๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกตอิย่างน้อย 30 

เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมช ั่นพเิศษตามฤดูกาลตา่งๆ ท าให้เป็นสถานทีท่ีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากจาก

นกัทอ่งเทีย่วทีช่ืน่ชอบการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนม  

เย็น           อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั 

วนัทีห่า้       เมอืงดจีอง -  เอาท์เล็ท ลาวลัเล่ - เมอืงปารีส -  ประตชูยัฝร ั่งเศส – หอไอเฟล            อาหาร เชา้, เย็น 
 

                                                                                                                    



 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่เมืองปารีส (Paris) (ระยะทาง 50 กม. / 

1.30 ชม.) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทีสุ่ดของประเทศฝร ั่งเศส 

ต ัง้อยูบ่นแมน่ ้าแซน ผูค้นเรียกปารีสวา่ "เมอืงแหง่ความรกั" เพราะ

บรรยากาศโรแมนติก และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะ รอบ

เมืองยงัมีสถาปตัยกรรมโดดเด่น ไม่เหมือนที่ไหนในโลก ถ่ายรูป

สวยๆได้หลายมุม เลยที เดี ยว  ประตูช ัยฝร ั่ ง เศส  (Arc de 

Triomphe) หรือเรียกเต็มๆว่า อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล เป็น

ผลงานสถาปตัยกรรมที่ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 

200 ปีสรา้งขึน้ปี พ.ศ. 2349 มีความสูง 49.5 เมตร มีความกว้าง 

45 เมตรและมีความลึกถึง 22 เมตรถูกจดัอนัดบัเป็นประตูชยัที่

ใหญ่อนัดบั 2 ของโลกหลงัจากที่จกัรพรรด ินโปเลียนที่ 1 ได้รบั

ชยัชนะจากยุทธการเอาสเตอร์ลิทซ์ ถ่ายภาพด้านหน้ากบั หอไอ

เฟล (Eiffel Tower) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คส าคญัของประเทศ

ฝร ั่งเศส ตวัอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กท ั้งหมด มีความสูง

ประมาณ 300 เมตร (เทียบกบัตึกประมาณ 75 ช ั้น) สร้างเป็น

รูปแบบหอคอย โดยถูกต ัง้ตามชือ่ของสถาปนิกทีค่นออกแบบชือ่ว่า 

“กุสตาฟ ไอเฟล” ซึ่งเป็นท ัง้วิศวกรและสถาปนิกชื่อดงั หอไอเฟล

สรา้งขึน้มาเพือ่ใช้เป็นผลงานในการเฉลมิฉลองวนัครบรอบ 100 

ปี แหง่การปฏวิตัปิระเทศฝร ั่งเศส และเพือ่แสดงถงึความร ่ารวย ยิง่ใหญ่ 

เย็น               รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่0)  
ทีพ่กั : Novotel Suites Paris CDG Airport Villepinte 4* หรือระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่1) 

 จากนั้นทุกท่านไปเปิดประสบการณ์ นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre (ระยะทาง 21 กม. / 1 ชม.) 
เปิดให้บรกิารเมือ่ช่วงฤดูรอ้นปี 1990 ปจัจุบนักระเช้าไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้าและขนสง่ผูโ้ดยสารไดก้ว่า 2 ล้านคนตอ่

ปี การเดนิทางใช้เวลา 90 วนิาทีและเป็นไปโดยอตัโนมตั ิชม มหาวหิารซาเคร-เกอร์ บาซลิกิ้า (The Basilica of 

the Sacred Heart of Paris)  สถานที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “หวัใจอนัศกัดิส์ทิธิข์องปารีส” ต ัง้อยู่บนยอดเนิน

เขามงต์มาตร์ (La butte Montmartre) สงูจากระดบัน ้าทะเล 129 เมตร เขาแหง่เดยีวในกรุงปารีส ถา้มองจากจุด

น้ี เป็นววิแสนโรแมนตกิ ถูกออกแบบโดย โปล อาบาด ี(Paul Abadie) สถาปนิกทีถู่กคดัเลือกจากสถาปนิกท ัง้หมด 

77  ใชร้ะยะเวลากอ่สรา้งเกือบ 40 ปี  
 

 

 

 

 

วนัทีห่ก    เมอืงปารีส - นั่งรถกระเชา้ไฟฟ้า Funicular Montmartre - มหาวหิารซาเครเกอร์ บาซลิกิา้ - ลอ่งเรือแมน่ ้าแซน 
– 
   พพิธิภณัฑ์ลูฟร์ - หา้ง Benlux Louvre -  หา้ง La Samaritaine - หา้งแกลเลอรีล่าฟาแยตต์   
อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
                                                                                                                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่2) 

พาทุกท่าน ล่องเรือแมน่ ้าแซน โดย บาโต มูช 

(Bateaux-Mouches) (ประมาณ 1 ชม.) มี

การบรรยายเกี่ยวกบัประวตัเิมืองปารีสตลอด

ท ัง้สายการเดนิทางระหว่างสองข้างทางที่เต็ม

ไปดว้ยสถาปตัยกรรมตา่งๆ ไมว่่าจะเป็น มหา

วิหารน็อทร์-ดาม, หอไอเฟล พิพิธภณัฑ์ลูฟร์ 

เป็นต้น  จากนั้นน าท่านเยี่ยมชมด้านนอก 
พิพิธภณัฑ์ ลูฟร์ (Louvre Museum) เ ป็น

พิพิธภณัฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดงัที่สุดของเมือง

ปารีส จากผลงานทีจ่ดั  แสดงไปจนถงึความเกา่แกแ่ละยิง่ใหญข่องสถานทีท่ าใหเ้ป็นพพิธิภณัฑ์ทีม่คีวามส าคญัระดบั

โลก อสิระช้อปป้ิงกนัที่ ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เป็นห้างชือ่ดงัใจกลางกรุงปารีส ซึง่คุณจะได้

พบกบัสนิค้าแบรนด์ช ัน้น าต่างๆจากท ั่วโลก ห้าง La Samaritaine เปิดตวัอย่างเป็นทางการอีกคร ัง้เมือ่วนัที่ 23 

มถิุนายน 2021 ทีผ่า่นมา และกลายเป็นหา้งสรรพสนิคา้คอนเซปต์สโตร์แหง่ใหมท่ีเ่น้นย า้ถงึเสน่ห์ของชาวปารีส ไม่

ว่าจะเป็นแฟช ั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries 

Lafayette) เป็นหา้งหรูทีม่ชืีอ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึ่งของปารีส ภายในอาคารทีม่สีถาปตัยกรรมทีส่วยงาม  

เย็น            รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่3)  
ทีพ่กั : Novotel Suites Paris CDG Airport Villepinte 4* หรือระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

 

 



 

 

 
  

 

 

 

 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ บรกิารอาหารแบบ SET BOX  (มือ้ที1่4)   

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝร ั่งเศส เพือ่เดนิทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ 

09.30 น.  เดนิทางกลบัประเทศไทย โดย สายการบนิ QATAR AIRWAYS (QR) เทีย่วบนิที ่QR042 

16.50 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิามดั ประเทศกาตาร์ แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 

19.25 น.   เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบนิ QATAR AIRWAYS (QR) เทีย่วบนิที ่QR830 

 

 

 

 

 

06.15 น.      เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

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

หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมีการสลบัวนัหรือเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไมแ่จ้งใหท้ราบลว่งหน้า  
ขึน้อยูก่บัตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานทีท่อ่งเทีย่ว เทศกาล หรือ สภาพอากาศทอ้งถิน่ ณ เวลานัน้  
ท ัง้น้ีการเปลีย่นทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของทุกทา่นเป็นหลกัส าคญั 

 
► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรียมกอ่นเดนิทางออกและเดนิทางกลบัประเทศไทย-ประเทศอติาลี 

1. พาสปอร์ตตวัจรงิ (อายุการใชง้านตอ้งเหลือมากกวา่ 6 เดอืน)  

 

เงือ่นไขการให้บรกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้น้ีจะตอ้งมจี านวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยน์ทวัร์กบับรษิทัทีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรือเลือ่น หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหน้ากอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยงัประสงค์เดนิทางตอ่) 

โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหน้า 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้   

► การจองทวัร์และช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 25,000 บาท + คา่บรกิารท าวีซา่ 5,500 บาท (30,500 บาท) 

 กรุณาสง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกขอ้มลูยืน่วีซา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทวัร์ 

- คา่ทวัร์สว่นทีเ่หลือช าระ 20-25 วนักอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษิทัฯตอ้งออกต ั๋วหรือวีซา่ออกใกลว้นัเดนิทางทา่น

จ าเป็นตอ้งช าระคา่ทวัร์สว่นทีเ่หลือตามทีบ่รษิทัก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

 

วนัทีแ่ปด   ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ 

 

                                                                                                                     

วนัทีเ่จ็ด   เมอืงปารีส - ทา่อากาศยานนานาชาตปิารีส-ชาร์ล เดอ โกล – ทา่อากาศยานนานาชาตฮิามดัแวะ พกัเปลีย่นเครือ่ง                     

                                                                                                                                                                                                   

  อาหาร เชา้ 
 

                                                                                                                    



 

 

**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนบัจากวนัเดนิทางไป-

กลบัและจ านวนหน้าหนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลือวา่งส าหรบัตดิวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทั

มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและคืนคา่ทวัร์  

1.  ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนักอ่นการเดนิทางขึน้ไป คนืเงนิท ัง้หมด (ทางบรษิทัฯ ขอเก็บคา่ใชจ้า่ยตามที ่เกดิขึน้

จรงิเชน่ คา่วีซา่ คา่มดัจ าต ั๋วเครือ่งบนิ คา่มดัจ าโรงแรม คา่วีซา่  หรืออืน่ๆ)  

2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทางคนืมดัจ า 50%  (ทางบรษิทัฯ ขอเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ จรงิ

เชน่ คา่วีซา่ คา่มดัจ าตวัเครือ่งบนิ  คา่มดัจ าโรงแรม หรืออืน่ๆ )  

3. ยกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนักอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามราคาทวัร์ทีต่ามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่ืนเงนิคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะ

ถือวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้สิน้  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

เรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

7. กรณีวีซา่ถูกปฏเิสธจากสถานทูต (วีซา่ไมผ่า่น) ทางบรษิทัจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

8. ตามพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกจิน าเทีย่ว การยกเลกิการเดนิทางของ

นกัทอ่งเทีย่ว ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วมคีา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิเพือ่เตรียมการจดัน าเทีย่ว ใหน้ ามาหกัจากเงนิ

คา่บรกิารทีต่อ้งจา่ย ท ัง้น้ี ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบ เชน่ คา่วีซา่ คา่มดัจ าต ั๋ว

เครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรืออืน่ๆ 

อตัราคา่บรกิารน้ีรวม  

(บรษิทั ด าเนินการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรืออยา่งใดอยา่งหนึ่ง ไมส่ามารถรีฟนัด์เป็นเงนิหรือการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1. คา่ต ั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทวัร์ขา้งตน้   

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรือ ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพกั 3 ทา่นถา้วนัทีเ่ขา้พกัหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2 หอ้ง (มคีา่ใช้จ่าย

พกัเดีย่วเพิม่) หรือเป็นการเพิม่เตียงเสรมิ หรือ SOFA BED และกรณีห้องพกัในเมืองทีร่ะบุไว้ในโปรแกรมมี

เทศกาลวนัหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษทัขอจดัที่พกัในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที่พกัส่วนใหญ่ในยุโรปไมม่ี

เครือ่งปรบัอากาศทีส่ามารถปรบัควบคุมความเย็นไดภ้ายในหอ้งพกั เน่ืองจากสภาพภมูอิากาศหนาวเย็นเกือบท ัง้

ปี  

4. ต ั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที่น ั่งเป็น Business Class ได้ และต้องเดนิทางไป-กลบัพรอ้มต ั๋วกรุ๊ปเท่านัน้

ไม่สามารถเลื่อนวนัได้ ใน กรณีที่ท่านต้องการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ

สอบถามราคาอีกคร ั้ง และการจดัที่น ั่งของผู้เดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษทัไม่

สามารถเขา้ไปเพือ่แทรกแซงได ้ 

5. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้  

6. เจา้หน้าทีบ่รษิทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7. คา่น ้าหนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 25 กโิลกรมั ถือขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยั

เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรียกเก็บ และกรณีน ้าหนกัสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรบั

ตามทีส่ายการบนิเรียกเก็บ  

8. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั FWD 

INSURANCE แบบแผนประกนัภยัเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณี

ลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบตัิเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวนัเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรกัษาใน



 

 

โรงพยาบาลที่ประกนัครอบคลุมการรกัษาเท่านั้น (เข้ารบัรกัษาในรูปแบบอื่นๆประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซึ่ง

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกนัเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความ

คุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษทัฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกนัภยั  

ประกนัภยัเดนิทางอนันีโดยท ัง้น้ีการท าประกนัน้ีจากบรษิทั  มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พรบ ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบั

ให้บริษทัน าเที่ยว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเท่านั้น  แต่ท ัง้น้ี ท่านสามารถศกึษาเงือนไขความ

คุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครอง

เพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงค์มาทีบ่รษิทัฯ 

9. คา่รถปรบัอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./

วนั) 

10. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารน้ีไมร่วม  

1. คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  จากทา่น 

2. คา่บรกิารและยืน่วีซา่เชงเกน้ 5,500 บาท 

3. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ เป็นตน้  

4. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)  

5. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกต ั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรม

ไปแล้ว 

7. คา่พนกังานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

8. คา่ทปิไกด์ คนขบัรถ ทา่นละ 60 EUR /ทา่น  ส าหรบัหวัหน้าทวัร์แลว้แตค่วามประทบัใจ  

 

กรณีวีซา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต(วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัร์มาแล้ว ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วีซา่และคา่บรกิารยืน่วีซา่/คา่มดัจ าต ั๋วเครือ่งบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่น

ลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถือวา่ทา่น

ไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรือปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้าอนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดั

หยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

5. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบรษิทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร ั้งหนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน

ตา่งประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจดัการเรื่องห้องพกั เป็นสทิธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั  โดยมีห้องพกัส าหรบัผู้สูบบุหรี/่

ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัความพร้อมให้บริการของ

โรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้  



 

 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้ววิแชร์ กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย14วนัก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหน้าได ้ 

10. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่

ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั FWD 

INSURANCE แบบแผนประกนัภยัเดนิตา่งประเทศ แผน 3 โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกค้าตดิ

เชื้อโควิด-19 หรืออุบตัเิหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึน้ภายในวนัเดนิทาง และลูกค้าต้องท าการรกัษาในโรงพยาบาลที่ประกนั

ครอบคลุมการรกัษาเทา่นัน้ (เขา้รบัรกัษาในรูปแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลุม) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจาก

เจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกนัเพิ่มวงเงนิคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษทัฯ  ซึ่งความ

คุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม์ประกนัภยั  ประกนัภยัเดนิทางอนันีโดยท ัง้น้ีการท าประกนัน้ีจาก

บรษิทั  มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พรบ ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง

เทา่นัน้ แตท่ ัง้น้ี ทา่นสามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE 

ไดก้รณีทา่นตอ้งการซ้ือความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงค์มาทีบ่รษิทัฯ 

13. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้  

14. ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมืองไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ 

ระยะเวลาด าเนินการพจิารณาวีซา่ 25-30 วนัท าการ 
ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายน้ิวมอื ตามวนัเวลานดัหมายยืน่วีซา่ 
โปรดด าเนินการตามค าแนะน าของเจา้หน้าที ่เน่ืองจากสถานทูตมีการเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวีซา่อยูเ่ป็นประจ า 

 

 



 

 

1. พาสปอร์ตเล่มปจัจุบนั (Passport) 

มีอายุไมต่ ่าน้อยกวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ โดยนบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย และ

มีจ านวนหน้าคงเหลือ ไมน้่อยกวา่ 3 หน้า เพือ่ใหท้างสถานทูตตดิแปะหน้าวีซา่เชงเกน้ 

(หากมีอายุไมเ่พียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเลม่ใหม ่กอ่นจดัสง่ใหก้บัเจา้หน้าที) 

 

หมายเหตุ: หากพาสปอร์ตเลม่เกา่ของทา่น เคยไดร้บัวีซา่เชงเกน้ อเมรกิา และแคนาดา 

กรุณาถา่ยส าเนาหน้าพาสปอร์ตเลม่เกา่ และส าเนาหน้าวีซา่ทีเ่คยไดร้บั จดัสง่ใหก้บัทางบรษิทัฯ  
 

 

2. รูปถ่าย จ านวน 2 ใบ (Photo) 

ถา่ยภาพสี ใบหน้ามองตรง ฉากหลงัสีขาว (ขนาด 2x1.5น้ิว หรือ 4.5x3.5เซ็นตเิมตร) 

รูปถา่ยมีอายุไมเ่กนิ 3 เดือน หา้มตกแต่งรูป, หา้มสวมแว่นตา, หา้มใสเ่ครือ่งประดบั, หา้มใสค่อนแทคเลนส์, หา้มเห็นฟนัโดยเด็ดขาด รูป

ถา่ยตอ้งเปิดใหเ้ห็นหน้าผาก และเห็นใบหชูดัเจน โดยตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 
(ใบหน้าใหญ ่ชดัเจน 70-80 % ของขนาดภาพ) 

 

 

 

 

 

** หา้ม ขีดเขยีน แม็ก 

หรือใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยช ารุด และไมส่ามารถใชง้านได ้** 
 

 

3. เอกสารสว่นตวั (Personal evidence) 

 - ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมีเอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ (ถา้มี) ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทูตตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

 - ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาใบหยา่รา้ง / ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสียชีวติ) 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - นามสกุล (จ าเป็น หากเคยมีการเปลีย่นแปลง) 

กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

- ส าเนาสูตบิตัร / ส าเนาใบเกดิ (ของเด็ก) 

- ส าเนาทะเบียนบา้น (ของบดิาและมารดา ทีม่ีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

- ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร 

  (ของบดิาและมารดา ทีม่ีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

- ส าเนาสูตบิตัร / ส าเนาใบเกดิ (ของเด็ก) 



 

 

- ส าเนาทะเบียนบา้น (ของบดิาและมารดา ทีม่ีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

- ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร 

  (ของบดิาและมารดา ทีม่ีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 - หนงัสือยนิยอมจากบดิา และมารดา / ส าเนาพาสปอร์ตบดิา และมารดา 

 

โดยตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพียงผูเ้ดียว จะตอ้งมีหนงัสือรบัรองยนิยอมให้

บุตรเดนิทางจากมารดา หรือหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพียงผูเ้ดียว จะตอ้งมีหนงัสือรบัรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดาบดิา 

หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับดิา-มารดา จะต้องมีหนงัสือรบัรอง ยินยอมให้บุตรเดนิทางกบับุคคลที่สาม พรอ้มกบัยินยอมสนบัสนุน

คา่ใชจ้า่ยการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านกังานเขต/อ าเภอตามหลกัฐานทีอ่ยูต่ามทะเบียนบา้นของทา่น (พรอ้ม

แนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบตัรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทบัตรารบัรอง

จากทางราชการอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวนันดัหมายทีเ่ด็กแสดงตวัยืน่ค ารอ้งขอวีซา่ บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดง

ตวัพรอ้มกบับุตร และเซ็นเอกสารตอ่หน้าเจ้าทีท่ีร่บัยืน่วีซ่า กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงั
โดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว 

 

จากนั้น ผูป้กครองจ าเป็นตอ้งน าหนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ (ท ัง้ฉบัภาษาไทย และฉบบัภาษาองักฤษ) สง่ให้

กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทบัตราลงนาม อนุมตัใิหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ กอ่นน าสง่บริษทัทวัร์  (สามารถ

ขอดูตวัอยา่งไดท้ีแ่ผนกวีซา่ของบรษิทัทวัร์) 
 

4. หลกัฐานการงาน / หนงัสือรบัรองการท างาน (Proof of Work) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ั่วไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นงัสือรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่า่นท างานปจัจุบนั   โดยระบุต าแหน่งงาน, 

เงินเดือนทีไ่ด้รบั, วนั เดือน ปี ที่เริ่มท างาน, และช่วงเวลาทีข่อลางานไปเทีย่ว (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ ให้ใช้ European แทน) 
และกลบัมาปฏบิตังิานตามปกตหิลงัครบก าหนดวนัลา พรอ้มประทบัตราบรษิทั และลงนามผูมี้อ านาจอยา่งชดัเจน 

(เอกสารมีอายุ 30 วนั กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวีซา่ และเอกสาร จ าเป็นตอ้งเป็นภาษาองักฤษ เทา่นั้น) 
a. กรณีทีเ่ป็นเจ้าของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบียนการคา้ (พค.0403), หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนบรษิทัฯ (DBD) 

(คดัส าเนาไมเ่กนิ 90 วนั พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
b. กรณีทีเ่ป็นนกัเรียน/นกัศกึษา ใช้หนงัสือรบัรองการศกึษา ฉบบัจริง จากสถาบนัการศกึษาเท่านั้น สถานทูตไม่รบัพจิารณาบตัร

นกัเรียน, ใบประกาศนียบตัร และใบรบัรองผลการเรียน 

(เอกสารมีอายุ 30 วนั กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวีซา่ และเอกสาร จ าเป็นตอ้งเป็นภาษาองักฤษ เทา่นัน้) 
c. กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสียชีวติ), หลกัฐานการเงนิของตนเองหรือสามี   ในกรณีทีไ่มไ่ด้

เดนิทางร่วมกนักบัสามี จ าเป็นตอ้งมีจดหมายรบัรองคา่ใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชือ่-สกุล    วนั เดือน ปีเกดิ ของสามี

และบุตร ทีมี่ความสมัพนัธ์ร่วมกนั 

(ผูส้มคัร จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายช้ีแจง บรรยายเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

d. กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบียน อาท ิอาชีพอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน า

ตนเอง ช้ีแจงรายละเอียดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลกัฐานหรือเอกสารประกอบการพจิารณา อาท ิรูปถา่ย, สญัญาเชา่, 

สญัญาซ้ือขาย, ใบเสร็จรบัเงนิ, โฉนดทีด่นิ, หลกัฐานอา้งองิอืน่ๆ ฯลฯ 

(ผูส้มคัร จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายช้ีแจง บรรยายเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ (Financial evidence) 

 5.1 กรณีออกคา่ใช้จ่ายเอง จ าเป็นตอ้งใช้เอกสาร ดงัตอ่ไปน้ี 

5.1.1  Bank Certificate หนงัสือรบัรองฐานะการเงนิจากธนาคาร ระบุสกุลเงนิ EUR 

(สะกด ชือ่-สกุล เป็นภาษาองักฤษ ตรงกบัพาสปอร์ตเลม่ปจัจุบนัทีใ่ชเ้ดนิทาง) 

 5.1.2  Bank Statement รายการเดนิบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน จากธนาคาร (1ชุด / ผูส้มคัรเพียง 1ทา่น) 

กรุณาเลือกบญัชีทีม่ีประวตักิารเดนิบญัชีทีส่มบูรณ์ มียอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ และมียอดเงนิคงเหลืออยูใ่นบญัชี

นัน้ๆไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะทางการเงนิเพียงพอ ครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น

เมือ่ทา่นเดนิทางกลบัสูภู่มลิ าเนา 

  (สะกด ชือ่-สกุล เป็นภาษาองักฤษ ตรงกบัพาสปอร์ตเลม่ปจัจุบนัทีใ่ชเ้ดนิทาง) 



 

 

 

a. กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกคา่ใช้จ่ายเอง มีผูส้นบัสนุนคา่ใช้จ่าย 

i. Bank Guarantee หนงัสือรบัรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร เพือ่สนบัสนุนคา่ใชจ้่ายใหก้บับุคคลอืน่ 

(สะกด ชือ่-สกุล เจ้าของบญัชี และผูส้มคัร เป็นภาษาองักฤษ ตรงกบัพาสปอร์ตเล่มปจัจุบนัทีใ่ชเ้ดนิทาง) 

5.2.2  Bank Statement รายการเดนิบญัชียอ้นหลงั 6 เดอืน ของผูใ้หก้ารสนบัสนุน (1ชุด / ผูส้มคัรเพียง 1ทา่น) 

กรุณาเลือกบญัชีทีมี่ประวตักิารเดนิบญัชีทีส่มบูรณ์ มียอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ และมียอดเงนิคงเหลืออยูใ่นบญัชีนั้นๆ

ไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะทางการเงนิเพียงพอ ครอบคลุมกบัคา่ใช้จ่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเมือ่ทา่น

เดนิทางกลบัสูภู่มลิ าเนา 

5.2.3 Sponsor Letter ผูใ้หก้ารสนบัสนุน จ าเป็นตอ้งเขียนจดหมายช้ีแจงความสมัพนัธ์ระหว่างกนั พรอ้มระบุวนัถุประสงค์

ในการสนบัสนุน และวนัเดนิทางทีไ่ปทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทวัร์ 

 (โปรดตดิตอ่บรษิทัฯ เพือ่ขอดตูวัอยา่ง) 

 

หมายเหต:ุ ส าหรบัประเทศอติาลี และสาธารณะรฐัเช็ก 

ผูท้ีส่ามารถสนบัสนุนคา่ใชจ้่ายใหผู้เ้ดนิทางได ้จ าเป็นตอ้งเป็นบดิา/มารดา/พี-่น้องทอ้งเดยีวกนั สายเลือดเดยีวกนัเทา่นัน้ !! 

กรุณาระบุ ชือ่-สกุล ลงในจดหมายช้ีแจ้งเป็นภาษาองักฤษ และสะกดชือ่ - สกุล ใหต้รงกบัพาสปอร์ตทีใ่ชเ้ดนิทาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Certificate & Bank Statement 

จ าเป็นตอ้งขอจากธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ เทา่นัน้ 

จ าเป็นตอ้งใหเ้จา้หน้าทีธ่นาคาร ประทบัตราส าคญั พรอ้มลงนามรบัรองเอกสาร เทา่นัน้ 
 

6. International Vaccine Certificate 

ประวตักิารไดร้บัวคัซีน ฉบบัภาษาองักฤษ International ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณะสุข 

 

7. ใบตรวจเอกสาร และ แบบฟอร์มกรอกขอ้มูลส่วนตวั ส าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวีซ่าเชงเก้น 

 

 เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วีซา่ กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรบัยืน่วีซ่าทา้ยโปรแกรมทวัร์ใหต้รงกบัขอ้มูลความเป็นจรงิ เน่ืองจากบรษิทัฯ 

ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหก้บัทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมตัคิ ารอ้งขอวีซา่ และทางบรษิทัฯ ไม่สามารถกรอกประวตั/ิขอ้มูลสว่นตวัแทนผูส้มคัร

ได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มูลของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกบัความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏเิสธวีซ่า หรืออาจส่งผลใหร้ะยะเวลา

ด าเนินการพจิารณาเอกสารล่าชา้มากยิง่ขึน้ 

 

 เมื่อท่านช าระเงินมดัจ าค่าทวัร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทวัร์ พร้อมจดัส่งให้กบับริษัทฯทนัที !! หาก

ด าเนินการล่าชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวีซา่ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบทุกกรณี 

 

 การบดิเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าทา่นจะถูก

ปฏเิสธวีซา่ สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีท่า่นไดช้ าระไปแล้วทุกกรณี 



 

 

  

 หากถูกปฏเิสธวีซา่ และมีความประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวีซา่ใหม่ ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กคร ัง้ 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์ผูส้มคัรบางทา่น ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมือในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามทีส่ถานทตู

นดัหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ท ัง้น้ีบริษทัฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดท ัง้ช่วยประสานงานกบัทางการ

สถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิม่เตมิจากทางบริษทั ใคร่ขอความร่วมมือใหท้า่นจดัส่งเอกสารดงักล่าวใหก้บัทาง

บรษิทั เพือ่น าสง่สถานทูตเชน่กนั 

 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดร้บัวีซา่แล้ว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรียนสถานทูตเพือ่พจิารณาตอ่วีซ่าของทา่น เน่ืองจาก

การขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทกึไว้เป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารทุกฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวีซา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วีซา่ กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหส้มบูรณ์ และทางบรษิทัไมมี่นโยบายรบัแปลเอกสาร 

Checklist for Visa Application (เช็คลสิตส์ าหรบัตรวจเอกสาร) 

กรุณาระบุ ชือ่ รหสั รายการทวัร์ และวนัทีเ่ดนิทาง 

พรอ้มกรอกขอ้มูลทา้ยรายการ กอ่นน าเอกสารสง่บรษิทัฯ 

 

โปรแกรมทวัร์ :       วนัทีเ่ดนิทาง :       

ชือ่-สกุล ผูส้มคัรวีซา่ (ENG) :      บรษิทัทีจ่องทวัร์ :      

เอกสารประกอบการขอสมคัรวีซา่ 
ส าหรบัน าสง่บรษิทัทวัร์ 

ฉบบัจรงิ 
(ชุด) 

ส าเนา 
(ชุด) 

หมายเหต ุ
อืน่ๆ 

Passport (หนงัสือเดนิทาง เลม่ปจัจุบนั)    

Passport (หนงัสือเดนิทาง เลม่เกา่) ถา้มี โปรดระบุจ านวน ....... เล่ม    

Photo (รูปถา่ย)    

Certificate of Employment (หนงัสือรบัรองสถานะการท างาน)    

Certificate of Study (หนงัสอืรบัรองสถานะการศกึษา)    

Bank Certificate (หนงัสือรบัรองฐานะทางการเงนิ จากธนาคาร)    



 

 

 

Date วนั/เดอืน/ปี ทีจ่ดัสง่:                     Application’s Signature เซ็นชือ่หมือนพาสปอร์ต:              

 

หมายเหต:ุ โปรดตรวจสอบความถูกตอ้ง กอ่นลงนาม และน าเอกสารสง่ใหก้บับรษิทัทวัร์ ตามล าดบั 

ท ัง้น้ี บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการตรวจรบัเอกสาร โดยอา้งองิจากใบ Checklist ทีผู่ส้มคัรจดัสง่มาเทา่นัน้. 

 

แบบฟอร์มกรอกขอ้มูลสว่นตวั ยืน่ค ารอ้งขอสมคัรวีซา่เชงเกน้ 
โปรดกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วีซา่ของทา่น (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ) 

ชือ่/รหสั รายการทวัร์ และวนัทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่ว โปรดระบุ …………………………………………………… 

1. ชือ่ - นามสกุล ปจัจุบนั ตรงกบัพาสปอร์ต (ภาษาองักฤษ)   ............................................................................ 

2. ชือ่ - สกุลเดมิ ตอนเกดิ (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยูต่ามส าเนาทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

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

5. ทีอ่ยูพ่ านกัปจัจุบนั กรณีไมต่รงกบัส าเนาทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

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

6.โทรศพัท์มือถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศพัท์บา้น (ถา้มี) .......................................... 

7. อาชีพปจัจุบนั .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบุในหนงัสอืรบัรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชือ่สถานทีท่ างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรียน หรือมหาวทิยาลยั (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบุอยา่งชดัเจน) 

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

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ........................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย์ ............. โทรศพัท์ทีท่ างาน/โรงเรียน/มหาวทิยาลยั ................................... อีเมล์ .......................... 

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

Bank Statement (รายการเดนิบญัชียอ้นหลงั 6 เดอืน จากธนาคาร)    

International Vaccine Certificate 
   

Visa Application (ใบสมคัรวีซา่ เซ็นชือ่เหมือนพาสปอร์ต) 
   

เอกสารสว่นตวั  

- ส าเนา ใบเกดิ/ใบสูตบิตัร 

- ส าเนา ทะเบียนบา้น 

- ส าเนา ใบทะเบียนสมรส 

- ส าเนา ใบหยา่รา้ง 

- ส าเนา ใบเปลีย่นชือ่ตวั 

- ส าเนา ใบเปลีย่นนามสกลุ 

- ส าเนา บตัรประจ าตวัประชาชน 

- ส าเนา บตัรขา้ราชการ 

   



 

 

10สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส (ตามกฎหมาย)           ⃣   อยูก่นิฉนัสามี (ไมไ่ดจ้ดทะเบียน) 

  ⃣   หยา่รา้ง   ⃣   หมา้ย 

11. ชือ่-สกุลคูส่มรส (ถา้มี) .............................................  วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 

12. ชือ่-สกุลของบดิา ..................................................... วนั/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 

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

14. ทา่นมี Passport เล่มเกา่ลา่สุด หรือไม ่(ถา้มี) โปรดระบุ 

      14.1 เลขพาสปอร์ต .................... วนัออก ................... วนัหมดอายุ ................. ยงัคงอยู/่สูญหาย ............... 

      14.2 เลขพาสปอร์ต .................... วนัออก ................... วนัหมดอายุ ................. ยงัคงอยู/่สูญหาย ............... 

15. บุคคลทีเ่ดนิทางไปทอ่งเทีย่วดว้ยในทรปิ และความสมัพนัธ์ โปรดระบุ  

      15.1 ชือ่-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสมัพนัธ์ ................. 

      15.1 ชือ่-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสมัพนัธ์ ................. 

 

16. ทา่นเคยถูกปฏเิสธวีซา่ หรือไม ่(JAPAN / AMERICA / CANNADA / SCHENGEN / AUSTRALIA และอืน่ๆ) โปรดระบุ 

       16.1 วีซา่ของประเทศทีเ่คยถูกปฏเิสธ .......................... วนั/เดอืนปี ทีถ่กูปฏเิสธ ........................... 

เหตผุลทีถู่กปฏเิสธ ...................................... 

17. ทา่นเคยถูกปฏเิสธ ไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใดบา้ง โปรดระบุ 

       16.1 ประเทศทีถู่กปฏเิสธ ไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางเขา้ ....................... วนั/เดอืนปี ทีถ่กูปฏเิสธ ...................... 

เหตผุลทีถู่กปฏเิสธ ...................................... 

18. ทา่นเคยไดร้บัวีซา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา หรือไม่ (โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวีซา่ ............................) 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัที ่.............................................. ถงึวนัที ่.................................................. 

19. ทา่นเคยพมิพ์ลายน้ิวมือเพือ่การขอวีซา่ Schengen กอ่นหน้าน้ี 

                        ไมเ่คย  เคย  (กรุณาระบุวนั/เดอืน/ปี ทีด่ าเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

20. ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่าย ในการด ารงชีพระหว่างการเดนิทาง และระหว่างพ านกั (ตรงกบัใบสมคัรวีซา่สง่สถานเอกอคัคราชทูต) 

                 ตวัผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษิทั/องคก์ร) 

     เช็คเดนิทาง     กรุณาระบุชือ่ ............................................................. 

   บตัรเครดติ    ความสมัพนัธ์ ............................................................ 

   เงนิสด 

 

 หมายเหตุ: หากจดัสง่เอกสารใหบ้รษิทัฯล่าช้า อาจส่งผลตอ่กระบวนการพจิารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซา่ของทา่นไมไ่ด้

รบัการอนุมตัทินัตามก าหนดวนัเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบทุกกรณี 

 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทวัร์ และช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร์เรียบรอ้ยแล้ว 

 - กรุณาจดัส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกขอ้มูลส าหรบัยืน่วีซ่า (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทวัร์)    พรอ้มจดัสง่

ใหก้บับรษิทัฯทนัที !! หากด าเนินการล่าชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวีซา่ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์  ไมร่บัผดิชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มใหค้รบถ้วน ถูกตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มูลทีท่่านกรอกตอ้งตรงกบัเอกสารทีจ่ะใช้ยืน่สถานทูต เน่ืองจาก

ขอ้มูลท ัง้หมด บรษิทัฯจ าเป็นตอ้งด าเนินการน าสง่สถานทตูผา่นระบบออนไลน์ หากน าสง่ขอ้มูลทีไ่มส่อดคล้องกบัความเป็นจรงิ อาจ

สง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวีซา่ 



 

 

  - หากหน่วยงานยงัไม่สามารถออกหนงัสือรบัรองการงานฉบบัจริงได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านให้ชดัเจน (ระบุเป็น
ภาษาองักฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั, ต าแหน่งงาน, ลกัษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้บั และวนัเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 

 

 เมือ่ทา่นไดร้บัยืนยนัการเดนิทาง/ใบนดัหมายส าหรบัยืน่วีซา่ จากเจ้าหน้าทีข่องบรษิทัฯ 

  - กรุณาจดัส่งหนงัสือเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบบัจรงิส าหรบัยืน่วีซา่ใหก้บับรษิทัฯ อย่างช้าไม่เกนิ 2 สปัดาห์ ก่อนถงึวนั

นดัหมายยืน่วีซา่ 

          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสือเดนิทางเล่มเกา่ เพือ่ใหส้ถานทูตดปูระวตักิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมตัวีิซา่เป็นดลุพนิิจของทางสถานทูต บรษิทัฯไมมี่สว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ ท ัง้น้ีบรษิทัเป็นเพียงตวักลางทีค่อย
ใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  

 


