
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSIEY2 CLASSIC II EUROPE FRANCE SWITZERLAND ITALY 8D5N 

CLASSIC II EUROPE FRANCE SWITZERLAND ITALY 8วนั 5คนื 
 เทีย่วแบบจใุจกบั 3 ประเทศยอดนยิมของยโุรป 

 ปารสี หอไอเฟล พพิธิภณัฑล์ฟูร ์เวนสินอ้ย 

 เปิดประสบการณ์ น ัง่รถกระเชา้ไฟฟ้า Funicular Montmartre  

 มหาวหิารซาเคร-เกอร ์บาซลิกิา้ หวัใจอนัศกัดิส์ทิธิข์องปารสี 

 พชิติยอดเขาทติลสิแหง่สวสิ ชอ้ปป้ิงเมอืงซุก เทีย่วเมอืงลเูซริน์ 

 เทีย่วอติาล ีเมอืงมลิาน และ ทะเลสาบโคโม ่ทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก 

เดนิทางโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS 

น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 kg. / CARRY ON 7 kg 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ เด็ก 2-11 ปี 

เสรมิเตยีง 

เด็ก 2-11 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหตุ 

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

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

>> ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร 5,500 บาท << 

 

 

 



 

 

 

 FLIGHT 

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

              EY031   AUH-CDG    02:15 – 07:45 

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

                                 EY402   AUH-BKK    22:35 – 08:05    

 

 

 

 

16.30 น.  พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้4 ประต ู8 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ สายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรทีน่ั่ง โหลดสมัภาระ 

19.30 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอาบูดาบ ีกรงุปารสี ประเทศฝร ัง่เศส โดยสายการบนิ ETIHAD 

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY407  

23.10 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอาบดูาบ ี แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 

 

 

 
 
02.15 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์ เดอ โกล เทีย่วบนิที ่EY031 

07.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝร ัง่เศส น าท่านผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากร จากนัน้ทกุทา่นไปเปิดประสบการณ์ น ัง่รถ

กระเชา้ไฟฟ้า Funicular Montmartre (ระยะทาง 28 ก.ม. ใชเ้วลา 3 ชม.)   เปิดใหบ้รกิาร

เมือ่ช่วงฤดูรอ้นปี 1990  ไดม้กีารสรา้งและปรับปรุงใหม่อย่างสม ่าเสมอจนถงึปัจจุบัน ปัจจุบัน

กระเชา้ไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้าและขนส่งผูโ้ดยสารไดก้ว่า 2 ลา้นคนต่อปี การเดนิทางใชเ้วลา 90 

วนิาทแีละเป็นไปโดยอตัโนมตั ิ 

 

จากนั้นพาทุกท่านไปที่ มหาวหิาร

ซ าเค ร -เก อร์ บ าซิล ิก ้า  (The 

Basilica of the Sacred Heart 

of Paris)  สถานทีท่ีถ่กูขนานนามว่า

เป็น “หัวใจอันศักดิ์สทิธิข์องปารีส” 

จุดท่องเที่ยวยอดฮติ ตัง้อยู่บนยอด

เนิ น เ ข า ม ง ต์ ม า ต ร์  ( La butte 

Montmartre) สูงจากระดับน ้ าทะเล 

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานอาบดูาบ ี  แวะเปลีย่นเครือ่ง 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานอาบดูาบ ี - ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์ เดอ โกล - เมอืงปารสี -น ัง่

รถกระเชา้ไฟฟ้ามงตม์าตร ์-  ซาเคร-เกอร ์บาซลิกิา้ – หอไอเฟล -  ลอ่งเรอืชมแมน่ า้แซน โดย บาโต มชู -    

พพิธิภณัฑล์ฟูร ์- หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์                                                            อาหาร เทีย่ง,เย็น 



 

 

129 เมตร เขาแห่งเดยีวในกรุงปารสี จุดชมววิแสนสวย ท่านจะไดเ้ห็นววิมมุสูงทีสุ่ดอันดับสอง

รองจากหอไอเฟล แตม่คีวามโดดเด่นส าคัญคอืคุณจะไดเ้ห็นหอไอเฟลตัง้อยูก่ลางเมอืงถา้มอง

จากจดุนี ้เป็นววิแสนโรแมนตกิจับใจทัง้กลางวันและกลางคนื มหาวหิาร Sacré-Coeur เป็นวหิาร

ในครสิตจักรโรมันคาทอลิก ถูกออกแบบโดย โปล อาบาดี (Paul Abadie) สถาปนิกที่ถูก

คัดเลอืกจากสถาปนกิทัง้หมด 77 รายเริม่กอ่สรา้งปี ค.ศ. 1875 และเสร็จสิน้ลงในปี ค.ศ.1914 

ใชร้ะยะเวลากอ่สรา้งเกอืบ 40 ปี  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ท ี1่) 

 
เก็บภาพความประทบัใจกบัแลนดม์ารค์โด่งดงั

ของเมอืงปารสี หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็น
หนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคัญของประเทศฝร่ังเศส ตัว
อาคารก่อสรา้งโดยโครงเหล็กทัง้หมด มคีวามสูง
ประมาณ 300 เมตร(เทียบกับตกึประมาณ 75 ชัน้) 
สรา้งเป็นรูปแบบหอคอย โดยถูกตัง้ตามชื่อของ
สถาปนกิทีค่นออกแบบชือ่วา่ “กสุตาฟ ไอเฟล” ซึง่

เป็นทัง้วศิวกรและสถาปนกิชือ่ดังของฝร่ังเศสในยคุ
นั้น  ซึ่งเชี่ยวชาญดา้นการก่อสรา้งงานเห ล็ก
โดยเฉพาะ หอไอเฟลสรา้งขึน้มาเพือ่ใชเ้ป็นผลงาน
ในการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ปี แห่งการ
ปฏิวัติประเทศฝร่ังเศส และเพื่อแสดงถึงความ
ร ่ า รว ย  ยิ่ ง ให ญ่  รว ม ถึ งค ว าม ส า เ ร็จ ใน ยุ ค
อตุสาหกรรมของประเทศในขณะนัน้ดว้ยหนึง่ในจุด
ถ่ายรูปหอไอเฟลที่ดีที่สุดคือลานตรงขา้งหนา้
ปราสาท Palais de Chaillot ที่อยู่ใกล ้ๆ กับสถานี
ของ Trocadéro ทีเ่ราจะพาทกุทา่นไป เพราะตรงนี้
เป็นมมุถา่ยแลว้จะเห็นหอไอเฟลแบบไมม่อีะไรมาบงัความสวยงามแน่นอน จากนัน้พาทกุทา่นไป
สัม ผัสบรรยากาศเมืองปารีส ล่องเรือชมแม่น ้าแซน โดย บาโต มูช  (Bateaux-
Mouches)  รอบละประมาณ 1 ชม. มีการบรรยายเกี่ยวกับประวัติเมืองปารีสตลอดทั ้งการ
เดนิทางระหว่างสองขา้งทางทีเ่ต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น มหาวหิารน็อทร์-ดาม
, หอไอเฟล พพิิธภัณฑ์ลูฟร์ จากน ัน้เยีย่มชมดา้นนอกและเก็บภาพความประทบัใจกบั 
พพิธิภณัฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังทีส่ดุของเมอืงปารสี 
จากผลงานที่จัดแสดงไปจนถงึความเก่าแก่และยิง่ใหญ่ของสถานที่ท าใหเ้ป็นพพิธิภัณฑ์ที่มี
ความส าคัญระดับโลก กอ่ตัง้ขึน้โดยพระเจา้ฟิลปิที ่2 กอ่นทีจ่ะถูกขยายใหเ้ป็นพระราชวังหลวง 
ในปัจจุบันพพิธิภัณฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) เป็นสถานทีเ่ก็บรักษาผลงานศลิปะทีท่รงคุณค่า
ไวม้ากกวา่ 400,000 ชิน้ แต่น ามาจัดแสดงใหช้มเพยีง 40,000 ชิน้เทา่นัน้ ซึง้แน่นอนว่าผลงาน
ศลิปะเหลา่นีถู้กเลา่ตอ่กนัมาวา่เป็นสมบัตจิากการที่
ฝร่ังเศสน ามาจากประเทศทีต่นชนะสงคราม จากนัน้
พาทกุทา่นไปอสิระชอ้ปป้ิงที ่หา้งแกลเลอรี ่ลาฟา
แยตต ์(Galleries Lafayette) เป็นหา้งหรูที่มี
ชือ่เสยีงมากทีส่ดุแห่งหนึง่ของปารสี ภายในอาคาร
ทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม เปิดใหบ้รกิารครัง้แรก
ใ น ปี  ค .ศ .1912 เ ดิ ม ที ก่ อ น ที่ จ ะ ม า เ ป็ น
หา้งสรรพสนิคา้แฟชั่นชัน้น าของโลกอย่างทุกวันนี้
แต่ก่อนเป็นแค่รา้นขายเสื้อผา้เล็กๆ ที่หัวมุมถนน 
Lafayette แต่ภายหลังไม่นานไดม้ีการขยับขยาย
พื้นที่เพื่อใหเ้พียงพอต่อจ านวนพนักงานและลูกคา้ที่มาจับจ่ายใชส้อย มีบันทึกว่าเป็นปีที่มี
ยอดขายสงูสดุ ซึง่ในปัจจุบนัมสีาขาแบง่อยูต่ามเมอืงใหญ่ๆทัง้ในประเทศและนอกประเทศ รวม
แลว้ทัง้หมด 61 แหง่ 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ท ี2่) 

ทีพ่กั : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 



 

 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

      เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ท ี3่) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่านเซรสี (Serris) 

(ระยะทาง 38 ก.ม. ใชเ้วลา 40 นาที) เป็นย่าน

ชานเมืองของปารสี ตัง้อยู่นอกบรเิวณของดสินีย์

แลนดป์ารสี ดังนัน้จงึเป็นสถานทีพ่ักผ่อนยอดนยิม

และยังม ีศูนยก์ารคา้ทีใ่หญ่โต และสวนสาธารณะ

อนักวา้งขวาง อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศัยที ่

เอาทเ์ล็ท ลาวลัเล่ (La Vallée Village Outlet) เป็นเอาทเ์ล็ทจ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดัง

ตา่งๆ โดยจ าหน่ายในราคาถกูกวา่ราคาปกตอิยา่งนอ้ย 30 เปอรเ์ซ็นต ์และมบีางชว่งโปรโมชัน่พเิศษ

ตามฤดกูาลตา่งๆทีอ่าจลดราคาไปถงึ 70 เปอรเ์ซ็นตด์ว้ยกนั ท าใหเ้ป็นสถานทีท่ีไ่ดรั้บความนยิมเป็น

อยา่งมากจากนักทอ่งเทีย่วทีช่ืน่ชอบการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม โดยปัจจุบัน เอาทเ์ล็ทลาวัลเล่มี

สนิคา้แบรนดเ์นมจ าหน่ายอยูห่ลาย 10 แบรนด ์VERSACE หนึง่ในแบรนดท์ีไ่ดรั้บความนยิมในไทย 

และยังม ีGUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD หรอื BACCARAT ก็มเีชน่กนั  

 อสิระอาหารเทีย่งเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดจีอง (Dijon) (ระยะทาง 319 ก.ม. ใชเ้วลา 3 ชม. 40 นาท)ี เป็น

เมืองที่มีชือ่เสยีงในเรื่องของไวน์ชัน้เลศิ และยังเป็นเมืองหลวงของแควน้เบอร์กันด ี(Burgundy 

region เป็นเมอืงหลวงทีม่คีวามส าคัญดา้นประวัตศิาสตรข์องแควน้เบอรก์ันดแีละฝร่ังเศสเป็นอยา่ง

มาก โดยเฉพาะประวัตศิาสตรอ์นัเกา่แกใ่นเรือ่งของการผลติไวน์ นอกจากวัฒนธรรมเกีย่วกับไวนแ์ละ

การปลูกองุ่นแลว้ เมืองดีจองยังเป็นอีกเมืองที่มี

ความเกี่ยวพันกับคริสต์ศาสนาเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากการมีโบสถ์ครสิตจักรจ านวนมากตัง้อยู่

ภายในเมอืง ซึง่สถานทีแ่รกทีคุ่ณควรมาเยอืน คอื 

วงัดยุกแห่งเบอรก์นัด ี(The Ducal Palace) 

วังของขุนนางชัน้สูงที่มีรูปแบบอาคารที่สวยงาม 

และถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญของ

นักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาเยอืนเมอืงดจีอง โดยวัง

แห่งนี้ไดส้รา้งขึน้ในแบบสไตลค์ลาสสกิ ถูกสรา้ง

ขึน้ในช่วงศตวรรษ 17 ถงึ ศตวรรษ18 ถือว่าเป็น

พิพิธภัณฑ์ที่ มีศิลปะในการก่อสรา้งที่ ยอด

เยี่ยม และถือว่าเป็นสมบัตลิ ้าค่าที่มีความส าคัญ

ของประเทศอีกแห่งก็ว่าได  ้  พาท่ านไปชม 

พพิธิภณัฑ์ศลิปะประจ าเมือง (The Musée 

des Beaux-Arts ) ซึง่อยู่ในบรเิวณเดยีวกันกับ

วังดยุคแห่งเบอร์กันดี ภายในจะมีการจัดแสดง

นิทรรศการของศิลปะยุคกลาง และชัน้บนจะมี

ภาพวาดจัดแสดงจ านวนมาก ซึง่ผลงานสว่นใหญ่

จะเป็นผลงานภาพวาดของจิตรกรเฟลมิช และ

ศลิปินทีม่เีสยีงในทอ้งถิน่ โบสถเ์ซนตม์เิชล (St. 

Michel church) ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกของวังดยุคแห่งเบอรก์ันดี เป็นโบสถท์ครสิตท์ี่มีความ

งดงามมากแหง่หนึง่ โดยตัวโบสถถ์กูสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่15 ถงึศตวรรษ 17 และไปชมโบสถท์ี่

มคีวามสวยงามอกีแห่ง คอื โบสถแ์ซ็ง-เบนญี (Cathédrale St. Bénigne) โบสถต์รสิตน์ิกาย

โรมันคาทอลกิทีส่รา้งขึน้ในแบบโกธคิ โดยทีใ่ตถ้นุโบสถถ์กูใชเ้ป็นทีฝั่งศพ  

     เย็น    รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ท ี4่) 

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

พพิธิภณัฑศ์ลิปะประจ าเมอืง -  โบสถเ์ซนต ์มเิชล -  โบสถ ์แซ็ง-เบนญี                         อาหาร เชา้,เย็น 



 

 

ทีพ่กั : Ibis style Dijon Central 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 
 

      เชา้   รบัประทานอาหารเช้า ณ  โรงแรม  
(มือ้ท ี5่) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร ์

(Colmar) (ระยะทาง 252 ก.ม. ใชเ้วลา 2 

ชม.30 นาท)ี  อยูท่างตะวันออกเฉียงเหนือของ

ฝร่ังเศส ใกลก้ับประเทศเยอรมนี  จึงท าให ้

สถาปัตยกรรมคลา้ยกับของเยอรมนี ไดช้ื่อว่า

เ ป็ น  “ capitale des vins d’Alsace” (เมื อ ง

หลวงแห่งไวน์แห่งอาลซัส) อีกดว้ย  เมือง

กอลมารไ์ดรั้บการอนุรักษ์ใหเ้ป็นเมืองที่ยังคง

ลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยากาศของเมอืงโบราณไว ้ทัง้พพิธิภัณฑ ์ศาสนสถาน หอ้งสมดุ น ้าพ ุ

รูปปั้น รา้นคา้ต่างๆ ปัจจุบันไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “Little Venice” (la Petite Venise) ตดิ

อันดับเมอืงโรแมนตกิเป็นอันดับตน้ๆ ของฝร่ังเศส เวนสินอ้ย เป็นชือ่ทีม่อบใหก้ับเสน้ทางในเมอืง

กอลมาร ์ชือ่นี้น่าจะมาจากแนวบา้นทัง้สองฝ่ังแมน่ ้าซึง่อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืง เขตนี้

เริม่ตน้หลัง Koïfhus ผ่านยา่นคนขายปลา และไปยังสะพาน Turenne และ Saint-Pierre  เดมิทเีป็น

ทีอ่ยูอ่าศัยของชมุชนผูผ้ลติไวน์ ชาวสวนในตลาด และคนพายเรอืในชนบท Krutenau ทอดยาวไป

รอบ ๆ ถนน Turenne ทีใ่ชใ้นปี 1674   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ท ี6่) 

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม เมอืงซุก (ZUG) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(ระยะทาง 31 ก.ม. ใชเ้วลา 30 

นาที)  เป็นเมื่องที่ร ่ารวยที่สุดในประเทศ และซุกเป็นเมืองที่ตดิอันดับหนึ่งในสบิของโลกเมืองที่

สะอาดทีส่ดุ เป็นเมอืงเกา่ทีค่งความสวยงามของพืน้หนิแบบยโุรปในยคุกลางจะหลงรักเมอืงนี้ ส ิง่ที่

จะท าใหท้่านประทับใจคือรูส้กึไดถ้งึอากาศที่

สดชื่นและสะอาดอาจเป็นเพราะเมืองนี้ตัง้อยู่

บนท ะเลสาบ  อิส ระช อ้ป ป้ิ งที่  Lohri AG 

Store ทมีนีาฬกิาชัน้น าระดับโลกใหท้า่นเลอืก

ซือ้เลอืกชมอาท ิเชน่ Patek Philippe, Franck 

Muller Cartier , Piaget, Parmigiani 

Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-

LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯ ล ฯ 

Interlaken แ ล ะ เ ดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง ลู

เซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิม

อนัดบัหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ที่ถูกหอ้ม

ลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา (ระยะทาง 35 

ก.ม.ใชเ้วลา1ชม.)  จากนัน้ น าท่านชม สงิโต

หนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที่

แกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์

ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหาร

สวสิฯทีเ่กดิจากการปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.

1792 ช ม  ส ะพ าน ไม้ช า เป ล  (Chapel 

Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอด

ขา้มผ่าน แม่น า้รอยส ์(Reuss  River) อัน

งดงามซึง่เป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป สรา้ง

ขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดทาง  

วนัทีส่ ี ่   เมอืงดจีอง – เมอืงกอลมาร ์- Little Venice - เมอืงซุก สวติเซอรแ์ลนด ์- Lohri AG Store – 

เมอืงลเูซริน์ -  สงิโตหนิแกะสลกั -  สะพานไมช้าเปล -  Schwanenplatz             อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 



 

 

 

 

 

 

 

อสิระชอ้ปป้ิงที ่Schwanenplatz  ทีน่ี่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงหลักส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนลเูซริน์ 

ตัง้อยูร่มิฝ่ังขวาของทะเลสาบลเูซริน์ มรีา้นคา้มากมายทีน่ี่ รา้นกาแฟ รา้นอาหาร มโีรงงานนาฬกิาโร

เล็กซใ์นบรเิวณนี้ดว้ย รา้นคา้รอบๆขายงานฝีมอืสวสิทอ้งถิน่ รา้นคา้บางรา้นขายของทีร่ะลกึ ช็อคโก

แลต เครือ่งประดับ ฯลฯ   

     เย็น    รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ท ี7่) 

ทีพ่กั : Ibis style Luzern Central 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

      

    เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ท ี8่) 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแองเกลิเบริก์ (ระยะทาง 36 ก.ม. ใชเ้วลา 45 นาท)ี  เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยู่

บนเขาสูง อยู่ในรัฐออบวัลเดิน ประเทศสวติเซอร์แลนด์ ลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดใน

พรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิตลิส ซึ่งยอดเขาทิตลสิมีความสูงประมาณ 3,020 เมตรเหนือ

ระดับน ้าทะเลปานกลาง จากนั้นไปที่ สถาน ีEngelberg Talstation Titlis เป็นที่ตัง้ของสถานี

กระเชา้โรแตรเ์พื่อเดนิทางขึน้สู่ ยอดเขาทติลสิ (Titlis) ท่านจะไดส้ัมผัสกับกระเชา้ทรงกลมที่

เรยีกวา่ โรแตร ์เคเบิล้คาร ์ทีจ่ะหมนุรอบๆ ทีท่่านสามารถดูววิได ้360องศาในขณะทีเ่คลือ่นทีข่ ึน้ไป

เรือ่ยๆ ท่านจะไดข้ึน้ชมทัศนียภาพทีง่ดงามของเทือกเขาแอลป์ ชม Glacier Cave ถ า้น า้แข็งที่

สวยงาม และเดนิเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหิมะบนยอดเขา และชม สะพานแขวน TITLIS CLIFF 

WALK สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีการทอ่งเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมคีวามยาว 100 เมตร 

ความสงู 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้ผา อสิระใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เทีย่ง       รบัประทานอาหารเทีย่ง พเิศษ !! ภตัตาคารบนยอดเขาทติลสิ (มือ้ท ี9่)   

วนัทีห่า้       เมอืงลเูซริน์ – เมอืงแองเกลิเบริก์ - สถาน ีEngelberg Talstation Titlis – ยอดเขาทติ

ลสิ - Glacier Cave ถ า้น า้แข็งทีส่วยงาม -  สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK – เมอืงโคโม ่- ทะเลสาบ

โคโม ่-  เมอืง Lomazzo                                                                                   อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 



 

 

   น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคโม ่(Como) (ระยะทาง 204 กม. ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง) เป็นเมอืงในแควน้

ลอมบารเ์ดยี ประเทศอติาล ีตัง้อยูบ่รเิวณพรมแดนกบัประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โคโมเ่ป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่

ในเทอืกเขาแอลป์ ทศิเหนือของเมอืงอยูต่ดิกับทะเลสาบโคโม ่ถอืเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วยอดนิยมแห่ง

หนึง่ เป็นแหลง่รวมชิน้งานศลิปะชือ่ดัง, มโีบสถ,์ พพิธิภัณฑ,์ สวน, โรงละคร, วังเกา่อยูม่ากมาย  พา

ทุกท่านไปเก็บภาพความประทับใจกับ ทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) ขึน้ชือ่ว่าเป็นทะเลสาบที่

สวยทีส่ดุในโลก ตัง้อยูใ่น แควน้ลอมบารเ์ดยี (Lombardy) ไมไ่กลจากเมอืงมลิาน (Milan) เทา่ไรนัก 

ดว้ยความยาวโดยรอบถงึ 160 กโิลเมตร บวกกบัพืน้ทีร่อบๆ ทะเลสาบถงึ 146 ตารางกโิลเมตร จงึท า

ใหท้ะเลสาบแห่งนี้กลายเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศอติาลี และยังเป็น

ทะเลสาบที่ลกึที่สุดเป็นอันดับ 5 ในยุโรปดว้ยความลกึกว่า 400 เมตร รูปร่างลักษณะเฉพาะของ

ทะเลสาบโคโม่ท าใหน้ึกถงึ  Y ทีก่ลบัดา้นทีโ่ด่งดงัไปท ัว่โลก เป็นผลมาจากการละลายของธาร

น ้าแข็งรวมกบัการกดัเซาะของแมน่ ้า Adda โบราณ ท าใหเ้กดิทางแยกเป็นตัว Y และยังเป็นทะเลสาบ

มทีวิทัศนท์ีง่ดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก  

 เดนิทางสู ่เมอืง Lomazzo เป็นเมืองและชุมชนในจังหวัดโคโม่ในภูมภิาคลอมบารเ์ดยีของตัง้อยู่

ก ึง่กลางระหวา่ง Comoและ Milan ศนูยก์ลางประวัตศิาสตรอ์ันเกา่แกข่องเมอืงกอ่ตัง้ขึน้บนยอดเขาที่

ตัง้อยูใ่นหบุเขาทางฝ่ังขวาของลรูา   

     เย็น    รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ท ี1่0) 

    ทีพ่กั: Just Hotel Lamazzo 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

    (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 
 

    เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ท ี1่1) 
  น าทา่นสูจ่ดุศนูยก์ลางของ เมอืงมลิาน หรอืทีค่นอติาเลยีนเรยีกวา่ มลิาโน ่(Milano) (ระยะทาง 36 กม. ใชเ้วลา 40 

นาที) เป็นเมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกแข่งกับปารีสในประเทศฝร่ังเศส เป็น

ศนูยก์ลางทางธุรกจิของอติาล ีนอกจากนัน้ยังมภีาพวาดเฟรสโกท้ีม่ชี ือ่เสยีงโด่ง

ดัง และโรงละครโอเปรา่อนัลอืชือ่ เป็นตน้  จากนัน้ น าทา่นไปชม  มหาวหิารแหง่

มิลาน  Duomo di Milano (ถ่าย รูปด้านนอก ) มหาวิห ารนี้ ส รา้งด ว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีถ่อืวา่มคีวามใหญโ่ตเป็นอนัดับสามของโลก เริม่สรา้งใน

ปี 1386 แตก่วา่จะเสร็จตอ้งใชเ้วลากวา่ 400 ปี ดา้นนอกมหีลังคายอดเรยีวแหลม

ทีท่ าจากหนิออ่นจ านวน 135 ยอด และมรีูปปั้นหนิออ่นจากสมัยตา่งๆ กวา่ 2,245 

ชิน้ ยอดที่สูงที่สุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู ่

ถ่ายรูปดา้นนอกที่ โรงละครลาสกาล่า (La Scala Theatre) เป็นโรงละครคู่

วนัทีห่ก    เมอืง Lomazzo – เมอืงมลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน -โรงละครลาสกาลา่ –  

                           ซานตามารอีาเดลเลกราซเีอ                                              อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 



 

 

เมอืงมลิานมากวา่ 230 ปี เป็นสถานทีแ่สดงโชวช์ือ่ดัง ซานตามารอีาเดลเลกราซเีอ (Santa Maria delle Grazie) เป็น

โบสถแ์ละคอนแวนตข์องคณะดอมนิกินั ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1980 โบสถแ์หง่นี้มี

ชือ่เสยีงเพราะเป็นทีตั่ง้ของจติรกรรมฝาผนัง "พระกระยาหารมือ้สดุทา้ย" ทีเ่ขยีนโดยเลโอนารโ์ด ดาวนิชภีายในหอฉันของ

คอนแวนต ์กลัเลรอีาวติโตรโียเอมานูเอเลเซคอนโด (Galleria Vittorio Emanuele II)  เป็นหนึ่งในศูนย์การคา้ที่

เกา่แก่ที่สดุในโลก มีลักษณะเป็นทางเดนิและอาคาร 4 ชัน้ คลุมดว้ยหลังคาทรงโคง้ ตัง้อยู่ในใจกลางเมอืงมลิาน ประเทศ

อติาลี ศูนย์การคา้แห่งนี้ตัง้ชื่อตามพระเจา้วติโตรีโอ เอมานูเอเลที่ 2 แห่งอติาลี กษัตรยิ์พระองค์แรกของราชอาณาจักร

อติาล ีโดยไดรั้บการออกแบบในปี พ.ศ. 2404 และสรา้งโดยจูเซปเป เมนโกนี ในชว่งปี พ.ศ. 2408 ถงึปี พ.ศ. 2420 รา้นขาย

เสือ้ผา้ชัน้สงู (haute couture) รา้นเครือ่งเพชรพลอย รา้นขายหนังสอืและภาพเขยีน รวมไปถงึรา้นอาหาร รา้นกาแฟ และบาร ์

รา้นบางรา้นยงัเป็นหนึง่ในบรรดารา้นคา้ และรา้นอาหารทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงมลิาน อสิระอาหารเทีย่งและเย็นเพือ่ไมเ่ป็น

การรบกวนเวลาของทา่น 

    ทีพ่กั: NH Milano Fiera 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

    (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 
 
         07.00 น.  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที1่2) 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานมลิาโน่มลั
เพนซา เมอืงมลิาน เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

10.10 น.     เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD 

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY088  

18.05 น.    เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานอาบูดาบ ีกรุงอาบูดาบ ี

สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

22.35 น.   เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ETIHAD 

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY402 

 

 

08:05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

** ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “Test & Go” 

ยงัคงตอ้งท าการจองโรงแรม AQ 1 คนื เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ** 

Update: 01/04/2565 

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

 

หมายเหตุ : เง ือ่นไขการเขา้หรอืออกประเทศไทยท ัง้ระบบ  อาจมกีารเปลีย่นจากภาครฐั อาจจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้ 

รวมถงึข ัน้ตอนปฏบิตัติา่งๆอาจปรบัเปลีย่น บรษิทัฯจงึขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ กรณีมคี าส ัง่จาก

หน่วยงานรฐัท ัง้สองประเทศ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผู ้

จดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 22 มกราคม 2565 ) 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

วนัทีเ่จ็ด   เมอืงมลิาน - ทา่อากาศยานมลิาโน ่มลัเพนซา - ทา่อากาศยานอาบดูาบ ีแวะเปลีย่นเครือ่ง                                                                                                                                       

-------                                                                                                                            อาหาร เชา้                                                                                   

                                                                                          อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

วนัทีแ่ปด ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ                                                                                      



 

 

3. เอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ทีไ่ดรั้บวัคซนี

ครบถว้นมาแลว้  

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

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้ประเทศฝร ัง่เศส ( update 20 มกราคม 2565 ) 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศฝร ัง่เศสจะตอ้งไดร้บัวคัซนีครบโดสแลว้ ชนดิของวัคซนีโควดิ-19 ทีห่น่วยงานของประเทศ

ฝร่ังเศสไดอ้อกประกาศเกีย่วกบัวัคซนี และรายละเอยีดของการฉีดวัคซนีทีส่ามารถเดนิทางเขา้ฝร่ังเศสได ้ดังนี ้

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

(2) Johnson & Johnson ตอ้งครบ 1 โดส เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 28 วนั 

(3) Sinovac และ Sinopharm 2 เข็ม จะตอ้งไดรั้บเข็มที ่3-4 ดว้ย Pfizer, Moderna เป็นเข็มที ่3 เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 7 

วัน 

(4) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส จะตอ้งไดรั้บPfizer, Moderna เป็นเข็มที ่

2   เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั 

(5) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน ส าหรับผูท้ีเ่คย

ตดิเชือ้ COVID-19 มากอ่น 

ขอ้มลูจากทีม่า : France Diplomacy - Ministry for Europe and Foreign Affair 

- เด็กทีอ่ายตุ า่กวา่ 12 ปีและยงัไมไ่ดร้บัวคัซนี ใหถ้อืสถานะวคัซนีตามของพอ่หรอืแมห่รอืผูป้กครองทีเ่ดนิทางดว้ย 

► เตรยีมเอกสาร International COVID-19 Vaccination Certificate ผา่นแอปพลเิคชัน่หมอพรอ้ม 

► เตรยีม EU Digital COVID Certificate จากแอปพลเิคชัน่หมอพรอ้มหมด Digital Health Pass   

► เมือ่เดนิทางถงึฝร่ังเศสดาวนโ์หลด EU Digital QR CODE วัคซนีจากแอปพลเิคชัน่หมอพรอ้ม เพือ่มาใชก้บัแอปพลเิคชัน่ 

TouristANTICOVID ของประเทศฝร่ังเศสได ้(ใชใ้นการเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่ว รา้นคา้ และรา้นอาหารในประเทศฝร่ังเศส) 

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

ให)้  **เอกสารมกีารและข ัน้ตอนการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา กรุณาอพัเดทอกีคร ัง้กอ่นการเดนิทาง** 

 

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

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 
2. VISA (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 
3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วันกอ่นเดนิทาง 
4. ประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 50,000 (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 
1. ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 
2. กรอกรายละเอยีดขอ้มูลส่วนตัวรวมถงึแบบฟอรม์ Immigration และอัปโหลดเอกสารทีจ่ าเป็นตามรายละเอยีด

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

ข ัน้ตอนที ่3 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 
1. แสดงเอกสารทัง้หมดรวมถงึ “Thailand Pass QR Code” แสดงตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่า่นมาถงึ 
2. ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 
3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีรั่ฐบาลก าหนด แบบ “Test and Go” ยังคงตอ้งกักตัวทีโ่รงแรม 1 คืน 

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

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 



 

 

- หรือเลื่อน หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ก่อนการ

เดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดนิทาง

ตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้

ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท + คา่บรกิารท าวซีา่ 5,500 บาท (25,500) 

 กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกลว้ันเดินทางท่าน

จ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-

กลับและจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากว่า 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิท

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้   
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มี

คา่ใชจ้า่ยพักเดีย่วเพิม่) กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิท

ขอจัดทีพ่กัในเมอืงใกลเ้คยีงแทน (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทาง

ไป-กลับพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม และคา่ประกนัวนิาศ

ภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ และกรณีน ้าหนักสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยี

คา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  

7. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั 

Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้

โควดิ -19 หรอือบุัตเิหตุต่างๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกัน

ครอบคลมุการรักษาเทา่นัน้  ) เขา้รับรักษาในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไมค่รอบคลมุ (ซงึสามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิ

จากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่

ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  โดยทัง้นี้การท าประกนันี้จากบรษัิท  มากกวา่

ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ .ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะอบุัตเิหตใุนการเดนิทางเท่านัน้ 

แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการ



 

 

ซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการ

ทัวร ์

8. ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.

ม./วัน) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  จากทา่น 
2. คา่บรกิารและยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศฝร ัง่เศส) 5,500 บาท 
3. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
4. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
5. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 
6. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
7. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
8. คา่ทปิคนขบัรถทา่นละ 70 EUR หรอืประมาณ 2,600บาท/ท่าน ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วาม

ประทบัใจ  
9. แพ็คเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืน และค่าตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR พรอ้มรถรับส่ง

สนามบนิ เพื่อรอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19  (อัพเดทขอ้มูล ณ วันที ่20 เมษายน 2565 กรณีหากมกีาร

ปรับเปลีย่น เป็นไปตามมาตรการของภาครัฐ) 

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

 

หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี/่ปลอดบหุรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ

รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน



 

 

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบ

แผนประกนัภยั Group tour บูกี ้ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท า

ประกนันี้จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุ

ในการเดนิทางเท่าน ัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ 

กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (France) 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 10-15 วนัท าการ 

** หากผูเ้ดนิทาง เคยสแกนลายนิว้มอืภายใน 3 ปี กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของทวัร ์**โปรด

ด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมี

จ านวนหนา้เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทูตตดิหนา้วซีา่ (หากมอีายุไม่เพยีงพอ กรุณาด าเนนิการท า

พาสปอรต์เล่มใหม่ ก่อนจัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ที) หากผูส้มัครเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทาง

บรษัิททัวร ์     เพือ่น าไปแสดงตอ่สถานทตู 

 

2. รูปถา่ย รูปสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมอีายุไม่เกนิ 3

เดือน หา้มตกแต่งรูป,หา้มสวมแว่นตา,หา้มใส่เครือ่งประดับ,หา้มใส่คอนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรูปที่ถ่ายจากรา้น

ถา่ยรปูเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยช ารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

   (ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 

3. เอกสารสว่นตวั 

 - ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า20ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่20ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้



 

 

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอื

รับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บุตรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับ

บุคคลที่สาม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ี่ส านักงานเขต/

อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของท่าน (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) 

โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัด

หมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และเซน็เอกสารตอ่หนา้

เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผู ้

มอี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจบุนั (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานปัจจุบัน   

โดยระบุต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ที่เริม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป (โดยไม่

ตอ้งระบุช ือ่ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตรา

บรษัิท และลงนามผูม้อี านาจอยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD), (คัดส าเนาไม่เกนิ 90 

วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบนัการศกึษาเทา่นัน้ สถานทตูไมรั่บพจิารณา

บตัรนักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  

ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางรว่มกันกบัสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบชุือ่-สกลุ    

วัน เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4.6 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน ์

ฯลฯ จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐาน

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

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้่ายเอง ใชส้ าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจ า (บัญชี

สว่นตัว) รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก 

สม ่าเสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบัญชนัีน้ๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ 

ครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ท่านเดนิทางกลับสูภ่มูลิ าเนา และขอหนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิ

จากธนาคาร (Bank Certificate) ซึง่ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกัน Statement ขา้งตน เป็นภาษาอังกฤษ ระบสุกลุเงนิ Euro 

เทา่นัน้ 
 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง จ าเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสัมพันธร์ะหวา่งตนกบัผูเ้ดนิทาง 

(Sponsor Letter) และขอหนังสอืรับรอง/สนับสนุนค่าใชจ้่ายจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยใหบ้คุคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุน 

(Sponsor) ด า เนิ นก ารต าม เอกสารข ้างต ้น  พ รอ้ มกั บ ขอจดหมาย รับ รอ งฐานะก ารเงิน จากธนาค าร                         

Bank  Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบุชือ่ผูส้นับสนุนที่เป็นเจา้ของบัญช ี

(Sponsor) และระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง/ผูท้ีไ่ดรั้บการสนับสนุน เอกสารตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ให ้

ตรงกับพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเท่านัน้   (กรุณายืน่ขอจากธนาคารล่วงหนา้ บางแห่งอาจใชเ้วลาด าเนนิการนานถงึ 3 

วัน) 
 

หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรูณ์ (Book Bank) หรอืมปีระวตักิารเดนิบญัชไีมค่รอบคลมุตาม

เงือ่นไขทีก่ าหนด ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank 

Statement) 



 

 

 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ครอบคลมุภายใน 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 
 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพื่อประโยชน์ในการยืน่วซี่า กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซี่าทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ 

เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ

กรอกประวัต/ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มคัรได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเป็น

จรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ท่านช าระเงนิมัดจ าค่าทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดส่งใหก้ับบรษัิทฯ

ทันท ี!! หากด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมือในการเชญิท่านไป

สมัภาษณ์ตามทีส่ถานทตูนัดหมาย (โปรดแตง่กายสภุาพ) ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแกท่า่น 

ตลอดทัง้ชว่ยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่

ขอความรว่มมอืใหท้า่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณาต่อวซีา่

ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (France) 

โปรดกรอกรายละเอยีดขอ้มลูใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

กรณีผูส้มคัรเคยไดรั้บวซีา่หรอืพ านักอยูใ่น สปป.ลาว โปรดแจง้เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของบรษัิทฯ กอ่นยืน่ค ารอ้งวซีา่

ฝร่ังเศส 

 

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

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

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยูต่ามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

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

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

 



 

 

 

5. ทีอ่ยูพ่ านักปัจจบุนั กรณีไมต่รงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

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

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

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

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

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

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

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

. 

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน 

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

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์

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

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

10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

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

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

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

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

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

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

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่ลา่สดุ หรอืไม ่(ถา้ม)ี โปรดระบ ุ

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

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

15. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์(ทีท่า่นใชแ้สดงกบัสถานทตูเพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่)  

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

16. ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา หรอืไม ่(โปรดระบรุหสัประเทศและเลขวซีา่ 

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

ไมเ่คย 



 

 

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

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

17. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

18.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

19. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

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

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

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

   เงนิสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารใหบ้รษัิทฯล่าชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่าจากทางสถานทูต         

กรณีวซีา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัตทัินตามก าหนดวนัเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 - กรุณาจัดสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์    

พรอ้มจัดส่งใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! หากด าเนนิการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ ์  ไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ื่น

สถานทตู เนือ่งจากขอ้มลูทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทตูผา่นระบบออนไลน ์หากน าสง่ขอ้มลูที่

ไมส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านให ้

ชดัเจน (ระบเุป็นภาษาอังกฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่

งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับยืน่วซี่าใหก้ับบรษัิทฯ อย่างชา้ไม่เกนิ 2 

สปัดาห ์กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 

          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดูประวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิท
เป็นเพยีงตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 


