
 

FTT2207 ทัวร์ยุโรป CLASSIC EUROPE IV FRANCE SWITZERLAND ITALY 

 8 วัน 5คืน 

 

 

CLASSIC EUROPE IV FRANCE SWITZERLAND ITALY  

8วนั 5คนื 
 เที่ยวแบบจุใจกับ 3 ประเทศยอดนิยมของยุโรป 

 ปารีส หอไอเฟล พิพิธภัณฑล์ูฟร์ เวนิสน้อย 

 เปิดประสบการณ์ นั่งรถกระเช้าไฟฟา้ Funicular Montmartre  

 มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลกิ้า หัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของปารีส 

 พิชิตยอดเขาทิตลิสแห่งสวิส ช้อปป้ิงเมืองซุก เที่ยวเมืองลูเซิร์น 

 เที่ยวอิตาลี เมืองมิลาน และ ทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก 

เดินทางโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS 



 

น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 kg. / CARRY ON 7 kg 

วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ เด็ก 2-11 ปี 

เสริมเตียง 

เด็ก 2-11 ปี  

ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยวเพ่ิม ที่นัง่ หมายเหต ุ

12-19 ก.ย. 65 52,800 52,800 47,300 12,500 25  

04-11 ต.ค. 65 52,800 52,800 47,300 12,500 25  

31 ต.ค. – 07 พ.ย. 

65 

54,800 54,800 49,300 12,500 25  

22-29 พ.ย. 65 54,800 54,800 49,300 12,500 25  

29 พ.ย. – 06 ธ.ค. 

65 

53,800 53,800 48,300 12,500 25  

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 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.    พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน้ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ J สายการ  

บิน สายการบนิเอทิฮัด แอร์เวย์ โดยมีเจา้หนา้ที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบัตรที่นัง่ 

โหลดสัมภาระ 

19.30 น.    ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบนิที่ EY407 

23.10 น.    เดินทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาติอาบูดาบี  แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 

 

 

 

 

 

02.15 น.    น าทา่นเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล เที่ยวบนิที่ EY031 

07.45 น.   เดินทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง 

และ 

พิธีการทางศุลกากร จากนั้นทุกท่านไปเปิดประสบการณ์ นั่งรถกระเช้าไฟฟา้ Funicular Montmartre เปิดให้บริการ

เมื่อช่วงฤดูร้อนปี 1990  ได้มีการสร้างและปรับปรุงใหม่อย่างสม า่เสมอจนถงึปัจจุบัน ปัจจุบันกระเช้าไฟฟา้เป็นรถไฟฟา้

และขนส่งผู้โดยสารได้กว่า 2 ล้านคนต่อปี การเดินทางใช้เวลา 90 วินาทีและเป็นไปโดยอัตโนมัติ จากนั้นพาทุกท่านไปที่ 

วันทีห่นึง่ กรุงเทพฯ - ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบูดาบี   แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

วันทีส่อง  ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบูดาบี  - ทา่อากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล - เมอืงปารีส 

- นั่งรถกระเชา้ไฟฟา้มงตม์าตร์ -  ซาเคร-เกอร์ บาซิลกิ้า – หอไอเฟล -  ลอ่งเรือชมแมน่ า้แซน โดย บาโต มูช -    

พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ -ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free-   ห้าง La Samaritaine - ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์                

 อาหาร เที่ยง,เยน็ 



 
มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า (The Basilica of the Sacred Heart of Paris)  สถานที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็น 

“หัวใจอันศักด์ิสิทธิ์ของปารีส” จุดท่องเที่ยวยอดฮิต ต้ังอยู่บนยอดเนินเขามงต์มาตร์ (La butte Montmartre) สูง

จากระดับน ้าทะเล 129 เมตร เขาแห่งเดียวในกรุงปารีส จุดชมวิวแสนสวย ท่านจะได้เห็นวิวมุมสูงที่สุดอันดับสองรอง

จากหอไอเฟล แต่มีความโดดเด่นส าคัญคือคุณจะได้เห็นหอไอเฟลตั้งอยู่กลางเมืองถ้ามองจากจุดนี้ เป็นวิวแสนโรแมน

ติกจับใจทั้งกลางวันและกลางคืน มหาวิหาร Sacré-Coeur เป็นวิหารในคริสตจักรโรมันคาทอลิก ถูกออกแบบโดย โปล 

อาบาดี (Paul Abadie) สถาปนิกที่ถูกคัดเลือกจากสถาปนิกทั้งหมด 77 รายเร่ิมก่อสร้างปี ค.ศ. 1875 และเสร็จส้ินลง

ในปี ค.ศ.1914 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างเกือบ 40 ปี  

เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) 

เก็บภาพความประทับใจกับแลนด์มาร์คโด่งดังของเมืองปารีส หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คส าคัญ

ของประเทศฝร่ังเศส ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กทั้งหมด มีความสูงประมาณ 300 เมตร(เทียบกับตึกประมาณ 75 

ชั้น) สร้างเป็นรูปแบบหอคอย โดยถูกตั้งตามชื่อของสถาปนกิทีค่นออกแบบชื่อว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซ่ึงเป็นทั้งวิศวกรและ

สถาปนิกชื่อดังของฝร่ังเศสในยุคนั้น ซ่ึงเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างงานเหล็กโดยเฉพาะ หอไอเฟลสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น

ผลงานในการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏิวัติประเทศฝร่ังเศส และเพ่ือแสดงถึงความร ่ารวย ย่ิงใหญ่ 

รวมถึงความส าเร็จในยุคอุตสาหกรรมของประเทศในขณะนั้นด้วยหนึ่งในจุดถ่ายรูปหอไอเฟลทีด่ีที่สุดคือลานตรงข้างหน้า

ปราสาท Palais de Chaillot ที่อยู่ใกล้ๆกับสถานีของ Trocadéro ที่เราจะพาทุกท่านไป เพราะตรงนี้เป็นมุมถ่ายแล้วจะ

เห็นหอไอเฟลแบบไม่มีอะไรมาบังความสวยงามแน่นอน จากนั้นพาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศเมืองปารีส ล่องเรือชม

แม่น ้าแซน โดย บาโต มูช (Bateaux-Mouches)  รอบละประมาณ 1 ชม. มีการบรรยายเกี่ยวกับประวัติเมืองปารีสตลอด

ทั้งการเดินทางระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารน็อทร์-ดาม, หอไอเฟล 

พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ จากนั้นเยี่ยมชมด้านนอกและเก็บภาพความประทับใจกับ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็น

พิพิธภัณฑ์ที่มช่ืีอเสียงโด่งดังที่สุดของเมืองปารีส จากผลงานทีจั่ดแสดงไปจนถึงความเก่าแก่และย่ิงใหญ่ของสถานที่ท า

ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความส าคัญระดับโลก ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าฟลิิปที่ 2 ก่อนที่จะถูกขยายให้เป็นพระราชวังหลวง ใน

ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นสถานที่เก็บรักษาผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าไว้มากกว่า 400,000 ช้ิน 

แต่น ามาจัดแสดงให้ชมเพียง 40,000 ช้ินเท่านั้น ซ้ึงแน่นอนว่าผลงานศิลปะเหลา่นีถ้กูเลา่ต่อกนัมาว่าเป็นสมบัติจากการที่

ฝร่ังเศสน ามาจากประเทศที่ตนชนะสงคราม  



 
จากนั้นพาทุกท่านไปอิสระช้อปป้ิงที่  ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เป็นห้างชื่อดังใจกลางกรุงปารีส ซ่ึง

คุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ชั้นน าต่างๆจากทั่วโลก ในราคาที่ไม่แพงและบรรยากาศที่หรูหราตระการตา ที่ดีเด่นต่อ

นักท่องเทีย่วไทย เพราะมีพนักงานและข้อความภาษาไทยในห้างนี้ดว้ย ห้าง La Samaritaine เป็นห้างสรรพสินค้า ขนาด

ใหญ่ ในกรุงปารีส เร่ิมต้นจากร้านเส้ือผ้าเล็กๆ และขยายไปสู่ส่ิงที่กลายเป็นชุดของอาคารห้างสรรพสินค้าที่มแีผนกต่างๆ 

ทั้งหมด 90 แผนก เป็นสมาชิกสมาคมห้างสรรพสินค้านานาชาติตั้งแต่ปี 2528 ถึง 2535 ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ 

(Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม 

เปิดให้บริการคร้ังแรกในปี ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนที่จะมาเป็นห้างสรรพสินค้าแฟชั่นชั้นน าของโลกอย่างทุกวันนี้แต่ก่อนเป็น

แค่ร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆ ที่หัวมุมถนน Lafayette แต่ภายหลังไม่นานได้มีการขยับขยายพ้ืนที่เพ่ือให้เพียงพอต่อจ านวน

พนักงานและลูกค้าทีม่าจับจ่ายใช้สอย มีบันทึกว่าเป็นปีที่มียอดขายสูงสุด ซ่ึงในปัจจุบันมีสาขาแบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั้ง

ในประเทศและนอกประเทศ รวมแล้วทั้งหมด 61 แห่ง  

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที่2) 

ที่พัก : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดบัใกล้เคียงกนั 

(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดินทาง) 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที่3) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ (La Vallée Village 

Outlet) ) (ระยะทาง 54 ก.ม. ใช้เวลา 1 ชม.)   เป็นเอาท์เล็ท

จ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่า

ราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพิเศษ

ตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน ท าให้

เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ชื่น

ชอบการช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม โดยปัจจุบัน เอาท์เล็ทลาวัลเล่มี

สินค้าแบรนด์เนมจ าหน่ายอยู่หลาย 10 แบรนด์ VERSACE หนึ่งใน

แบรนด์ที่ได้รับความนิยมในไทย และยังมี GUCCI, LACOSTLE, 

ERIC BOMPARD หรือ BACCARAT ก็มีเช่นกัน  

 อิสระอาหารเที่ยงเพ่ือไม่เปน็การรบกวนเวลาของทา่น 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง (Dijon) (ระยะทาง 332 

ก.ม. ใช้เวลา 4 ชม. 30 นาที) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเร่ืองของ

ไวน์ชั้นเลิศ และยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นเบอร์กัน ดี 

(Burgundy region เป็นเมืองหลวงที่มีความส า คัญด้าน

ประวัติศาสตร์ของแคว้นเบอร์กันดีและฝร่ังเศสเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ในเร่ืองของการผลิตไวน์ 

นอกจากวัฒนธรรมเกี่ยวกับไวน์และการปลูกองุ่นแล้ว เมืองดี

จองยังเป็นอีกเมืองที่มีความเกี่ยวพันกับคริสต์ศาสนาเป็นอย่าง

มาก พาท่านชมด้านนอก พาท่านเดินชมสถาปัตยกรรมอัน

สวยงามของเมือง วังดยุกแห่งเบอร์กันดี  (The Ducal 

Palace) วังของขุนนางชั้นสูงที่มีรูปแบบอาคารที่สวยงาม และถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญของนักท่องเที่ยวที่

วันทีส่าม  เมอืงปารีส - เอาท์เลท็ ลาวัลเล่ – เมอืงดีจอง – วังดยกุแห่งเบอร์กนัดี – พิพิธภัณฑ์ศิลปะประจ าเมือง-

เมอืงดจีอง                                                                                                                                                                 

 อาหาร เชา้,เยน็ 



 
เดินทางมาเยือนเมืองดีจอง โดยวังแห่งนี้ได้สร้างขึ้นในแบบสไตล์คลาสสิก ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษ 17 ถึง ศตวรรษ

18 ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีศิลปะในการก่อสร้างที่ยอดเย่ียม และถือว่าเป็นสมบัติล ้าค่าที่มีความส าคัญของประเทศอีกแห่ง

ก็ว่าได้   พิพิธภัณฑ์ศิลปะประจ าเมือง (The Musée des Beaux-Arts ) ซ่ึงอยู่ในบริเวณเดียวกันกับวังดยุคแห่งเบอร์

กันดี ภายในจะมีการจัดแสดงนิทรรศการของศิลปะยุคกลาง และชั้นบนจะมีภาพวาดจัดแสดงจ านวนมาก ซ่ึงผลงานส่วน

ใหญ่จะเป็นผลงานภาพวาดของจิตรกรเฟลมิช และศิลปินที่มีเสียงในท้องถิ่น 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) 

               ที่พัก : Ibis style Dijon Central 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

               (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที่5) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) (ระยะทาง 

252 ก.ม. ใช้เวลา 3 ชม.30 นาที)  อยู่ทางตะวันออกเฉยีงเหนอื

ของฝร่ังเศส ใกล้กับประเทศเยอรมนี จึงท าให้สถาปัตยกรรม

คล้ายกับของเยอรมนี ได้ชื่อว่าเป็น “capitale des vins 

d’Alsace” (เมืองหลวงแห่งไวน์แห่งอาลซัส) อีกด้วย เมือง

กอลมาร์ได้ รับการอนุ รักษ์ให้ เป็นเมืองที่ยังคงลักษณะ

สถาปัตยกรรมและบรรยากาศของเมืองโบราณไว้ ทั้ง

พิพิธภัณฑ์ ศาสนสถาน ห้องสมุด น ้าพุ รูปปั้ น ร้านค้าต่างๆ 

ปัจจุบัน ได้ รับการขนานนามว่าเป็น “Little Venice” (la 

Petite Venise) ติดอันดับเมืองโรแมนติกเป็นอันดับต้นๆ 

ของฝร่ังเศส เวนิสน้อย เป็นชื่อที่มอบให้กับเส้นทางในเมืองกอลมาร์ ช่ือนี้น่าจะมาจากแนวบ้านทั้งสองฝ่ังแม่น ้าซ่ึงอยูท่าง

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง เขตนี้เร่ิมต้นหลัง Koïfhus ผ่านย่านคนขายปลา และไปยังสะพาน Turenne และ Saint-

Pierre  เดิมทีเป็นทีอ่ยู่อาศัยของชุมชนผู้ผลิตไวน์ ชาวสวนในตลาด และคนพายเรือในชนบท Krutenau ทอดยาวไปรอบ 

ๆ ถนน Turenne ที่ใช้ในปี 1674   

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มือ้ที6่) 

จากนั้นน าท่านเที่ยวชม เมืองซุก (ZUG) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

(ระยะทาง 172 ก.ม. ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที)  เป็นเมื่องที่ร ่ารวย

ที่สุดในประเทศ และซุกเป็นเมืองที่ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลก

เมืองที่สะอาดที่สุด เป็นเมืองเก่าที่คงความสวยงามของพ้ืนหิน

แบบยุโรปในยุคกลางจะหลงรักเมืองนี้ ส่ิงที่จะท าให้ท่านประทับใจ

คือรู้สึกได้ถึงอากาศที่สดช่ืนและสะอาดอาจเป็นเพราะเมืองนี้ตั้งอยู่

บนทะเลสาบ อิสระช้อปป้ิงที่ Lohri AG Store ทีมีนาฬิกาชั้นน า

ระดับโลกให้ท่านเลือกซ้ือเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, 

Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, 

Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag 

Heuer ฯลฯ Interlaken และเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) 

(ระยะทาง 31 ก.ม. ใช้เวลา 30 นาที)  เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม

วันทีส่ี่     เมืองกอลมาร์ - Little Venice - เมอืงซุก สวิตเซอร์แลนด์ - Lohri AG Store – เมืองลเูซิร์น -  

สิงโตหินแกะสลัก -  สะพานไม้ชาเปล                                                                                                                                          

 อาหาร เชา้,เที่ยง,เย็น 



 
อันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา (ระยะทาง 35 ก.ม.ใช้เวลา1ชม.)  จากนั้น น าทา่น

ชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพ

อย่างกล้าหาญของทหารสวิสฯที่เกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อปี ค  .ศ . 1792 ชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) 

ซ่ึงมีความยาวถงึ 204 เมตร ทอดข้ามผ่าน แม่น า้รอยส์ (Reuss  River) อันงดงามซ่ึงเป็นเหมือนสัญลกัษณ์ของเมอืงลู

เซิร์นเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค  .ศ . 1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาด

ประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดทาง  

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที่7) 

ที่พัก : Ibis style Luzern Central 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกนั 

(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดินทาง) 

 

 

 

 
 

  

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที่8) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (ระยะทาง 36 ก.ม. ใช้เวลา 

45 นาที)  เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูง อยู่ในรัฐออบวัลเดิน 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดใน

พรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิตลิส ซ่ึงยอดเขาทิตลิสมีความ

สูงประมาณ 3,020 เมตรเหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง จากนั้นไป

ที่  สถานี  Engelberg Talstation Titlis เป็นที่ตั้ งของสถานี

กระเช้าโรแตร์เพ่ือเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ท่านจะได้

สัมผัสกับกระเช้าทรงกลมที่เรียกว่า โรแตร์ เคเบ้ิลคาร์ ที่จะ

หมุนรอบๆ ที่ท่านสามารถดูวิวได้ 360องศาในขณะที่เคลื่อนที่ขึ้น

ไปเร่ือยๆ ท่านจะได้ขึ้นชมทัศนียภาพที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ 

ชม Glacier Cave ถ ้าน ้าแข็งที่สวยงาม และเดินเล่นถ่ายรูปหรือ

เล่นหิมะบนยอดเขา และชม สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK 

สร้างขึ้นฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเที่ยวบนยอดเขาทิตลิส 

สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสูง 3,000 เมตร ทอดข้าม

หน้าผา อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง พิเศษ !! ภัตตาคารบนยอดเขาทติลิส (มื้อที่9)   

วันทีห่้า      เมืองลูเซิร์น – เมอืงแองเกลิเบิร์ก - สถานี Engelberg Talstation Titlis – ยอดเขาทติลสิ - Glacier Cave 

ถ ้าน า้แข็งที่สวยงาม -  สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK – เมืองโคโม่ - ทะเลสาบโคโม่ -  เมอืง Lamazzo                                                                                   

-                                                                                                                                                                

 อาหาร เชา้,เที่ยง,เย็น 



 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) (ระยะทาง 202 กม. ใช้เวลา 3 ชม.) เป็นเมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย ประเทศ

อิตาลี ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โคโม่เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยู่

ติดกับทะเลสาบโคโม่ ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งรวมช้ินงานศิลปะช่ือดัง, มีโบสถ์, พิพิธภัณฑ์, 

สวน, โรงละคร, วังเก่าอยู่มากมาย  พาทุกท่านไปเก็บภาพความประทับใจกับ ทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) ขึ้นชื่อว่าเป็น

ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ใน แคว้นลอมบาร์เดีย (Lombardy) ไม่ไกลจากเมืองมิลาน (Milan) เท่าไรนัก ด้วย

ความยาวโดยรอบถึง 160 กิโลเมตร บวกกับพ้ืนที่รอบๆ ทะเลสาบถึง 146 ตารางกิโลเมตร จึงท าให้ทะเลสาบแห่งนี้

กลายเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของ

ประเทศอิตาลี และยังเป็นทะเลสาบที่ลึกทีสุ่ดเป็น

อันดับ 5 ในยุโรปด้วยความลึกกว่า 400 เมตร 

รูปร่างลักษณะเฉพาะของทะเลสาบโคโม่ท าให้นึก

ถึง  Y ที่กลับด้านที่โด่งดังไปทั่วโลก เป็นผลมา

จากการละลายของธารน ้าแข็งรวมกับการกัด

เซาะของแม่น ้า Adda โบราณ ท าให้เกิดทาง

แยกเป็นตัว Y และยังเป็นทะเลสาบมีทิวทัศน์ที่

งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จากนั้นเดินทางสู่ เมือง Lomazzo เป็นเมืองและชุมชนในจังหวัดโคโม่ในภูมิภาคลอมบาร์เดยี

ของตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่าง Comoและ Milan ศูนย์กลางประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของเมืองก่อตั้งขึ้นบนยอดเขาที่ตั้งอยู่

ในหุบเขาทางฝ่ังขวาของลูรา   

  เย็น  รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที่10) 

 ที่พัก: Just Hotel Lamazzo 4* หรือระดับใกลเ้คียง 

  (ชื่อโรงแรมทีท่า่นพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดินทาง) 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่11) 

น าท่านสู่จุดศูนย์กลางของ เมืองมิลาน หรือที่คนอิตาเลียนเรียกว่า มิ

ลาโน่ (Milano) (ระยะทาง 36 กม. ใช้เวลา 45 นาที) เป็นเมืองหลวง

ทางแฟชั่นของโลกแข่งกับปารีสในประเทศฝร่ังเศส เป็นศูนย์กลาง

ทางธุรกิจของอิตาลี นอกจากนั้นยังมีภาพวาดเฟรสโก้ที่มีชื่อเสียง

โด่งดัง และโรงละครโอเปร่าอันลือชื่อ เป็นต้น  จากนั้น น าท่านแวะ

ถ่ายภาพกับ พระราชวังมิลาน (Royal Palace of Milan)  เป็นที่ตั้ง

ของรัฐบาลในเมืองมิลานเป็นเวลาหลายศตวรรษ ปัจจุบันท าหน้าที่

เป็นศูนย์วัฒนธรรมและเป็นที่ตั้งของนิทรรศการศิลปะระดับนานาชาติ 

ครอบคลุมพ้ืนที่กว่า 7,000 ตารางเมตร และเป็นที่จัดแสดงงาน

ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย และคอลเล็กชันที่มีชื่อเสียงโดยร่วมมอืกับ

พิพิธภัณฑ์และสถาบันทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกเป็น

ประจ า แวะชม  มหาวิหารแห่งมิลาน Duomo di Milano (ถ่ายรูป

ด้านนอก) มหาวิหารนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ถือว่ามี

ความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เร่ิมสร้างในปี 1386 แต่กว่าจะ

เสร็จต้องใช้เวลากว่า 400 ปี ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ท า

วันทีห่ก      เมือง Lomazzo – เมืองมิลาน – พระราชวังมิลาน-มหาวหิารแห่งมลิาน -โรงละครลาสกาลา่ – ซานตามารี

อาเดลเลกราซีเอ-  ห้ากัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด                                                                                             

 อาหาร เชา้ 

 

 



 
จากหินอ่อนจ านวน 135 ยอด และมีรูปปั้ นหินออ่นจากสมยัต่างๆ กว่า 2,245 ช้ิน ยอดที่สูงที่สุดมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร 

ของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ ถ่ายรูปด้านนอกที่ โรงละครลาสกาล่า (La Scala Theatre) เป็นโรงละครคู่เมืองมิลาน

มากว่า 230 ปี เป็นสถานที่แสดงโชว์ชื่อดัง ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ (Santa Maria delle Grazie) เป็นโบสถ์และ

คอนแวนต์ของคณะดอมินิกัน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1980 โบสถ์แห่งนี้มี

ชื่อเสียงเพราะเป็นที่ตั้งของจิตรกรรมฝาผนัง "พระกระยาหารมื้อสุดท้าย" ที่เขียนโดยเลโอนาร์โด ดาวินชีภายในหอฉัน

ของคอนแวนต์ อิสระช้อปป้ิงที่ ห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด (Galleria Vittorio Emanuele II)  เป็น

หนึ่งในศูนย์การค้าที่เก่าแก่ทีสุ่ดในโลก มีลักษณะเป็นทางเดินและอาคาร 4 ชั้น คลุมด้วยหลังคาทรงโค้ง ตั้งอยู่ในใจกลาง

เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ศูนย์การค้าแห่งนี้ตั้งชื่อตามพระเจ้าวิตโตรีโอ เอมานูเอเลที่ 2 แห่งอิตาลี กษัตริย์พระองค์แรก

ของราชอาณาจักรอิตาล ีโดยได้รับการออกแบบในปี พ.ศ. 2404 และสร้างโดยจูเซปเป เมนโกน ีในช่วงปี พ.ศ. 2408 ถึง

ปี พ.ศ. 2420 ร้านขายเสื้อผ้าชั้นสูง (haute couture) ร้านเคร่ืองเพชรพลอย ร้านขายหนังสือและภาพเขียน รวมไปถึง

ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และบาร์ ร้านบางร้านยังเป็นหนึ่งในบรรดาร้านค้า และร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมิลาน  

 อิสระอาหารเที่ยงและเย็นเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

 ที่พัก: Novotel Milano Malpensa Aeroporto 4* หรือระดับใกล้เคียง 

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า (BOX SET) (มือ้ที่12)  

    จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานมิลาโนม่ัลเพนซา เมืองมิลาน เพ่ือเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

10.10 น.    เดินทางกลบัประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY088  

18.05 น.   เดินทางถงึ ทา่อากาศยานอาบูดาบี กรุงอาบดูาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

22.35 น.   เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY402 

 

 

 

08:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update 1 มิถุนายน 2565 ) 
 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายกุารใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  

2. เอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีน

ครบถ้วนมาแล้ว  

 

 

 

 

 

วันทีเ่จ็ด   เมืองมลิาน - ท่าอากาศยานมิลาโน่ มลัเพนซา - ท่าอากาศยานอาบูดาบี แวะเปลี่ยนเคร่ือง             

อาหาร เช้า                                                                                                                                                                                                                

วันที่แปด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                                                                                       



 
เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส ( update 20 มกราคม 2565 ) 

 

► ผู้เดินทางเขา้ประเทศฝร่ังเศสจะตอ้งได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ที่หน่วยงานของประเทศฝร่ังเศสไดอ้อก

ประกาศเกี่ยวกับวัคซีน และรายละเอยีดของการฉีดวัคซีนที่สามารถเดนิทางเขา้ฝร่ังเศสได้ ดังนี้ 

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

(2) Johnson & Johnson ตอ้งครบ 1 โดส เปน็เวลาไมน่อ้ยกว่า 28 วัน 

(3) Sinovac และ Sinopharm 2 เข็ม จะตอ้งได้รับเขม็ที่ 3-4 ด้วย Pfizer, Moderna เป็นเขม็ที่ 3 เปน็เวลาไมน่้อยกว่า 7 วัน 

(4) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส จะตอ้งได้รับPfizer, Moderna เป็นเข็มที่ 2   เป็น

เวลาไมน่อ้ยกว่า 7 วัน 

(5) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส เปน็เวลาไมน่อ้ยกว่า 7 วัน ส าหรับผู้ที่เคยตดิเชื้อ 

COVID-19 มากอ่น 

ข้อมลูจากที่มา : France Diplomacy - Ministry for Europe and Foreign Affair 

- เด็กทีอ่ายุต ่ากว่า 12 ปีและยังไม่ได้รับวัคซีน ให้ถอืสถานะวัคซีนตามของพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองที่เดินทางด้วย 

- ตั้งแต่วันที่ 1 กมุภาพันธ์ 2565 ผู้ที่มอีายุ 18 ปีข้ึนไปที่ตอ้งการเดินทางเข้าประเทศฝร่ังเศสต้องได้รับวัคซีนชนิด mRNA 

เพ่ิมเติม 1 เขม็ โดยเว้นระยะหา่งอยา่งชา้ที่สุด 9 เดอืนหลังได้รับวัคซีนเขม็สุดทา้ย หากเลยก าหนดเวลาดงักล่าว ประวัตกิารรับ

วัคซีนของตนจะไม่ได้รับการรับรองว่าครบตามเกณฑ์ 

► เตรียมเอกสาร International COVID-19 Vaccination Certificate ผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม 

► เตรียม EU Digital COVID Certificate จากแอปพลิเคชั่นหมอพร้อมหมด Digital Health Pass   

► เตรียมเอกสารเดนิทางเขา้ประเทศฝร่ังเศส EU Digital Passenger Locator Form (EU DPLF) (ทางบริษัทเตรียมให้)  **

เอกสารมีการและขั้นตอนการเดินทางมกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กรุณาอัพเดทอกีคร้ังก่อนการเดินทาง** 

 

► ผูเ้ดนิทางเขา้เขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบ2โดสแลว้  

ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศไทยรับรอง มี ดงันี ้

1. CoronaVac (Sinovac) 

2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield) 

3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty) 

4. Moderna 

5. COVILO (Sinopharm) 

6. Janssen (Johnson & Johnson) 

7. Sputnik V 

8. Covaxin 

9. Novavax / Covavax 

10. Medigen 

11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC 

 

► ส าหรับคนตา่งชาติ ผู้เดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass และมีประกนัสุขภาพตา่งชาติครอบคลมุ 10,000 USD   



 
► ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม. ก่อน

เดินทางมาถงึประเทศไทย  

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร้ังนี้จะต้องมจี านวน 10 ทา่นขึ้นไป กรณีไมถ่ึงจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวร์กับบริษัททีม่โีปรแกรมใกล้เคยีงกนั 

- หรือเลื่อน หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งใหท้า่นทราบล่วงหน้ากอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไมถ่ึง15ทา่นและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง

บริษัทจะท าการแจ้งให้ทา่นทราบกอ่นล่วงหน้า 

► ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน   

► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามัดจ า ทา่นละ 25,000 บาท + ค่าบริการท าวีซ่า 5,500 บาท (30,500) 

 กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยืน่วีซ่าพร้อมเอกสารช าระมดัจ าค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 20-25 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบริษัทฯตอ้งออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางทา่นจ าเป็นต้อง

ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามทีบ่ริษัทก าหนดแจ้งเทา่นัน้ 

 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและ

จ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทาง

บรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร์  

1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันกอ่นการเดินทางขึ้นไป คืนเงินท้ังหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็ บคา่ใช้จา่ยตามท่ี เกิดขึ้นจริงเช่น 

ค่าวีซา่ ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน ค่ามัดจ าโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออื่นๆ)  

2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมดัจ า 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึ้น จริงเช่น คา่

วีซ่า ค่ามดัจ าตวัเครือ่งบิน  คา่มัดจ าโรงแรม หรืออื่นๆ )  

3. ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 15 วันกอ่นการเดินทาง เกบ็คา่ใช้จ่ายทัง้หมดตามราคาทัวร์ทีต่ามระบใุน โปรแกรม 

4. กรณีผู้เดนิทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงนิค่าทัวร์ทัง้หมด 

5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พร้อมคณะถอืว่าทา่น

สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงนิมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางไดจ้ะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียก

เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง 

7. กรณีวีซ่าถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง  

8. ตามพระราชบัญญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว การยกเลกิการเดินทางของ

นกัทอ่งเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเทีย่วมีค่าใช้จ่ายที่ได้จา่ยจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้น ามาหักจากเงนิค่าบริการที่



 
ต้องจ่าย ทัง้นี้ ผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวแสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ค่า

โรงแรม หรืออืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บริษัท ด าเนนิการให้ กรณียกเลกิทั้งหมด หรืออยา่งใดอย่างหนึง่ ไม่สามารถรีฟนัดเ์ปน็เงนิหรือการบริการอืน่ๆได้) 

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างตน้   

2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกนั  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพัก

เด่ียวเพ่ิม) หรือเป็นการเพ่ิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาล

วันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่ พักในเมืองใกล้ เ คียงแทน โรงแรมที่ พักส่วนใหญ่ในยุ โรปไม่มี

เคร่ืองปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทีน่ั่งเป็น Business Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไม่

สามารถเลื่อนวันได้ ใน กรณีทีท่่านตอ้งการแยกวันเดนิทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดตอ่เจา้หนา้ที่เพ่ือสอบถามราคา

อีกคร้ัง และการจัดทีน่ัง่ของผู้เดินทาง เปน็การจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพ่ือ

แทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทัวร์ขา้งตน้  

6. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7. ค่าน า้หนกักระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 30 กโิลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได้ 8 กิโลกรัม และค่าประกนัวินาศภัย

เคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินทีม่กีารเรียกเกบ็ และกรณีน ้าหนกัสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่

สายการบินเรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 

Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรือ

อุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษา

เท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณี

ลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและ

ข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม 

พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถ

ศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครอง

เพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  จากทา่น 

2. ค่าบริการและยืน่วีซ่าเชงเกน้ (ประเทศฝร่ังเศส) 5,500 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ ค่าอาหาร เคร่ืองดืม่ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปน็ตน้  



 
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)  

5. ค่าภาษีน ้ามนัทีส่ายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 

6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

7. ค่าพนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

8. ค่าทปิคนขบัรถทา่นละ 60 EUR หรือ ประมาณ 2,300บาท/ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  

 

กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลกูค้า

และบริษัท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลือ่นการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ 20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเกบ็ค่าน้ามนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบนิ, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อทา่นตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลง

ต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เปน็เพียงขอ้เสนอที่ตอ้งได้รับการยนืยนัจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในตา่งประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดห้องใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี/ปลอดบุหร่ี

ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทัง้นี้ขึ้นอยูก่ับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได้   

9. กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลือเปน็พิเศษ อาทเิชน่ ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อยา่งนอ้ย14วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนกังานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มสิีทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเปน็การเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้เดนิทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเปน็กองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อนัเนือ่งมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอืน่ ๆ   



 
12. การประกนัภัย บริษัทฯได้จดัท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผู้เดนิทางไปตา่งประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผน

ประกนัภัย Group tour บูกี้ ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เปน็ไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกนัภัย  โดยทัง้นีก้ารท าประกนั

นี้จากบริษัท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุัติเหตุในการเดนิทาง

เทา่นัน้ แตท่ัง้นี้ ท่านสามารถศึกษาเงอืนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได้  กรณีทา่นตอ้งการ

ซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ  

13. มัคคุเทศก์ พนกังานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มสิีทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเทา่นัน้  

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเปน็การเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้เดนิทาง

ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเปน็กองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อนัเนือ่งมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

 

 เอกสารประกอบการย่ืนค าร้องขอวซี่าเชงเก้น (France) 

ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาวีซ่า 10-15 วันท าการ 

** หากผู้เดินทาง เคยสแกนลายนิ้วมือภายใน 3 ปี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของทัวร์ **โปรดด าเนินการตาม

ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานทูตมกีารเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเงื่อนไข 

รวมถึงเอกสารที่ใช้ส าหรับย่ืนค าร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจ า 

 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจ านวน

หน้าเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า เพ่ือให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ต

เล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      

เพ่ือน าไปแสดงต่อสถานทูต 

 

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน ห้าม

ตกแต่งรูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เคร่ืองประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

** ห้ามขดีเขียน แม็ก หรือใชค้ลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายช ารุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 

   (ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 



 
 

3. เอกสารส่วนตัว 

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมีเอกสารอื่นๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) ท่านจ าเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

 - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลี่ยน) 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า20ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า20ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตร

เดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่

สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอตาม

หลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมี

นายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่

เด็กแสดงตัวย่ืนค าร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับ

ย่ืนวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจ

ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการท างาน ที่ท างานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานทัว่ไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทที่ท่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เร่ิมท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุช่ือ

ประเทศ ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบก าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนาม

ผู้มีอ านาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 

4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดส าเนาไม่เกิน 90 วัน 

พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

4.3 กรณีที่เป็นนกัเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตร

นักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ใน

กรณีที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    

วัน เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายช้ีแจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 



 
4.6 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ 

จ าเป็นต้องเขียนจดหมายแนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือ

เอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น (จดหมายช้ีแจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 

5. หลักฐานการเงิน 
 

5.1 กรณีออกค่าใชจ้่ายเอง ใช้ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ า (บัญชีส่วนตัว) 

รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก 

สม ่าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ 

ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา และขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจาก

ธนาคาร (Bank Certificate) ซึ่งต้องเป็นบัญชีเดียวกัน Statement ข้างตน เป็นภาษาอังกฤษ ระบุสกุลเงิน Euro 

เท่านั้น 
 

 

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จ าเป็นต้องเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง 

(Sponsor Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดยให้บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน 

(Sponsor)  ด า เ นิ นการตาม เอกสารข้ างต้ น  พ ร้อมกั บขอจดหมาย รับรองฐาน ะการ เงิ นจากธนาคาร                         

Bank  Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อผู้สนับสนุนที่ เ ป็นเจ้าของบัญชี 

(Sponsor) และระบุชื่อผู้เดินทาง/ผู้ที่ได้รับการสนับสนุน เอกสารต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดช่ือ - สกุล ให้ตรง

กับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทางเท่านั้น   (กรุณาย่ืนขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาด าเนินการนานถึง 3 วัน) 

 

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ไม่สมบูรณ์ (Book Bank) หรือมีประวัตกิารเดินบัญชีไมค่รอบคลมุตามเงื่อนไข

ที่ก าหนด ท่านจ าเป็นตอ้งขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ที่ออกจากธนาคารเท่านั้น (Bank Statement) 

 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเปน็ยอดลา่สดุ ครอบคลมุภายใน 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 

 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น 
 

 เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับย่ืนวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง 

เนื่องจากบริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอก

ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มูลไมถู่กตอ้งกับความเป็นจริง ท่าน

อาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากย่ิงขึ้น 
 

 เมื่อท่านช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที 

!! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณี 
  

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะย่ืนค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 
 



 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

ตลอดทั้งช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอ

ความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพ่ือน าส่งสถานทูตเช่นกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่าของ

ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยื่นค ารอ้งขอวีซา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพ่ือความสะดวกในการยื่นวซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 
 

 

แบบฟอร์มส าหรบักรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น (France) 

โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยืน่วีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

กรณีผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าหรือพ านักอยู่ใน สปป.ลาว โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่แผนกวซี่าของบริษัทฯ ก่อนยืน่ค าร้องวีซา่ฝร่ังเศส 

 

1. ชื่อ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 

2. ชือ่ - สกลุเดมิ (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ที่อยูต่ามส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

5. ที่อยู่พ านักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

6.โทรศัพท์มือถอื (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี) .......................................... 

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

    ต าแหน่งงาน (ตรงกับทีร่ะบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชือ่สถานที่ท างาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการคา้ขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 

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



 
ที่อยู่ที่ท างาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ที่ท างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล ์.......................... 

9. รายได้ต่อเดอืน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣    โสด   ⃣    สมรส  ⃣    แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 

  ⃣    หย่า   ⃣    ม่าย   ⃣    อยู่กินฉันสามี-ภรรยา     ⃣    

แยกกันอยู่ 

11. ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ถ้าม)ี .............................................  วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานที่เกดิ ..................... 

12. ชื่อ-สกลุของบิดา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกิด................. สถานที่เกดิ ...................... 

13. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานที่เกดิ ...................... 

14. ท่านมี Passport เลม่เก่าล่าสุด หรือไม ่(ถ้ามี) โปรดระบุ 

      เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

15. ยอดเงนิคงเหลือในบัญชอีอมทรัพย์ (ที่ท่านใช้แสดงกบัสถานทูตเพ่ือยื่นค าร้องขอวีซ่า)  

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

16. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หรือไม ่(โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ไดต้ั้งแต่วันที่ .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

17. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านี ้

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

18.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

19. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัอยู่ของผู้ร้องขอ 

                 ตัวผูข้อวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/

องค์กร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุชื่อ ............................................................. 

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

   เงินสด 



 
 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         

กรณีวีซ่าของท่านไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 

 เมื่อท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 - กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับย่ืนวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    

พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   

ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ย่ืนสถานทูต 

เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้อง

กับความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของท่านให้

ชัดเจน (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เร่ิมงาน 
 

 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายส าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับย่ืนวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 

สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัดหมายย่ืนวีซ่า 

          - ท่านจ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 

 

 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งส้ิน ทัง้นี้บริษัทเป็น

เพียงตัวกลางที่คอยให้บรกิาร และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


