
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IQR02 GREAT DREAM EUROPE 
เท่ียว... อิตาล ีสวติเซอรแ์ลนด์ ฝรัง่เศส  9วนั 6คนื 

 

อิตาลี  โคลอสเซ่ียม หอเอนปิซ่า มหาวิหารแห่งมิลาน ทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก 
สวิส  นั่งรถไฟและกระเช้า Eiger Express ชมความสวยงามพร้อม พิชิต ยอดเขาจุงเฟรา "TOP OF EUROPE" 
      เช็คอิน เมืองลูเซิร์น สิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล เมืองอินเตอร์ลาเคน ทะเลสาบทูน สวนเฮอเฮ่อมัท 
ฝรั่งเศส  พระราชวังแวร์ซาย พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ หอไอเฟล ประตูชัย จัตุรัสคองคอร์ด ถนนฌ็องเซลิเซ่  
          ช้อปป้ิง ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre  ห้างLa Samaritaine  และ ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์     

     เดินทางโดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS (QR) 
“สายการบนิทีด่ทีีสุ่ดในโลก (The World's Best Airline)” 

น ้าหนกัสัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 25 กก. / CARRY ON 7 กก.    



 

 

 
 

วันเดินทาง 
 

ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก 2-11 ปี 
(บาท) 

เด็ก 2-11 ปี 
ไม่เสริมเตียง (บาท) 

พักเดี่ยว / เดินทาง
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ที่นั่ง หมายเหตุ 

03-11 พฤษภาคม 2566 69,888 
ไม่มีราคาเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 2 ปี 
ราคา 14,500 บาท) 

61,388 18,500 25  

12-20 พฤษภาคม 2566 72,888 64,388 18,500 25  

02-10 มิถุนายน 2566 72,888 64,388 18,500 25  

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท << 

 FLIGHT:  
DEPARTURE :    QR831 BKK-DOH 19.25-22.40   / QR115  DOH-FCO 02.10-07.20   
RETURN    :    QR042 CDG-DOH 09.30-16.50   / QR830 DOH-BKK 19.25-06.15    

วันที่ โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพัก
เปลี่ยนเครื่อง  QR831  BKK-DOH  19.25-22.40 

    

2 

QR115 DOH-FCO 02.10-07.20 ท่าอากาศยานเลโอดาร์โน ดาร์
วินชี ประเทศอิตาลี – นครวาติกัน – โบสถ์น้อยซิสทีน – มหาวิหาร
เซนต์ปีเตอร์ - St.Peter’s Square – กรุงโรม – โคลอสเซ่ียม – 
วิหารแพนธีอัน – น ้าพุเทรวี่ – บันไดสเปน - เมือง Montecatini 
Terme 

   
Hotel Michelangelo & Day SPA 4*

หรือระดับใกล้เคียงกัน 

3 
เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า – มหาวิหารปิซ่า - Pisa Baptisty of St. 
John – เมืองมิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – พระราชวังมิลาน - 
ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II – เมืองโคโม่                    

   Hotel Cruise 4*  
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

4 
เมืองโคโม่ -  ทะเลสาบโคโม่ –เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – 
สะพานไม้ชาเปล – เมืองอินเตอร์ลาเคน - ทะเลสาบทูน – สวนเฮอ
เฮ่อมัท – Unterseen – Kirchhofer                                                                                  

   
Hotel Central Continental 3* 

หรือระดับใกล้เคียงกัน 

5 
กรินเดลวัลด์ – สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา – 
ปราสาทน ้าแข็ง - อัลไพน์ เซนเซชัน -  สฟงิซ์ฮอลล์ –เมืองดิจอง 

   
Ibis Dijon Centre Clemenceau 3* 

หรือระดับใกล้เคียงกัน 

6 
พระราชวังแวร์ซาย - The Palace - The Hall of Mirrors - The 
Gardens - The Estate of Trianon – เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ - 
เมืองปารีส                                                                                                                                                                             

   
Novotel Paris Nord Expo Aulnay 

4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

7 

เมืองปารีส – จัตุรัสคองคอร์ด – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างปลอด
ภาษี Benlux Louvre duty free - ห้าง La Samaritaine – ห้าง
แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ถนนฌ็องเซลิเซ่ – ประตูชัยฝรั่งเศส – 
หอไอเฟล                         

   Novotel Paris Nord Expo Aulnay 
4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

8 
เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล –  
ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลี่ยนเครื่อง 

    



 

 

 

 

 

16.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน QATAR 
AIRWAYS (QR) โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเคร่ือง  

19.25 น.  น าท่านเดินทางสู่ นครวาติกัน ประเทศอิตาลี โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)  เที่ยวบินที่ QR831 
22.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์  แวะพักเปลีย่นเคร่ือง 
  

 

 
02.10  น.      น าทา่นเดนิทางสู่ถึง ทา่อากาศยานเลโอดาร์โน ดาร์วินชี ประเทศอิตาลี เที่ยวบนิที่ QR115 
06.20 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานเลโอดาร์โน ดาร์วินชี ประเทศ

อิตาลี น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธี
การทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 
ชั่วโมง) ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วน าท่านขึ้นรถโค้ช
ปรับอากาศ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  นครวาติกัน 
(Vatican City) (ระยะทาง 29 กม./ 45 นาที) ศูนย์กลาง
ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นเมืองแห่งศา
สนจักรและที่ประทับของพระสันตะปาปา ประมุขสูงสุด
แห่งศาสนา หรือ “โป๊ป” ถ่ายรปูด้านนอก โบสถ์น้อยซิสทีน 
(Sistine Chapel) เป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของ
พระสันตะปาปาในนครรัฐวาติกัน มีเอกลักษณ์โดยการ
ตกแต่งและจิตรกรรมฝาผนังโดยจิตรกรผู้มีชื่อเสียงในสมัยฟื้ นฟูศิลปวิทยา มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter 
Basilica) แห่งนครรัฐวาติกัน ที่งดงามด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์ ใช้เวลาสร้างถึง 150 ปี ด้านหน้ามหาวิหารเป็นลาน
กว้างเรียกว่า St.Peter’s Square ประกอบไปด้วยน ้าพุ 2 ด้าน และ
เสาโอเบลิกส์ 1 ต้น ล้อมรอบไปด้วยเหล่าเทพเทวาบนหลังคาและ
ก าแพงสูง (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้า Vatican Museum และ Sistine 
Chapel ) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) (ระยะทาง 6 
ก.ม./ 20 นาที) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี  เป็นเมืองหลวงและ
เมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอ น าท่านถ่ายรูปด้านนอก สัมผัส
ความย่ิงใหญ่ 1  ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกที่  โคลอสเซ่ียม 
(Colosseum) เป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลาง
กรุงโรม ก่อด้วยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบได้ประมาณ 527 เมตร 

QR042 CDG-DOH 09.30-16.50        

9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ   
QR830 DOH-BKK 19.25-06.15        

วันทีห่นึ่ง        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ทา่อากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 

                                                                                                                    

วันทีส่อง     ทา่อากาศยานเลโอดาร์โน ดาร์วินชี ประเทศอิตาลี – นครวาตกินั – โบสถ์นอ้ยซิสทนี – มหาวิหารเซนต์ปเีตอร์ - St.Peter’s  
                   Square – กรุงโรม – โคลอสเซี่ยม – วิหารแพนธอีัน – น ้าพุเทรว่ี – บนัไดสเปน - เมอืง Montecatini Terme                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                         อาหาร เที่ยง, เย็น                                                                                                                          
 

                                                                                                                    

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2


 

 

สูง 57เมตร และน าท่านชมความงามของ วิหารแพนธีอัน (Pantheon) เป็นส่ิงก่อสร้างที่ต้ังอยู่ในกรุงโรม ส าหรับเป็น
เทวสถานแก่เทพต่างๆ ของโรมันโบราณ แต่ในปัจจุบันอนุสาวรีย์นี้เป็นที่เก็บศพของคนส าคัญ น ้าพุเทรว่ี (Trevi 
Fountain) เป็นลานน ้าพุและอนุสรณ์สถานที่จัดได้ว่าสวยงามและมีช่ือเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยนอกจากในเร่ือง
ของความสวยงามแล้วที่นี่ยังมีเร่ืองเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับการโยนเหรียญอธิษฐานและเป็นน ้าพุแบบบาโรกที่ใหญ่
ที่สุดในกรุงโรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) 

น าท่าน ถ่ายรูปบริเวณย่าน บันไดสเปน (Spanish 
steps) เป็นบันไดที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป 
ถูกเรียกชื่อตามสถานฑูตสเปน จัตุรัสนี้ยังต่อตรงกับ
ถนน Via Condotti ที่ เต็ม ไปด้วยร้านแบรนด์เนม
มากมาย ทั้ง Dior, Prada, Gucci,Valentio, Versace, 
Fendi, Ferragamo, Cartier, Bulgari และอื่นๆเป็นต้น 
จากนั้นน าท่านมุ่งหน้าสู่ เมือง Montecatini Terme 
(ระยะทาง 322 ก.ม./ 5 ชม.) เป็นเมืองตากอากาศยอด
นิยมของทั้งชาวอิตาลีและชาวต่างชาติในเขตแคว้นทัส
คานี  ที่ประกอบไปด้วยทัศนียภาพทางธรรมชาติที่
งดงาม มีโรงแรมหรูหราระดับ 5 ดาวที่จัดว่าสวยที่สุดในอิตาลีให้เลือกพัก มีร้านค้า ร้านอาหาร ผับ และบาร์มากมายให้
เที่ยวชม อีกทั้งยังมีบ่อน ้าพุร้อนส าหรับให้ผ่อนคลาย โดยจัดเป็นเมืองแห่งสปาอันดับหนึ่งของอิตาลีเลยทีเดียว 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) 
 ที่พัก: Hotel Michelangelo & Day SPA 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
   (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
วันทีส่าม      เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า – มหาวิหารปิซ่า - Pisa Baptisty of St. John – เมืองมิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – พระราชวังมิลาน  
                      ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II – เมืองโคโม่                                                                               อาหาร เช้า,เทีย่ง,เยน็                                                                                                                          
  

                                                                                                                    

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99


 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) (ระยะทาง 55 ก.ม. / 1 
ชม.) เป็นเมืองที่เปน็ทีรู้่จักอย่างดีเกีย่วกบั หอเอนเมอืงปิ
ซาซากโบราณวัตถุของเมืองที่ยังหลงหลือจากศตวรรษ
ที่5ก่อนคริสตกาล เป็นเมืองที่เคยมีความส าคัญมาก
ด้านการค้าขายในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน น าทา่นเกบ็
ภาพความประทบัใจ และถ่ายรูป 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของ
โลก หอเอนปิซ่า ( Leaning Tower of Pisa) หอเอนปซ่ิา
ที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นหอระฆังแห่งวิหารประจ าเมือง แต่
เพียงการเร่ิมต้นของการสร้างถึงบริเวณช้ัน 3 ก็เกิด
การทรุดตัวและต้องหยุดการก่อสร้างจนถัดมาอีก 100 
ปี ถึงได้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็นสถานทีก่าลิ
เลโอ เคยมาพิสูจน์เร่ืองแรงโน้มถ่วงของโลก และการ
ตกของวัตถุด้วย มหาวิหารปิซ่า (Cathedral of Pisa) 
มหาวิหารที่สวยที่สุดในลักษณะโรมันเนสก์ แสดงให้เห็น
จากซ้ายหอศีลจุ่ม กลางตัวมหาวิหาร และขวาหอระฆัง 
ตัวมหาวิหารเป็นผังกางเขน มีมุขท้ายวัด และตกแต่งซุ้ม
โค้งรอบวัดภายนอกเป็นแบบแถบหินอ่อน สลับสีทาง
ขวาง ซ่ึงกลายมาเป็นแบบที่เรียกว่า “ลักษณะปิซา”และ
โดมรูปไข่ และ Pisa Baptisty of St. John เป็นอาคาร
ทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 

เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) 
น าท่านเดินทางต่อไปยังจุดศูนย์กลางของ เมืองมิลาน (ระยะทาง 280 กม. / 4 ชม.) หรือที่คนอิตาเลียนเรียกว่า มิลาโน่ 
(Milano) เป็นเมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกแข่งกับปารีสในประเทศฝร่ังเศสเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี 
นอกจากนั้นยังมีภาพวาดเฟรสโก้ที่มชีื่อเสียงโด่งดัง และ
โรงละครโอเปร่าอันลือชื่อ เป็นตน้ น าทา่นถา่ยรปูดา้นนอก  
มหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) มหาวิหารนี้
สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ถือว่ามีความ
ใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก ใช้เวลาสร้างเสร็จกว่า 
400 ปี ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ท าจากหิน
อ่อนจ านวน 135 ยอด และมีรูปปั้ นหินอ่อนจากสมัยต่างๆ 
กว่า 2,245 ช้ิน ยอดที่สูงที่สุดมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร 
ของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่า พระราชวังมิลาน (Royal 
Palace of Milan) เป็นที่ตั้งของรัฐบาลในเมอืงมลิานเปน็
เวลาหลายศตวรรษ ปัจจุบันท าหนา้ทีเ่ป็นศูนย์วัฒนธรรมและเป็นทีต้ั่งของนทิรรศการศิลปะระดับนานาชาติ และเป็นทีจ่ดั
แสดงงานศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย พาท่านไปชมและ ช้อปป้ิงที่ ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II เป็นหนึ่งใน
ศูนย์การค้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลก คลุมด้วยหลังคาทรงโค้ง ต้ังอยู่ในใจกลางเมืองมิลาน  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) (ระยะทาง 50 กม. / 1 ชม.) เป็นเมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย ประเทศอิตาลี ตั้งอยู่
บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โคโม่เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยู่ติดกับ
ทะเลสาบโคโม่ ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง 

ที่พัก: Hotel Cruise 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
   (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6) 
พาทุกท่านไปเก็บภาพความประทับใจกับ ทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ด้วย
ความยาวโดยรอบ บวกกับพ้ืนที่รอบๆ ทะเลสาบถึง 146 ตารางกิโลเมตร จึงท าให้ทะเลสาบแห่งนี้กลายเป็นทะเลสาบที่
ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศอิตาลี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไป
ด้วยทะเลสาบและขุนเขา (ระยะทาง 200 ก.ม. / 3 ชม. ) 

เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) 
จากนั้นน าทา่นชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึ
การสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตที่เกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อปี ค .ศ. 1792 ชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel 

วันทีส่ี่         เมืองโคโม่ -  ทะเลสาบโคโม่ –เมอืงลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลกั – สะพานไม้ชาเปล – เมอืงอนิเตอร์ลาเคน - ทะเลสาบทูน –  
                   สวนเฮอเฮ่อมทั – Unterseen – Kirchhofer                                                                                       อาหาร เช้า,เที่ยง,เยน็                                                                                                                          
 

                                                                                                                    



 

 

Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่าน แม่น ้ารอยส์ )Reuss  River) ซ่ึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลู
เซิร์นเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค .ศ. 1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาด
ประวัติศาสตร์ของชาวสวิlตลอดแนวสะพาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลา
เคน (Interlaken) (ระยะทาง 70 ก.ม. / 1.30 ชม.) 
เมืองตากอากาศเล็กๆที่สวยเหมือนในฝัน เป็น
เมืองแห่งสองทะเลสาบ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบ 
ทูน Thun และทะเลสาบเบรียนซ์ Bienz ล้อมรอบ
ด้วยภูเขามีทิวทัศน์บริสุทธิ์และสวยงามมาก แวะ
ให้ท่านถ่ายภาพกับ ทะเลสาบทูน (Lake Thun) 
เป็นทะเลสาบบริเวณเทือกเขาแอลป์ ในอดีต
ทะ เลสาบแห่งนี้ เป็นทะเลสาบผืนเดียวกับ
ทะเลสาบเบรียนซ์ เคยมีชื่อว่า ทะเลสาบเว็นเดิล 
(Wendelsee) แต่ ใ น ค ริ สต์ ศตวร รษที่  10 
ทะเลสาบเวนเดิลก็แยกออกเป็นสองทะเลสาบ 
คือทะเลสาบทูน กับทะเลสาบเบรียนซ์ โดยมี
แม่น ้าอาเรเป็นแม่น ้าที่คอยเช่ือมทะเลสาบทั้ง
สองแทน โดยที่แม่น ้าอาเรจะไหลจากทะเลสาบ
เบรียนซ์ มาสู่ทะเลสาบทูน เนื่องจากผิวน ้าของ
ทะเลสาบบรีเอินซ์นั้นอยู่สูงกว่าของทะเลสาบทูน 
สวนเฮอเฮ่อมัท (Hohematte) พ้ืนที่เปิดโล่งสี
เขียวของเมือง เป็นสนามหญ้าสีเขียวกว้างใหญ่
อยู่หน้าโรงแรม The VICTORIA-JUNGFRAU 
Grand Hotel & Spa มี วิ ว อั น ส ว ย ง า ม ซ่ึ ง
สามารถมองเห็น 3 ยอดเขาได้ทั้งยอดเขาไอ
เกอร์ (Eiger), เมินช์ (Mönch) และยอดเขายุงเฟรา(Jungfraujoch) อิสระให้ท่านเดินเล่นและไปถ่ายภาพกับ ย่านเมือง
เก่า Old Town หรือเรียกว่า Unterseen ต้ังอยู่เลียบกับแม่น ้าอาเร่ บริเวณเชิงเขา Harder เมืองเก่าแห่งนี้ก่อตั้งมา
ตั้งแต่ปี1471 อาคารหลายๆ แห่งยังคงถูกอนุรักษณ์เอาไว้อย่างดี  พาท่านช้อปป้ิงที่ Kirchhofer มีทั้งร้านค้าและ
ร้านอาหารมากมาย ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย  



 

 

เย็น              รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) 
ที่พัก : Hotel Central Continental 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 
 

 
 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9) 

น าท่ าน เดินทาง สู่  ก ริน เดล วัลด์  
(Grindelwald) หมู่บ้านเลก็ๆ ใจกลาง
หุบเขาบน เทือกเขา Burnese Alps 
เป็นหมู่บ้านเล็กๆ แต่กลับมีวิวสวย
หลักล้าน รายล้อมไปด้วยทิวทัศน์สุด
อลังการของเทือกเขาอันย่ิงใหญ่ ทิว
สน และทุ่งหญ้าสีเขียวขจี (ระยะทาง 
20 ก.ม. / 30 นาที) จากนั้นน าท่านนั่ง
กระเช้า Eiger Express สู่  สถานี ไอ
เกอ ร์ เกลตเชอ ร์  (Eigergletcher 
station) และน าท่านเดินทางต่อโดยรถไฟ 2nd CLASS ซ่ึงเป็นจุด
เชื่อมต่อกับรถไฟจุงเฟราที่จะน าผู้โดยสารสู่ ยอดเขาจุงเฟรา 
(JUNGFRAUJOCH) จุดที่สูงที่สุดของยุโรป บนเทือกเขาแอลป์ 
ล้อมรอบด้วยภูเขาไอเกอร์ เมินช์ และจุงเฟรา นอกจากนี้ที่นี่ยัง
เป็นบริเวณแรกในเทือกเขาแอลป์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกอีกด้วย น าท่านเที่ยวชม ปราสาทน ้าแข็ง (Ice palace) 
สร้างข้ึนจากกองน ้าแข็งที่ก่อตัวอยู่ใต้ระเบียงชมวิวลงไป 20 
เมตร เป็นจุดถ่ายรูปสวยๆที่นี่ซ่ึงเกิดจากไกด์ภูเขา 2 คนได้เร่ิม
สลักน ้าแข็งเข้าไปเป็นโถงกว้างขนาด 1,000 ตารางเมตร โดยใช้
เพียงส่ิวเจาะน ้าแข็งและเลื่อยในปี 1930 โดยท าทางเดินเหมือน
โพรงถ ้าเข้าไป เพ่ือชมรูปสลักน ้าแข็งต่างๆ อุณหภูมิภายในถ ้าจะ
คงที่อยู่ที่  -3  องศา  อัลไพน์  เซนเซชัน(Alpine Sensation 
Adventure Tunnel) หนึ่งในสถานที่เที่ยวของจุงเฟรา อุโมงค์
ความยาว 250 เมตร แสดงเร่ืองราวของการรถไฟจุงเฟราและ
การพัฒนาของการท่องเที่ยวในเขตเทือกเขาแอลป์ มีจอภาพ
ยนตร์ 360 องศาที่สฟงิซ์ฮอลล์ โดยภาพยนตร์จะน าพาผู้ชมเข้า
สู่ โลกอัล ไพน์ที่ ล้ อมรอบจุง เฟรา  สฟิง ซ์ฮอลล์  (Sphinx 
Observatory) ขึ้นลิฟต์ที่เร็วที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ไปเพียง 25 

วันทีห่้า       กรินเดลวัลด์ – สถานไีอเกอร์เกลตเชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ปราสาทน ้าแข็ง - อัลไพน์ เซนเซชัน -  สฟงิซ์ฮอลล์ – 
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วินาทีก็จะถึงห้องชมวิวที่จะมองเห็นธารน ้าแข็งได้ในทุกสภาพอากาศ ซ่ึงในวันฟา้ใสจะสามารถเปิดออกไปยังลานชมวิว
กลางแจ้งที่อยู่สูงจากระดับน ้าทะเล 3,571 เมตร พร้อมวิวธารน ้าแข็งอเล็ตช์ มองเลยไปถึงฝร่ังเศส เยอรมนีและอิตาลไีด้
ด้วย 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) 
จากนั้นน าทา่นเดินทางลงจากยอดเขาจุงเฟรา โดยรถไฟ 2nd  CLASS จากยอดเขาจงุเฟรา สู่สถาน ีEigerglertcher เพ่ือ
นั่งกระเชา้ลอยฟา้ Eiger Express กลับสู่ สถานีกรินเดลวัลด์ (Grindelwald) (ตั๋วกระเช้าลอยฟ้าและรถไฟรวมในค่าทวัร์
แล้ว) และจากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองดิจอง หรือ ดีฌง (Dijon) (ระยะทาง 330  กม. / 5 ชม.) หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่
สวยงาม เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโคต-ดอร์ในแคว้นบูร์กอญในประเทศฝร่ังเศส ถือเป็นเมืองส าคัญแห่งแคว้นเบอร์
กันดี เป็นแหล่งไวน์และมัสตาร์ดช้ันดีอีกแห่งของฝร่ังเศส  

เย็น               รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11) 
ที่พัก : Ibis Dijon Centre Clemenceau 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 
 

 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่12) 
น าท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังมากของ
ฝร่ังเศส นั้นก็คือ พระราชวังแวร์ซาย (Versailles 
Palace) (ระยะทาง 320 ก.ม. / 5 ชม.) (ค่าเข้าชม รวมใน
ค่าทัวร์แล้ว) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาก
ที่สุดของประเทศฝร่ังเศส นับเป็นพระราชวังที่มีความ
ย่ิงใหญ่และงดงามอลังการมาก จนติด 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรย์ของโลก อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม พระราชวังสร้างในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมสไตล์คริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 ภายใน
ประกอบด้วยห้องถึง 700 ห้อง รูปภาพทรงคุณค่า 
6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปินชั้นเอก 15,034 
ช้ิน  ควรามกว้างขวางวัดได้จากขนาดพ้ืนที่ของ
พระราชวัง ทั้งหมด 800 เฮกการ์ (5,000 ไร่) โดยแบ่ง
ออกเป็นส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่ The Palace หรือ
ด้านในของพระราชวัง มีห้องมากมายถึง 700 ห้อง ไม่
ว่าจะเป็น ห้องบรรทม, ห้องเสวย, ห้องส าราญ และห้อง
พ านักอื่นๆ แต่ไม่มีห้องน ้าแม้แต่เพียงห้องเดียว , ห้อง
กระจก หรือ The Hall of Mirrors เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุด
ในพระราชวัง และมีชื่อเสียงโด่งดังมากที่ สุด ถูก
ก่อสร้างด้วยกระจกบานยักษ์ใหญ่เจียรไนสุดวิบวับ
ทั้งหมด 17 บาน เมื่อเปิดออกมาจะพบเห็นมมุทีส่วยทีสุ่ด
ของสวนแวร์ซาย The Gardens สวนที่ตกแต่งให้มีลวดลายเหมือนเขาวงกต ประดับประดาด้วยต้นไม้ สวนดอกไม้แบบ
เรขาคณิต มีประติมากรรมและหินอ่อนโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายกรีกโรมัน The Estate of Trianon พระ

วันทีห่ก        พระราชวังแวร์ซาย - The Palace - The Hall of Mirrors - The Gardens - The Estate of Trianon –  
                     เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ - เมอืงปารีส                                                                                                                 อาหาร เช้า,เที่ยง   
 

                                                                                                                    



 

 

ต าหนักเล็กๆ ของพระนางพระนางมารี อองตัวเนต และสวนดอกไม้ส่วนตัว ท่ามกลางหมู่บ้านชนบทที่เงียบสงบ ซ่ึงพระ
นางทรงโปรดที่จะมาพักผ่อนที่แห่งนี้และใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบคนธรรมดาทั่วไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่13) 

จากนั้นน าท่านไป เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ (La Vallée Village Outlet) 
(ระยะทาง 65 กม. / 1 ชม.) เป็นเอาท์เล็ทจ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนม
ชื่อดังต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 
เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆ ท าให้
เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ชื่น
ชอบการช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงตาม
อัธยาศัย 

เย็น   อิสระเย็นเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ระยะทาง 30 กม. / 45 นาที) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของ
ประเทศฝร่ังเศส ต้ังอยู่บนแม่น ้าแซน ผู้คนเรียกปารีสว่า "เมืองแห่งความรัก" เพราะบรรยากาศโรแมนติก และได้ข้ึนช่ือ
ว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะ รอบเมืองยังมีสถาปัตยกรรมโดดเด่น ไม่เหมือนที่ไหนในโลก ถ่ายรูปสวยๆได้หลายมุมเลย
ทีเดียว 
ที่พัก : Novotel Paris Nord Expo Aulnay 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 

 
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่14) 

วันทีเ่จ็ด      เมอืงปารีส – จัตุรัสคองคอร์ด – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free - หา้ง La Samaritaine –  
                    ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ – ถนนฌ็องเซลิเซ่ – ประตูชัยฝร่ังเศส – หอไอเฟล                                อาหาร เช้า เทีย่ง, เยน็                                                                                                                          
 

                                                                                                                    



 

 

น าท่านเชค็อนิแลนดม์ารค์ของเมอืงปารสี เร่ิมต้นที่ จัตุรัส
คองคอร์ด  (Place de la Concorde) เป็นสถานที่แห่ง
ความทรงจ าทางประ วัติศาสตร์ใจกรุงปารีส เป็น
สัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการ
ปกครองของฝร่ังเศส เยี่ยมชมดา้นนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ 
(Louvre Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
ที่สุดของเมืองปารีส จากผลงานที่จัด  แสดงไปจนถึง
ความเก่าแก่และย่ิงใหญ่ของสถานที่ท าให้เป็นพิพิธภัณฑ์
ที่มีความส าคัญระดับโลก อิสระช้อปป้ิงกันที่ ห้างปลอด
ภาษี Benlux Louvre duty free เป็นห้างชื่อดังใจกลางกรุงปารีส ซ่ึงคุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ชั้นน าต่างๆจากทั่ว
โลก ห้าง La Samaritaine เปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกคร้ังเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2021 ที่ผ่านมา และกลายเป็น
ห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที่เน้นย ้าถึงเสน่ห์ของชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟช่ัน อาหาร และงานศิลปะ รวม
แล้วกว่า 600 แบรนด์ ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ของ
ปารีส ภายในอาคารทีม่ีสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ในปัจจุบันมีสาขาแบ่งอยู่ตามเมอืงใหญ่ๆทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
รวมแล้วทั้งหมด 61 แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่15) 
 น าท่านเช็คอินกันต่อเนื่องที่  ถนนฌ็องเซลิ เ ซ่  (Champs 

Elysees) เป็นหนึ่งในถนนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฝร่ังเศส ย่าน
ศูนย์การค้าระดับพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก
ทุกแบรนด์ ประตูชัยฝร่ังเศส (Arc de Triomphe) หรือเรียก
เต็มๆว่า อาร์กเดอทรียงฟเ์ดอเลตวล เป็นผลงานสถาปัตยกรรม
ที่ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปี มีความสูง 
49.5 เมตร มีความกว้าง 45 เมตรและมีความลึกถึง 22 เมตรถูก
จัดอันดับเป็นประตูชัยที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก และถ่ายรูปกับ 
หอไอเฟล (Eiffel Tower) หอที่เป็นสัญญาลักษณ์ของประเทศฝร่ังเศส และเป็นแลนด์มาร์คส าคัญ และยังเป็นหนึ่งใน
ส่ิงก่อสร้างที่มีช่ือเสียงที่สุดในโลกอีกด้วย ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กทั้งหมด หอไอเฟลสูง 324 เมตร (1,063 
ฟุต) หรือสูงเท่ากับตึก 81 ชั้น 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น               รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่16) 
ที่พัก : Novotel Paris Nord Expo Aulnay 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 
 
เช้า               รับประทานอาหารเช้า (SET BOX ) (มือ้ที่17)   

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส เพ่ือเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
09.30 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)  เที่ยวบินที่ QR042 
16.50 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์  แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 
19.25 น.       เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เที่ยวบินที่ QR830 
 
 
06.15 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมกีารสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ข้ึนอยู่กับตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานที่ทอ่งเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิน่ ณ เวลานัน้  
ทั้งนีก้ารเปลี่ยนทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกทา่นเปน็หลักส าคัญ 

 
► เอกสารทีต่้องท าการเตรียมก่อนเดนิทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายกุารใชง้านมากกว่า 6 เดอืน)  
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
► การเดนิทางคร้ังนี้จะตอ้งมจี านวน 10 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยนท์ัวร์กับบริษัทที่มโีปรแกรมใกล้เคยีงกนั 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดนิทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 15 วัน 

วันที่แปด   เมอืงปารีส - ทา่อากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล – ท่าอากาศยานนานาชาติฮามดั แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง     
                                                                                                                                                                                                  อาหาร เชา้                 
 

                                                                                                                     

วันทีเ่กา้      ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ-กรุงเทพฯ 
 

                                                                                                                    



 

 

- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีทีผู่้เดินทางไมถ่ึง15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะท าการแจ้งใหท้่านทราบกอ่นล่วงหน้า 
► ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ กอ่นทกุคร้ัง มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน   
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ทา่นละ 25,000 บาท + ค่าบริการท าวีซ่า 5,500 บาท (30,500 บาท) 
 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยืน่วีซ่าพร้อมเอกสารช าระมดัจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืช าระ 20-25 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบริษัทฯตอ้งออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดนิทางท่านจ าเปน็ตอ้ง
ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามทีบ่ริษัทก าหนดแจ้งเทา่นั้น 
 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและ
จ านวนหนา้หนงัสือเดินทางต้องเหลอืวา่งส าหรบัติดวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ
ไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 
 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
1.  ยกเลกิการเดนิทาง 30 วันกอ่นการเดนิทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใชจ้่ายตามที่ เกดิข้ึนจริงเช่น ค่าวี

ซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่ามดัจ าโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออืน่ๆ)  
2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดนิทางคืนมดัจ า 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกดิข้ึน จริงเชน่ ค่าวีซ่า 

ค่ามดัจ าตัวเคร่ืองบนิ  ค่ามัดจ าโรงแรม หรืออืน่ๆ )  
3. ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน โปรแกรม 
4. กรณีผู้เดนิทางถกูปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าทา่น

สละสิทธิ์ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง 
7. กรณีวีซ่าถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไมผ่า่น) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง  
8. ตามพระราชบัญญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว การยกเลกิการเดนิทางของ

นกัทอ่งเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเทีย่วมีค่าใช้จ่ายที่ได้จา่ยจริงเพ่ือเตรียมการจดัน าเที่ยว ใหน้ ามาหกัจากเงินค่าบริการที่
ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบ เชน่ ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ค่าโรงแรม 
หรืออืน่ๆ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
(บริษัท ด าเนนิการให้ กรณียกเลกิทั้งหมด หรืออย่างใดอยา่งหนึ่ง ไมส่ามารถรีฟนัด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 
1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   
2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคยีงกนั  



 

 

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยว
เพ่ิม) หรือเป็นการเพ่ิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงาน
แฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศที่สามารถปรับ
ควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถ
เลื่อนวันได้ ใน กรณีที่ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือสอบถามราคาอีกคร้ัง  และ
การจัดที่นั่งของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพ่ือแทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้งตน้  
6. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
7. ค่าน ้าหนกักระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 25 กโิลกรัม ถอืขึ้นเคร่ืองได้ 7 กโิลกรัม และค่าประกนัวินาศภัยเคร่ืองบนิ

ตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินทีม่ีการเรียกเก็บ และกรณีน ้าหนกัสัมภาระเกนิทา่นต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบิน
เรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD 
INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโค
วิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลมุการ
รักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณี
ลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น 
เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ 
ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถ
ศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์  FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความ
คุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ  จากทา่น 
2. ค่าบริการและยืน่วีซ่าเชงเก้น 5,500 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่นอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปน็ตน้  
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)  
5. ค่าภาษีน ้ามนัทีส่ายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเคร่ืองบนิ และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
7. ค่าพนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
8. ค่าทปิไกด์ คนขบัรถ ทา่นละ 60 EUR /ทา่น  ส าหรับหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ  
 



 

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 
 
หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศึกษารายละเอยีดทั้งหมดกอ่นท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลกูค้าและ
บริษัท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี/ปลอดบุหร่ี
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภยัการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD INSURANCE 
แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุ
ต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกนัครอบคลุมการรักษาเทา่นัน้ (เข้ารับรักษา
ในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิม
วงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์
ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว  ที่บังคับให้
บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้น



 

 

แผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัท
ฯ 
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ  ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

 

ประกอบการย่ืนค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ 
ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาวซีา่ 25-30 วนัท าการ 

ผู้สมคัรต้องเดินทางมาแสดงตัว และสแกนลายนิว้มอื ตามวนัเวลานดัหมายย่ืนวซีา่ 
โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนื่องจากสถานทตูมกีารเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดเงื่อนไข 

รวมถงึเอกสารที่ใชส้ าหรบัยื่นค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ปน็ประจ า 

 
 

1. พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน (Passport) 
มีอายุไม่ต ่าน้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 

และมีจ านวนหน้าคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 3 หน้า เพ่ือให้ทางสถานทูตติดแปะหน้าวีซ่าเชงเก้น 
(หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) 

 
หมายเหตุ: หากพาสปอร์ตเล่มเก่าของท่าน เคยได้รับวีซ่าเชงเก้น อเมริกา และแคนาดา 
กรุณาถ่ายส าเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่า และส าเนาหน้าวีซ่าที่เคยได้รับ จัดส่งให้กับทางบริษัทฯ  
 
 

2. รูปถ่าย จ านวน 2 ใบ (Photo) 
ถ่ายภาพสี ใบหน้ามองตรง ฉากหลังสีขาว (ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5เซ็นติเมตร) 

รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ห้ามตกแต่งรูป, ห้ามสวมแว่นตา, ห้ามใส่เครื่องประดับ, ห้ามใส่คอนแทคเลนส์, ห้ามเห็นฟนัโดยเด็ดขาด 
รูปถ่ายต้องเปิดให้เห็นหน้าผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 



 

 

(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 70-80 % ของขนาดภาพ) 

 
 
 
 

 
** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รปูถ่ายช ารุด และไม่

สามารถใช้งานได้ ** 
 
 

3. เอกสารส่วนตัว (Personal evidence) 
 - ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมีเอกสารอื่นๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) ท่านจ าเปน็ต้องย่ืนเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเปน็ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 - ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาใบหย่าร้าง / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (จ าเปน็ หากเคยมีการเปลี่ยนแปลง) 
กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ป ี(บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จ าเปน็ต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเปน็ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

- ส าเนาสูติบัตร / ส าเนาใบเกิด (ของเด็ก) 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที่มีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 
- ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร 
  (ของบิดาและมารดา ที่มีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ป ี(บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จ าเปน็ต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเปน็ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
- ส าเนาสูติบัตร / ส าเนาใบเกิด (ของเด็ก) 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที่มีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 
- ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร 
  (ของบิดาและมารดา ที่มีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา และมารดา / ส าเนาพาสปอร์ตบิดา และมารดา 



 

 

 
โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตร
เดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม 
พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานที่
อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือ
ผู้อ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวย่ืน
ค าร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จ าเปน็ต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับย่ืนวีซ่า กรณีบิดา-
มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้
เดียว 

 
จากนั้น ผู้ปกครองจ าเป็นต้องน าหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ทั้งฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ) 

ส่งให้กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัติให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนน าส่งบริษัททัวร์  
(สามารถขอดูตัวอย่างได้ที่แผนกวีซ่าของบริษัททัวร์) 

 
4. หลักฐานการงาน / หนังสือรับรองการท างาน (Proof of Work) 

 
4.1 กรณีเปน็พนกังานทัว่ไป ทั้งภาครฐัและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทที่ท่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุต าแหน่ง
งาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เร่ิมท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยว (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ ให้ใช้ European 
แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบก าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอ านาจอย่างชัดเจน 
(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า และเอกสาร จ าเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น) 
4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD) 
(คัดส าเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
4.3 กรณีทีเ่ปน็นกัเรยีน/นกัศึกษา ใช้หนังสือรับรองการศึกษา ฉบับจริง จากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณา
บัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน 
(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า และเอกสาร จ าเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น) 
4.4 กรณีเปน็แมบ่า้น ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณี
ที่ไม่ได้เดินทางร่วมกนักบัสาม ีจ าเปน็ต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุช่ือ-สกุล    วัน เดือน ปีเกดิ 
ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน 
(ผู้สมัคร จ าเป็นต้องเขียนจดหมายชี้แจง บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 
4.5 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นต้องเขียนจดหมาย

แนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบการพิจารณา อาทิ รูป
ถ่าย, สัญญาเช่า, สัญญาซื้อขาย, ใบเสร็จรับเงิน, โฉนดที่ดิน, หลักฐานอ้างอิงอื่นๆ ฯลฯ 

(ผู้สมัคร จ าเป็นต้องเขียนจดหมายชี้แจง บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 



 

 

5. หลักฐานการเงิน (Financial evidence) 
 5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง จ าเป็นต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนี้ 

5.1.1  Bank Certificate หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร ระบุสกุลเงิน EUR 
(สะกด ชื่อ-สกุล เปน็ภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปจัจุบันที่ใช้เดินทาง) 

 5.1.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 
กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม ่าเสมอ และมียอดเงินคงเหลือ
อยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้
อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา 

  (สะกด ชื่อ-สกุล เปน็ภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปจัจุบันที่ใช้เดินทาง) 
 
5.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

5.2.1 Bank Guarantee หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลอื่น 
(สะกด ชื่อ-สกุล เจ้าของบัญชี และผู้สมัคร เป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันที่ใช้เดินทาง) 

5.2.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ให้การสนับสนุน (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 
กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม ่าเสมอ และมียอดเงินคงเหลืออยู่ใน
บัญชีนั้นๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา 

5.2.3 Sponsor Letter ผู้ให้การสนับสนุน จ าเป็นต้องเขียนจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างกัน พร้อมระบุวันถุ
ประสงค์ในการสนับสนุน และวันเดินทางที่ไปท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ 

 (โปรดติดต่อบริษัทฯ เพ่ือขอดูตัวอย่าง) 
 
หมายเหตุ: ส าหรับประเทศอิตาลี และสาธารณะรัฐเช็ก 
ผู้ที่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทางได้ จ าเป็นต้องเป็นบิดา/มารดา/พ่ี-น้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกันเท่านั้น !! 
กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ลงในจดหมายชี้แจ้งเป็นภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทาง 
 
 

Bank Certificate & Bank Statement 
จ าเปน็ต้องขอจากธนาคาร เปน็ภาษาอังกฤษ เท่านั้น 

จ าเปน็ต้องให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร ประทับตราส าคัญ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร เท่านั้น 
 

6. International Vaccine Certificate 
ประวัติการได้รับวัคซีน ฉบับภาษาอังกฤษ International ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข 

 
7. ใบตรวจเอกสาร และ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ส าหรับยื่นค าร้องขอวีซ่าเชงเก้น 
 



 

 

 เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจาก
บริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล
ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 
หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากย่ิงข้ึน 
 
 เมื่อท่านช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หาก
ด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที่
สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วยประสานงาน
กับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพ่ือน าส่งสถานทูตเช่นกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเปน็ภาษาองักฤษเทา่นัน้ !! 
พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเปน็ตอ้งเซน็รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพ่ือความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
Checklist for Visa Application (เชค็ลสิตส์ าหรบัตรวจเอกสาร) 

กรุณาระบุ ชื่อ รหสั รายการทัวร์ และวันทีเ่ดนิทาง 
พร้อมกรอกขอ้มูลทา้ยรายการ ก่อนน าเอกสารส่งบริษัทฯ 

 
โปรแกรมทัวร์ :       วันทีเ่ดนิทาง :       

ชื่อ-สกลุ ผูส้มัครวีซ่า (ENG) :      บริษัททีจ่องทัวร์ :      

เอกสารประกอบการขอสมคัรวซีา่ 
ส าหรบัน าส่งบรษัิททวัร ์

ฉบบัจรงิ 
(ชดุ) 

ส าเนา 
(ชดุ) 

หมายเหต ุ
อืน่ๆ 

Passport (หนังสือเดนิทาง เลม่ปัจจบุัน)    

Passport (หนังสือเดนิทาง เลม่เก่า) ถ้ามี โปรดระบจุ านวน ....... เล่ม    



 

 

 
Date วัน/เดอืน/ปี ทีจ่ัดส่ง:                     Application’s Signature เซน็ชือ่หมอืนพาสปอร์ต:            
  
 

หมายเหต:ุ โปรดตรวจสอบความถกูตอ้ง กอ่นลงนาม และน าเอกสารส่งให้กับบริษัททัวร์ ตามล าดบั 
ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจรับเอกสาร โดยอา้งองิจากใบ Checklist ทีผู่้สมัครจดัส่งมาเท่านัน้. 

 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลส่วนตัว ย่ืนค าร้องขอสมัครวซีา่เชงเกน้ 
โปรดกรอกรายละเอยีดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยืน่วีซ่าของท่าน (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

ชือ่/รหสั รายการทวัร ์และวนัทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่ว โปรดระบ ุ…………………………………………………… 

1. ชื่อ - นามสกลุ ปัจจุบนั ตรงกับพาสปอร์ต (ภาษาอังกฤษ)   ............................................................................ 

2. ช่ือ - สกลุเดมิ ตอนเกิด (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

Photo (รูปถา่ย)    

Certificate of Employment (หนังสือรับรองสถานะการท างาน)    

Certificate of Study (หนังสือรับรองสถานะการศึกษา)    

Bank Certificate (หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน จากธนาคาร)    

Bank Statement (รายการเดินบญัชียอ้นหลัง 6 เดอืน จาก
ธนาคาร) 

   

International Vaccine Certificate 
   

Visa Application (ใบสมัครวีซ่า เซ็นชือ่เหมอืนพาสปอร์ต) 
   

เอกสารส่วนตัว  
- ส าเนา ใบเกดิ/ใบสูติบัตร 
- ส าเนา ทะเบียนบา้น 
- ส าเนา ใบทะเบียนสมรส 
- ส าเนา ใบหย่าร้าง 
- ส าเนา ใบเปลี่ยนชื่อตัว 
- ส าเนา ใบเปลี่ยนนามสกลุ 
- ส าเนา บัตรประจ าตัวประชาชน 
- ส าเนา บัตรข้าราชการ 

   



 

 

4. ทีอ่ยู่ตามส าเนาทะเบียนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

5. ที่อยู่พ านกัปัจจบุัน กรณีไมต่รงกับส าเนาทะเบียนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

6.โทรศัพท์มอืถอื (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพทบ์้าน (ถา้มี) .......................................... 

7. อาชีพปัจจุบนั .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ช่ือสถานทีท่ างาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการค้าขาย โปรดระบอุย่างชัดเจน) 

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

ที่อยู่ทีท่ างาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ทีท่ างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

9. รายได้ตอ่เดอืน ........................................................... บาท 

10สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส (ตามกฎหมาย)           ⃣   อยู่กนิฉันสามี (ไม่ได้จดทะเบียน) 

  ⃣   หย่าร้าง   ⃣   หม้าย 

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

12. ช่ือ-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกิด................. สถานทีเ่กดิ ...................... 

13. ช่ือ-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานทีเ่กดิ ...................... 

14. ทา่นมี Passport เลม่เกา่ลา่สุด หรือไม่ (ถา้มี) โปรดระบ ุ

      14.1 เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วันหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สูญหาย ............... 

      14.2 เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วันหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สูญหาย .............. . 

15. บุคคลที่เดนิทางไปท่องเที่ยวด้วยในทริป และความสัมพันธ์ โปรดระบุ  

      15.1 ช่ือ-สกลุ ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

      15.1 ช่ือ-สกลุ ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ .................  

 

16. ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ (JAPAN / AMERICA / CANNADA / SCHENGEN / AUSTRALIA และอื่นๆ) โปรดระบุ 



 

 

       16.1 วีซ่าของประเทศที่เคยถกูปฏิเสธ .......................... วัน/เดือนปี ทีถู่กปฏเิสธ ........................... 

เหตุผลทีถู่กปฏิเสธ ...................................... 

17. ทา่นเคยถกูปฏิเสธ ไม่อนุญาตให้เดนิทางเขา้ประเทศใดบา้ง โปรดระบ ุ

       16.1 ประเทศทีถ่กูปฏิเสธ ไม่อนญุาตให้เดินทางเข้า ....................... วัน/เดือนปี ทีถู่กปฏิเสธ ...................... 

เหตุผลทีถู่กปฏิเสธ ...................................... 

18. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา หรือไม่ (โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

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

19. ทา่นเคยพิมพ์ลายนิ้วมอืเพ่ือการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านี ้

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

20. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการด ารงชีพระหว่างการเดนิทาง และระหว่างพ านกั (ตรงกับใบสมัครวีซ่าส่งสถานเอกอคัค

ราชทูต) 

                 ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มผีู้อืน่ออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร) 

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

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

   เงินสด 

 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่าของทา่น
ไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 
 เมื่อท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 - กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    พร้อม

จัดส่งให้กับบริษัทฯทันท ี!! หากด าเนินการลา่ช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   ไม่รับผิดชอบ
ทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต 
เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของท่านให้ชัดเจน (ระบุ
เป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ช่ือบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เร่ิมงาน 

 
 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายส าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 



 

 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อน
ถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า 

          - ท่านจ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 
 
 หมายเหตุ: การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนี้บริษัทเปน็เพียงตัวกลางที่
คอยให้บริการ และอ านวยความสะดวกให้แกผู่้เดินทางเทา่นัน้ 


