
#16274        ทัวร�ยุโรปตะวันตก
ฝรั่งเศส สว�ส อิตาล� 8 วัน 6 คืน พระ
ราชวังแวร�ซาย ยอดเขาจ�งเฟรา บิน

WY



 FLIGHT 
 DEPARTURE       : WY818  BKK-MCT    09:15–12:35 

         WY131   MCT-CDG    14:45–19:25 
RETURN    : WY144  MXP- MCT   21:30–07:00 
                                  WY815  MCT- BKK   09:05–17:45 
 
หมายเหต ุ: เนือ่งจากสภาพอากาศและฤดูกาล เวลาบินมกีารเปลีย่นแปลง ดังนี ้  
เดินทางวันที่ 10 - 17 เมษายน 66 เปลี่ยนแปลงเวลาไฟลท์ขาไป-กลับ 
เดินทางวันที่  30 เมษายน – 07 พฤษภาคม 66 เปลีย่นแปลงเวลาไฟลท์ขาไป-กลับ 
DEPARTURE      :   WY818  BKK-MCT    09:10 – 12:05 

         WY131   MCT-CDG    14:10-19.45 
RETURN   :  WY144  MXP- MCT   22:05–06:25 
                                  WY815  MCT- BKK   08.50-18.00 
 

 
 

 

06.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกช้ัน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน OMAN 

AIR โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป�าก่อนข้ึนเคร่ือง  

09.15 น.  นําท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบิน OMAN AIR  เที่ยวบินที่ WY818 

12.35 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 
14.45 น.      นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส เที่ยวบินที่ WY131 
19.25 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส นําท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมอืง

และพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนํา  ท่านข้ึน
รถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ที่พักในเมืองปารีส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)    
ที่พัก : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดินทาง) 

 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที1่) 
นําท่านเดินทางเช็คอินแลนด์มาร์คสําคัญใน 
เมืองปารีส (Paris) ไปเก็บภาพความประทับใจ
กับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  เ ร่ิมต้นที่  แวะ
ถ่ายภาพกับ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la 
Concorde) เป�นสถานที่แห่งความทรงจําทาง
ประวัติศาสตร์ในกรุงปารีส เป�นสัญลักษณ์ของ
ส ง ค ร า ม ก ล า ง เ มื อ ง แ ล ะ ก า ร ป ฏิ วั ติ ก า ร
ปกครองของฝร่ังเศส จัตุรัสคองคอร์ดถูก
สร้างข้ึนในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่  15 โดย
ส ถ า ป นิ ก ช่ื อ  Jacques Ange Gabriel แ ล ะ
สร้างเสร็จสิ้นในป� ค.ศ.1755 เพ่ือประดิษฐาน
พระบรมรูปทรงม้าแต่ถูกทําลายโดยพระเจ้า
หลุยส์ที่ 16 จากนั้นพาทา่นไป เยี่ยมชมดา้นนอกของ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป�นพิพิธภัณฑ์ที่มช่ืีอเสยีง
โด่งดังที่สุดของเมืองปารีส จากผลงานที่จัดแสดงไปจนถึงความเก่าแก่และยิ่งใหญ่ของสถานที่ทําให้เป�นพิพิธภัณฑ์
ที่มีความสําคัญระดับโลก ก่อต้ังข้ึนโดยพระเจ้าฟ�ลิปที่ 2 ก่อนที่จะถูกขยายให้เป�นพระราชวังหลวง ในป�จจุบัน
พิพิธภัณฑ์ลู ฟร์ (Louvre Museum) เป�นสถานที่เก็บรักษาผลงานศิลปพที่ทรงคุณค่าไว้มากกว่า 400,000 ช้ิน แต่

วันทีห่นึ่ง            ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะเปลีย่นเคร่ือง – ท่าอากาศยานนานาชาติปารีสชาร์ล  
              เดอ โกล –เมืองปารีส 
                                                                                                                    

วันทีส่อง        เมอืงปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre –ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ –  
 ถนนฌ็องเซลิเซ่ – หอไอเฟล - ล่องเรือแม่นํา้แซน โดย บาโต มูช – พระราชวังแวร์ซาย - ช้อปป�้ ง Grain de Cuir                                                                            
                              อาหาร เช้า, เที่ยง, เยน็ 
 

                                                                                                                    



นํามาจัดแสดงให้ชมเพียง 40,000 ช้ินเท่านั้น ซ้ึงแน่นอนว่า
ผลงานศิลปะเหล่านี้ถูกเล่าต่อกันมาว่าเป�นสมบัติจากการที่
ฝร่ังเศสนํามาจากประเทศที่ตนชนะสงครามพาทุกท่านไป 
อิสระช้อปป�้ งที่  ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free 
เป�นห้างช่ือดังใจกลางกรุงปารีส ซ่ึงคุณจะได้พบกับสินค้าแบ
รนด์ช้ันนําต่างๆจากทั่วโลก ในราคาที่ไม่แพงและบรรยากาศ
ที่หรูหราตระการตา ที่ดีเด่นต่อนักท่องเที่ยวไทย เพราะมี
พนักงานและข้อความภาษาไทยในห้างนี้ด้วย และ ห้างแกล
เลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป�นห้างหรูที่มี
ช่ือเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มี
สถาป�ตยกรรมที่สวยงาม เป�ดให้บริการคร้ังแรกในป� ค.ศ.
1912 เดิมทีก่อนที่จะมาเป�นห้างสรรพสินค้าแฟช่ันช้ันนําของ
โลกอย่างทุกวันนี้แต่ก่อนเป�นแค่ร้านขายเส้ือผ้าเล็กๆ ที่หัว
มุมถนน Lafayette แต่ภายหลังไม่นานได้มีการขยับขยาย
พ้ืนที่ เพ่ือให้เพียงพอต่อจํานวนพนักงานและลูกค้าที่มา
จับจ่ายใช้สอย มีบันทึกว่าเป�นป�ที่มียอดขายสูงสุด ซ่ึงใน
ป�จจุบันมีสาขาแบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั้งในประเทศและนอก
ประเทศ รวมแล้วทั้งหมด 61 แห่ง  จากนั้นไปที่ถนนที่มี
ช่ือเสียงที่โด่งดังที่สุดในฝร่ังเศส ถนนฌ็องเซลเิซ่ (Champs 
Elysees) เป�นหนึ่งในถนนทีม่ช่ืีอเสียงโด่งดังในฝร่ังเศส ย่าน
ศูนย์การค้าระดับพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับ
โลกทุกแบรนด์ ถือว่าเป�นย่านธุรกิจที่สําคัญของกรุงปารีส 
และยังถูกจัดอันดับให้เป�นถนนที่สวยที่สุดในโลก ตึกส่วน
ใหญ่บน ถ นนฌ็องเซลิ เ ซ่ เป�นสถาป�ตยกรรมที่มีการ
ผสม ผสานศิลปะ  Art Deco กับการตกแต่งสไตล์  Art 
Nouveau เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ถ่ายภาพด้านหน้ากับ 
หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป�นหนึ่งในแลนด์มาร์คสําคัญของ
ประเทศฝร่ังเศส ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กทั้งหมด มี
ความสูงประมาณ 300 เมตร (เทียบกับตึกประมาณ 75 ช้ัน) 
สร้างเป�นรูปแบบหอคอย โดยถูกต้ังตามช่ือของสถาปนิกที่
คนออกแบบช่ือว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซ่ึงเป�นทั้งวิศวกรและ
สถาปนิกช่ือดังของฝร่ังเศสในยุคนั้น ซ่ึงเช่ียวชาญด้านการ
ก่อสร้างงานเหล็กโดยเฉพาะ หอไอเฟลสร้างข้ึนมาเพ่ือใช้เป�น
ผลงานในการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ป� แห่งการปฏิวัติ
ประเทศฝร่ังเศส และเพ่ือแสดงถึงความร่ํารวย ยิ่งใหญ่  

เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่2) 



 จากนั้นนําท่าน ล่องเรือแม่นํ้าแซน โดย บาโต มูช 

(Bateaux-Mouches) (ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 

ชม.) มีการบรรยายเกี่ยวกับประวัติเมืองปารีส

ตลอดทั้งสายการเดินทางระหว่างสองข้างทางที่

เต็มไปด้วยสถาป�ตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป�น มหา

วิหารน็อทร์-ดาม, หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป�น

ต้น และพาทุกท่านไป สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง

มากของฝร่ังเศส พาทกุทา่นเขา้ชมความสวยงาม

ข อ ง  พ ร ะ ร า ช วั ง แ ว ร์ ซ า ย  ( Versailles 

Palace) หนึ่งในสถานที่ทอ่งเที่ยวที่มช่ืีอเสียงมาก

ที่สุดของประเทศฝร่ังเศส นับเป�นพระราชวังที่มีความยิ่งใหญ่และ

งดงามอลังการมาก จนติด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อีกทั้งยงั

ได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป�นมรดกทางวัฒนธรรม พระราชวังสร้าง

ในรูปแบบสถาป�ตยกรรมสไตล์คริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 ภายใน

ประกอบด้วยห้องถึง 700 ห้อง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ 

และงานแกะสลักจากศิลป�นช้ันเอก 15,034 ช้ิน ควรามกว้างขวาง

วัดได้จากขนาดพ้ืนที่ของพระราชวัง ทั้งหมด 800 เฮกการ์ 

(5,000 ไร่) โดยแบ่งออกเป�นส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่ The 

Palace หรือด้านในของพระราชวัง มีห้องมากมายถึง 700 ห้อง 

ไม่ว่าจะเป�น ห้องบรรทม, ห้องเสวย, ห้องสําราญ และห้องพํานัก

อื่นๆ แต่ไม่มีห้องนํ้าแม้แต่เพียงห้องเดียว , ห้องกระจก หรือ The 

Hall of Mirrors เป�นห้องที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวัง และมีช่ือเสียง

โด่งดังมากที่สุด ถูกก่อสร้างด้วยกระจกบานยักษ์ใหญ่เจียรไนสุด

วิบวับทั้งหมด 17 บาน เมื่อเป�ดออกมาจะพบเห็นมุมทีส่วยที่สุดของ

สวนแวร์ซาย The Gardens สวนที่ตกแต่งให้มีลวดลายเหมอืนเขา

วงกต ประดับประดาด้วยต้นไม้ สวนดอกไม้แบบเรขาคณิต มี

ประติมากรรมและหินอ่อนโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยาย

กรีกโรมัน, The Estate of Trianon พระตําหนักเล็กๆ ของพระ

นางพระนางมารี อองตัวเนต และสวนดอกไม้ส่วนตัว ท่ามกลาง

หมู่บ้านชนบททีเ่งียบสงบ ซ่ึงพระนางทรงโปรดที่จะมาพักผ่อนและ

ใ ช้ ชี วิตเ รียบง่า ยแบบคนธ รรมดา (ค่า ทั ว ร์รวม ค่าเ ข้าชม

พระราชวังแวร์ซายแล้ว) อิสระช้อปป�้ งที่ Grain de Cuir ร้านกระเป�าแบรนด์เนมช้ันนํา ราคาดี อาธิเช่น Hermes, Louis 

Vuitton, Chanel, Prada, Celine, Dior หรือแบรนด์ที่คนไทยนิยมใช้นั้นก็คือ Longchamp นั้นเอง 

เย็น       รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่3) 

 ที่พัก : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที4่) 
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง หรือ ดีฌง (Dijon)  (ระยะทาง 312  กม. / 4.30 ชม.) หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม 

และน่าค้นหาเมืองหนึ่งในประเทศฝร่ังเศส เป�นเมืองหลวงของจังหวัดโคต-ดอร์ในแคว้นบูร์กอญในประเทศฝร่ังเศส 
ถือเป�นเมืองสําคัญแห่งแคว้นเบอร์กันดี เป�นแหล่งไวน์และมัสตาร์ดช้ันดีอีกแห่งของฝร่ังเศส มีแหล่งท่องเที่ยวและ
ทัศนียภาพสวยงามต่างๆ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เข้าไปสัมผัสความงามที่เป�นเอกลักษณ์ของเมืองดิจอง  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่5) 

นําทุกทา่นเดินทางสู่ เมืองเบิร์น (Bern) (ระยะทาง 253  กม. / 

3.30 ชม.) เป�นเมืองหลวง และต้ังอยู่ใจกลางของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ มีความโดดเด่นอย่างน่าประทับใจของเมือง

เก่าสร้างข้ึนต้ังแต่ยุคกลางซ่ึงถูกอนุรักษ์ไว้จากอดีตจนถึง

ป�จจุบัน และเป�นตัวอย่างผังเมืองของสมัยกลางที่ดีมากที่สุด

ในทวีปยุโรป จนได้รับการยกย่องให้เป�นมรดกทางวัฒนธรรม

ของโลกโดยยูเนสโกต้ังแต่ป� 1983 นําท่านเดินทางสู่แลนด์

มาร์คสําคัญในเมืองเบิร์น เร่ิมต้นที่ ชมด้านหนา้และถา่ยภาพ

กับ หอนา�ิกาดาราศาสตร์ (Zytglogge Clock Tower) หรือ 

หอระฆังซิทกล็อด เป�นหอนา�ิกายักษ์ใหญ่เก่าแก่ที่สร้างมา

ต้ังแต่ป�ค.ศ.1530 พูดง่ายๆ ก็คือเกือบๆ 500 ป�แล้ว เป�น

สถานที่เช็คอินของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองเบิร์น (Bern) 

ซ่ึงหอนา�ิกาดาราศาสตร์ ภายในมีการติดต้ังตุ๊กตา คน สิงโต 

หมี ให้ออกมาหมุนและมีไก่ออกมาขัน นอกจากนี้ยังมีตัวตลก

ออกมาเต้นรําไปรอบๆ เป�นจุดไฮไลท์ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน

ทุกๆ ช่ัวโมงอีกด้วย จากนั้นนําท่านถ่ายภาพด้านหน้า มหา

วิหารเบิร์น (Berner Munster) มหาวิหารแห่งนี้  เป�นโบสถ์

สไตล์โกธิก ที่สร้างข้ึนเมื่อ ค.ศ.1421 โบสถ์นี้สามารถเข้าไปชม

วิวบนหอคอยช้ันบนได้ โดยสามารถข้ึนบันได 300 กว่าข้ัน ซ่ึง

หอคอยบนยอดโบสถ์มีความสูงกว่า 100 เมตร ซ่ึงนับว่าเป�น

โบสถ์ที่มีความสูงที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์ ซ่ึงสามารถเห็นวิว

ความสวยงามของกรุงเบิร์นได้ดี ไม่ว่าจะเป�นตัวเมืองกรุง

เบิร์น หอนา�ิกา Zytglogge สะพานข้ามแม่นํ้าอาเร่อ และวิว

ทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม นอกจากนี้มหาวิหารแห่งนี้ยัง

ได้รับข้ึนทะเบียนเป�นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติอีกด้วย แวะชม บ่อหมีสีนํ้าตาล (Bern pits) ในเมือง

เบิร์น เป�นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป�นหลุมหมีหรือเป�นกรงที่อยู่อาศัยของหมี ต้นกําเนิดมาจากหมสีีนํ้าตาล 4-5ตัว อาศัย

อยู่ภายในริมบ่อฝ�่ งแม่นํ้าอาเรอ ในอดีตสร้างบ่อหมีให้อยู่คู่เมืองเบิร์นมาต้ังแต่ศตวรรษที่ 15 ย้ายที่ต้ังไปหลายแห่ง จน

คร้ังสุดท้ายย้ายมาต้ังที่ตรงนี้ในป�จจุบันเมื่อป� 1996 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่6) 

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

วันทีส่าม        เมอืงดิจอง – เมอืงเบิร์น – หอนา�ิกาดาราศาสตร์ – มหาวิหารเบิร์น – บ่อหมีสนีํ้าตาล – เมือง Leissingen  
                                                   อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 
 

                                                                                                                    



 
 

 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที7่) 
 พาทุกท่านเที่ยวชม หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) 

(ระยะทาง 18 ก.ม. / 30 นาที) เป�นหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาสูง
ชันและยังมี นํ้าตกชเตาบ์บาค (Staubbach) ไหลลงมาจากหน้าผา 
ทําให้ ทัศนียภาพของหมู่บ้านแห่งนี้สวยอลังการมากข้ึน แม้จะ
เป�นหนึ่งในหมู่บ้านวิวสวยที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาต่อเนื่อง แต่
เลาเทอร์บรุนเนินยังคงเป�นหมูบ้่านที่เงียบสงบ ไม่วุ่นวาย อิสระให้
ท่านเก็บภาพความประทับใจและเดินเล่นในหมู่บ้าน จนถึงเวลาอัน
สมควรพาท่านเดินทางสู่ สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ (Eigergletcher 
station) ซ่ึงเป�นจุดเช่ือมต่อกับรถไฟจุงเฟราที่จะนําทุกท่าน
เ ดิ น ท า ง สู่  ย อ ด เ ข า จุ ง เ ฟ ร า  ( JUNGFRAUJOCH) TOP OF 
EUROPE บนเทือกเขาแอลป� ล้อมรอบด้วยภูเขาไอเกอร์ เมินช์ 
นอกจากนี้ที่นี่ยังเป�นบริเวณแรกในเทือกเขาแอลป�ที่ได้รับการข้ึน
ทะเบียนเป�นมรดกโลกอีกด้วย ชม ปราสาทนํ้าแข็ง เป�นจุดถ่ายรูป
สวยๆที่นี่ซ่ึงเกิดจากไกด์ภูเขา 2 คนได้เร่ิมสลักนํ้าแข็งใช้เพียงสิ่ว
เจาะนํ้าแข็งและเลื่อยในป� 1930 โดยทําทางเดินเหมือนโพรงถํ้าเข้า
ไป เพ่ือชมรูปสลักนํ้าแข็งต่างๆ อุณหภูมิภายในถํ้าจะคงที่อยู่ที่ -3 
อ ง ศ า  อั ล ไ พ น์  เ ซ น เ ซ ชั น  (Alpine Sensation Adventure 
Tunnel)  หนึ่งในสถานที่เที่ยวของจุงเฟรา อุโมงค์ความยาว 250 
เมตร แสดงเร่ืองราวของการรถไฟจุงเฟราและการพัฒนาของ
การท่องเที่ยวในเขตเทือกเขาแอลป� มีจอภาพยนตร์ 360 องศาที่ส
ฟ�งซ์ฮอลล์  โดยภาพยนตร์จะนําพาผู้ชมเข้าสู่โลกอัลไพน์ที่
ล้อมรอบจุงเฟรา และ สฟ�งซ์ฮอลล์ (Sphinx Observatory) ข้ึน
ลิฟต์ที่เร็วที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ไปเพียง 25 วินาทีก็จะถึงห้องชม
วิวที่จะมองเห็นธารนํ้ าแข็ง  และ  วิวกลางแจ้งที่อยู่สูงจาก
ระดับนํ้าทะเล 3,571 เมตร พร้อมวิวธารนํ้าแข็งอเล็ตช์ มองเลยไป
ถึงฝร่ังเศส เยอรมนีและอิตาลีได้อีกด้วย  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่8)   
 พร้อมชมวิวธรรมชาติเต็มอิ่มแบบพาโนรามา 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเคน (Interlaken) (ระยะทาง 19 
ก.ม. / 30 นาที) เมืองตากอากาศเล็กๆที่สวยเหมือนในฝ�น เป�น
เมืองแห่งสองทะเลสาบ ต้ังอยู่ระหว่างทะเลสาบ ทูน Thun และ
ทะเลสาบเบรียนซ์ Bienz ล้อมรอบด้วยภูเขามีทิวทัศน์บริสุทธิ์และ
สวยงามมาก แวะถา่ยภาพสถานที่สวยๆ เร่ิมต้นที ่สวนเฮอเฮ่อมัท 
(Hohematte) พ้ืนที่เป�ดโล่งสีเขียวของเมือง เป�นสนามหญ้าสี
เขียวกว้างใหญ่อยู่หน้าโรงแรม The VICTORIA-JUNGFRAU 
Grand Hotel & Spa มีวิวอันสวยงามซ่ึงสามารถมองเห็น 3 ยอด
เขาได้ทั้งยอดเขาไอเกอร์, เมินช์ และยอดเขายุงเฟรา เที่ยวชม ย่าน
เมืองเก่า Unterseen ต้ังอยู่เลียบกับแม่นํ้าอาเร่ บริเวณเชิงเขา 
Harder เมืองเก่าแห่งนี้ยังคงถูกอนุรักษณ์เอาไว้อย่างดี และ 
ทะเลสาบทูน Lake Thun เป�นทะเลสาบบริเวณเทือกเขาแอลป�  

เย็น    รับประทานอาหารเยน็ (มื้อที่9) 
ที่พัก : Hotel Central Continental 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดินทาง) 

วันที่สี ่ หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน – นํ้าตกชเตาบ์บาค - สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ - ยอดเขาจุงเฟรา – ปราสาทนํ้าแข็ง - 
 อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟ�งซ์ฮอลล ์– เมืองอินเตอร์ลาเคน – สวนเฮอเฮ่อมัท – Unterseen - ทะเลสาบทูน                             
              อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 
 



 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที1่0) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) (ระยะทาง 218 กม. / 3.30 ชม.) เป�นเมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย ประเทศ
อิตาลี ต้ังอยู่บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โคโม่เป�นเมืองที่ต้ังอยู่ในเทือกเขาแอลป� ทิศเหนือของเมือง
อยู่ติดกับทะเลสาบโคโม่ ถือเป�นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง เป�นแหล่งรวมช้ินงานศิลปะช่ือดัง, มีโบสถ์, 
พิพิธภัณฑ์, สวน, โรงละคร, วังเก่าอยู่มากมาย พาทุกท่านไปเก็บภาพความประทับใจกับ ทะเลสาบโคโม่ (Lake 
Como) ข้ึนช่ือว่าเป�นทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ด้วยความยาวโดยรอบ บวกกับพ้ืนที่รอบๆ ทะเลสาบถึง 146 ตาราง
กิโลเมตร จึงทําให้ทะเลสาบแห่งนี้กลายเป�นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป�นอันดับ 3 ของประเทศอิตาลี  

 

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่11)  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรนา (Verona) (ระยะทาง 198 กม. / 
2.30 ชม.) เมืองเล็กๆ ในแคว้นเวเนโต ประเทศอิตาลี ได้รับการ
ยกย่องให้เป�นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การ 
UNESCO มีสมญานามว่า “Little Roman” โดยยังคงสภาพ
สถาป�ตยกรรมจากสมัยโรมันไว้อย่างสมบูรณ์ พาท่านถ่ายภาพ
ด้านนอก บ้านของจูเลียต (Juliet’s House) ถือจุดเช็คอินที่
สําคัญมากเมื่อมาถึงเมืองนี้ เพราะเป�นสถานที่สมมติให้เป�นบ้าน
ของ จูเลียต  นางเอกของโศกนาฏกรรมความรักจากบท
ประพันธ์ของ วิลเลียม เชกสเป�ยร์ (William Shakespeare) ป� 
ค.ศ. 1595 จุดเด่นของบริเ วณบ้าน คือ กําแพงที่เต็มไปด้วย
ข้อความและคําอธิษฐานเกี่ยวกับความรัก ทั้งเขียน แปะ เพ้นท์ 
รวมถึงกุญแจคล้องประตู หรือตามผนังมีช่ือคู่รักหนุ่มสาวเต็ม
ไ ป ห ม ด จ น แ ท บ ไ ม่ มี ที่ ว่ า ง  ข้ อ ค ว า ม ทั้ ง ห ม ด นั้ น ม า จ า ก
นักท่องเทีย่วบ้าง จากคนในอติาลีบา้ง เพราะเช่ือว่าจะทาํให้ความ
รักมั่นคงยืนยาวเหมือนโรมิโอกับจูเลียต และ ประตูบอชารี 
(Porta Borsari) เป�นประตูโรมันโบราณในเวโรนาทางตอนเหนอื
ของอิตาลี ถูกสร้างข้ึนในศตวรรษที่ เป�นอาคารส่ีเหลี่ยมขนาด
ใหญ่ เป�นด่านทหารในภาคใต้ของเมืองทําหน้าที่เป�นค่ายทหาร
ของกองทัพเวโรนา อาคารมีสองหน้าและนอกชาน มีถนน 
Postumieva สามารถเดินผ่านสองโค้งได้ จากนั้นพาท่าน อสิระ
เดินเลน่ที ่จัตุรัส (Piazza delle Erbe) ทางด้านเหนือของจัตุรัส
เป�นที่ต้ังของศาลาว่าการเมือง กลางจัตุ  รัสเป�นที่ต้ังของรูปป�้ น
เทพเจ้ากรีก และเสาหินอ่อนประดับสิงโต สัญลักษณ์ของแคว้น 
ด้านใต้ของจัตุรัสเป�นที่ต้ังของบ้านพ่อค้า และอาคารต่าง ๆ ที่

วันทีห้่า       เมอืงโคโม่ – ทะเลสาบโคโม ่– เมืองเวโรนา – บา้นของจูเลียต – ประตูบอชารี - จัตุรัส Piazza delle Erbe - ย่านเมสเตร
                                                                      อาหาร เช้า,เทีย่ง,เย็น 
 

                                                                                                                    



สร้างมาต้ังแต่สมัยยุคกลาง สมควรแก่เวลานัดหมายพาทกุท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ ย่านเมสเตร (Mestre) ในเมืองเวนสิ 
(ระยะทาง 117 กม. / 1.30 ชม.) ย่านนี้มีความสวยงามเเละน่าสนใจเป�นย่างมาก โดยนับว่าเป�นย่านที่มีนักท่องเที่ยวให้
ความสนใจมาเที่ยวชมอย่างมาก เพราะมีร้านค้าเเละร้านอาหารมากมายหลายต่อหลายร้านที่มคีวามน่าสนใจเป�นอย่าง
ยิ่ง เเละเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเก่าเเก่เเละสวยงามน่ามาเที่ยวชมเป�นอย่างมาก 

เย็น      รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่12)  

     ที่พัก : LH HOTEL SIRIO VENICE 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

    (ช่ือโรงแรมทีท่า่นพัก ทางบริษัทจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดินทาง) 
 

 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที1่3) 
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) (ระยะทาง 
10 กม. / 30 นาที) เพ่ือข้ามไปเกาะเวนิส ประเทศอิตาลี พาทุกทา่น 
นั่งเรือจากท่าเรือตรอนเคตโต้สู่ เกาะเวนิส (Venice Island) 
ดินแดนแสนโรแมนติก เมืองเวนิสได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลเอ
เดรียติก (Queen of the Adriatic) เมืองแห่งสายนํ้า เมืองแห่ง
สะพานและเมอืงแห่งแสงสว่าง นําท่านชมความสวยงามของ มหา
วิหารซานมาร์โก้ (San Marco) โบสถ์สําคัญแห่งเมืองเวนิสที่เร่ิม
สร้างข้ึนคร้ังแรกต้ังแต่ ค.ศ.823 ผสมผสานศิลปะของหลายยุค
ข้ึนไว้ด้วยกัน ต้ังแต่ไบเซนไทน์ โรมาเนสก์ โกธิค จนถึงเรอเนส
ซองซ์ หลังคาของมหาวิหารซานมาร์โกสร้างแบบโดมสุเหร่าของ
ศาสนาอิสลาม โดมกลางมีขนาดใหญ่ที่สุด ประดับโมเสกสีทอง
อร่ามต้ังแต่หลังคาจรดพ้ืน จึงได้รับสมญานามว่า “Church of 
Gold” มาต้ังแต่สมัยศตวรรษที่  11 เลยทีเดียว สะพานรีอัลโต 
(Ponte di Rialto) เป�นหนึ่งในสะพานข้ามแกรนด์คาแนล ที่
นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปมากที่สุด เพราะสะพานแห่งนี้มี
ความเก่าแก่ที่สุด สร้างข้ึนคร้ังแรกด้วยไม้ในป� ค.ศ.1181 เลย
ทีเดียว ต่อมาได้มีการร้ือ และสร้างใหม่ด้วยหินอย่างที่เห็นใน
ป�จจุบัน นอกจากสะพานรีอัลโตจะเช่ือมระหว่างเกาะ San macro 
กับเกาะ San polo ของเวนิส จากนั้นพาท่าน ชมด้านหน้าของ 
มหาวิหารเซนต์มาร์ก (St Mark’s Basilica) เป�นมหาวิหารที่ได้รับ
สมญานามว่า Chiesa d’oro หรือโบสถ์ทองต้ังแต่ในศตวรรษที่ 
11 เป�นตัวอย่างอันสําคัญของสถาป�ตยกรรมแบบไบ  แซนไทน์ซ่ึง
ต้ังอยู่บนจัตุรัสซันมาร์โกกลางเมืองเวนิส โบสถ์แห่งนี้เป�นโบสถ์
โรมันคาทอลิกระดับมหาวิหารประจะเขตอัครบิดรเวนิสในประเทศ
อิตาลี และ พระราชวังดอจ์ด (Doge’s Palace) เป�นพระราชวัง
ขนาดใหญ่และโอ่อ่ าสวยงาม สําหรับเป�นที่ พักของดยุค
ผู้ปกครองเมืองเวนิสในอดีต ต้ังอยู่ที่แลนด์มาร์คสําคัญของ
เมืองอย่างจัตุรัสซันมาร์โก และมีภายในติดกับมหาวิหาร St 
Mark’s Basilica ซ่ึงเป�นโบสถ์หลักของ  

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่14) 

 จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ โดยเรือ และ เดินทางสู่ เมืองมิลาน (ระยะทาง 267 กม. / 4 ชม.) หรือที่

 คนอิตาเลียนเรียกว่า มิลาโน่ (Milano) เป�นเมืองหลวงทางแฟช่ันของโลกแข่งกับปารีสในประเทศฝร่ังเศส เป�นศูนย์กลาง

 ทางธุรกิจของอิตาลี นอกจากนั้นยังมีภาพวาดเฟรสโก้ที่มีช่ือเสียงโด่งดัง และโรงละครโอเปร่าอันลือช่ือ 

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

วันทีห่ก        ย่านเมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนสิ – มหาวิหารซานมาร์โก้ – สะพานรีอัลโต – มหาวิหารเซนต์มาร์ก -    
พระราชวังดอจ์ด - เมืองมลิาน                                    อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

 

                                                                                                                    



 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที1่6) 
พาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (ระยะทาง 36 กม. / 45 นาที) 
ถ่ายภาพด้านหน้า พระราชวังมิลาน (Royal Palace of Milan)  
เป�นที่ต้ังของรัฐบาลในเมืองมิลาน ของอิตาลี เป�นเวลาหลาย
ศตวรรษ ป�จจุบันทําหน้าที่เป�นศูนย์วัฒนธรรมและเป�นที่ต้ังของ
นิทรรศการศิลปะระดับนานาชาติ ครอบคลุมพ้ืนที่กว่า 7,000 
ตารางเมตร และเป�นที่จัดแสดงงานศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย 
และคอลเล็กชันที่มีช่ือเสียงโดยร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์และสถาบัน
ทางวัฒนธรรมที่มีช่ือเสียงจากทั่วโลกเป�นประจํา มหาวิหารแห่ง
มิลาน Duomo di Milano มหาวิหารนี้สร้างด้วยสถาป�ตยกรรม
แบบโกธิคที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป�นอันดับสามของโลก เร่ิม
สร้างในป� 1386 แต่กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลากว่า 400 ป� ด้านนอก
มีหลังคายอดเรียวแหลมที่ทําจากหินอ่อนจํานวน 135 ยอด และมี
รูปป�้ นหินอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ช้ิน ยอดที่สูงที่สุดมีรูป
ป�้ นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนนา่เป�นสง่าอยู่ โรงละคร
ลาสกาล่า (La Scala Theatre) เป�นโรงละครคู่เมืองมิลานมากว่า 
230 ป� เป�นสถานที่แสดงโชว์ช่ือดัง ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ 
(Santa Maria delle Grazie) เป�น โบสถ์และคอนแวนต์ของ
คณะดอมินิกัน ได้รับการข้ึนทะเบียนเป�นมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโกในป� ค.ศ. 1980 โบสถ์แห่งนี้มีช่ือเสียงเพราะเป�นที่ต้ังของ
จิตรกรรมฝาผนัง "พระกระยาหารมื้อสุดท้าย" ที่เขียนโดยเลโอ
นาร์โด ดาวินชีภายในหอฉันของคอนแวนต์ อิสระช้อปป�้ ง ที่ ห้าง 
Galleria Vittorio Emanuele II มีลัก ษ ณะเป�นท างเ ดินและ
อาคาร 4 ช้ัน คลุมด้วยหลังคาทรงโค้ง ต้ังอยู่ในใจกลางเมืองมิ
ลาน ประเทศอิตาลี ศูนย์การค้าแห่งนี้ต้ังช่ือตามพระเจ้าวิตโตรีโอ 
เ อ ม า นู เ อ เ ล ที่  2 แ ห่ ง อิ ต า ลี  ก ษั ต ริ ย์ พ ร ะ อ ง ค์ แ ร ก ข อ ง
ราชอาณาจักรอิตาล ีโดยได้รับการออกแบบในป� พ.ศ. 2404 และ
สร้างโดยจูเซปเป เมนโกนี ในช่วงป� พ.ศ. 2408 ถึงป� พ.ศ. 2420 
ร้านขายเสื้อผ้าช้ันสูง (haute couture) ร้านเคร่ืองเพชรพลอย 
ร้านขายหนังสือและภาพเขียน รวมไปถึงร้านอาหาร ร้านกาแฟ และบาร์ ร้านบางร้านยังเป�นหนึ่งในบรรดาร้านค้า และ
ร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมิลาน 

เที่ยง  อิสระอาหารเที่ยงและเย็นเพ่ือไม่เป�นการรบกวนเวลาของท่าน ถึงเวลาอันสมควรเวลานัดหมาย พาทุกท่านเดินทางสู่ 
ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน (ระยะทาง 49 กม. / 1 ชม.) เพ่ือเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 

21.30 น.     เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน OMAN AIR  เทีย่วบินที่ WY144 
 

 
07.00 น.   เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน แวะเปลี่ยนเคร่ือง 
09.05 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ OMAN AIR  เทีย่วบนิที่ WY815 
17.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมกีารสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ข้ึนอยูก่ับตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานที่ทอ่งเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิน่ ณ เวลานัน้  

ทั้งนีก้ารเปลี่ยนทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกทา่นเป�นหลักสําคัญ 
 
 

วันทีเ่จ็ด        เมอืงมลิาน – พระราชวังมลิาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – โรงละครลาสกาลา่ – ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ – 
          ห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด - ท่าอากาศยานมลิาโนมลัเปนซา        อาหาร เช้า 
 

                                                                                                                    

วันที่แปด        ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะเปลี่ยนเคร่ือง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
                                                                                                                    

https://en.wikipedia.org/wiki/Milan


► เอกสารที่ต้องทําการเตรียมก่อนเดินทางออกและเดินทางกลับประเทศไทย-ประเทศฝร่ังเศส 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

ประเทศฝรัง่เศส ยกเลกิมาตรการเกี่ยวกับโควิดทั้งหมด ต้ังแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2565 

ประเทศไทย ยกเลกิมาตรการเกี่ยวกับโควิดทั้งหมด ต้ังแต่วันที ่01 ตุลาคม 2565 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมจํีานวน 10 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถงึจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยนท์ัวร์กับบริษัทที่มโีปรแกรมใกล้เคียงกนั 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทาํการแจ้งให้ทา่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีทีผู้่เดินทางไมถ่ึง15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง

บริษัทจะทาํการแจ้งให้ท่านทราบกอ่นล่วงหน้า 

► ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ กอ่นทกุคร้ัง มฉิะนัน้ทางบริษัทจะ

ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้   

► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ  

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ทา่นละ 25,000 บาท + ค่าบริการทาํวีซ่า 5,500 บาท (30,500 บาท) 

 กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยืน่วีซ่าพร้อมเอกสารชําระมดัจําค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืชําระ 20-25 วันกอ่นออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกต๋ัวหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจําเป�นต้อง

ชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามทีบ่ริษัทกาํหนดแจ้งเทา่นั้น 
 

**สําคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั

และจาํนวนหนา้หนงัสือเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรบัตดิวซีา่ไมต่ํ่ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้

ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจาํ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร์  

1.  ยกเลกิการเดินทาง 30 วันกอ่นการเดินทางข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ เกดิข้ึนจริงเช่น 

ค่าวีซ่า ค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบนิ ค่ามดัจําโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออื่นๆ)  

2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมดัจํา 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกดิข้ึน จริงเช่น ค่าวี

ซ่า ค่ามัดจําตัวเคร่ืองบิน  ค่ามดัจําโรงแรม หรืออื่นๆ )  

3. ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

5. เมือ่ทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่า

ท่านสละสทิธิ์ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์รียก

เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง 

7. กรณีวีซ่าถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง  

8. ตามพระราชบญัญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนําเที่ยว การยกเลกิการเดินทางของ

นกัทอ่งเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนําเทีย่วมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดนาํเที่ยว ให้นํามาหักจากเงินค่าบริการที่

ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเทีย่วแสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเทีย่วทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจําต๋ัวเคร่ืองบนิ ค่า

โรงแรม หรืออื่นๆ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บริษัท ดําเนนิการให้ กรณียกเลกิทั้งหมด หรืออย่างใดอยา่งหนึ่ง ไมส่ามารถรีฟ�นด์เป�นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกนั  



3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเป�นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเด่ียว

เพ่ิม) หรือเป�นการเพ่ิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มี

งานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมอืงใกลเ้คียงแทน โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มเีคร่ืองปรับอากาศทีส่ามารถ

ปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งป�  

4. ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที่นั่งเป�น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมต๋ัวกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถ

เลื่อนวันได้ ใน กรณีที่ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือสอบถามราคาอีกคร้ัง 

และการจัดที่นั่งของผู้เดินทาง เป�นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพ่ือแทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

6. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

7. ค่านํา้หนกักระเป�า สมัภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถอืข้ึนเคร่ืองได้ 7 กโิลกรัม และค่าประกนัวินาศภัย

เคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรียกเกบ็ และกรณีนํ้าหนกัสมัภาระเกินท่านต้องเสยีค่าปรับตามที่

สายการบินเรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD 

INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเช้ือ

โควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกัน

ครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจาก

เจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความ

คุ้มครองและข้อยกเว้น เป�นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทําประกันนี้จาก

บริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนําเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทนําเที่ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทาง

เท่านั้น  แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้

กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

9. ค่ารถปรับอากาศนาํเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  จากทา่น 

2. ค่าบริการและยืน่วีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝร่ังเศส) 5,500 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่นอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป�นต้น  

4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)  

5. ค่าภาษีนํ้ามนัทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบนิ และได้ทาํการขายโปรแกรมไป

แล้ว 

7. ค่าพนกังานยกกระเป�าที่โรงแรม 

8. ค่าทปิคนขับรถทา่นละ 60 EUR /ทา่น  สาํหรับหัวหนา้ทัวร์แลว้แต่ความประทับใจ  

 

กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจาํตัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอ่นทาํการจอง เพ่ือความถกูต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างทา่นลูกค้า

และบริษัท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับ

เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  



3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป�นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป�นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหร่ี/ปลอด

บุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป�นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป�นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง

ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป�นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ

ในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD 

INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเช้ือโควิด-

19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษา

เท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้า

ต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป�นไป

ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทําประกนันี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ 

ธุรกิจนําเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทนําเที่ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น  แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไข

ความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติม

สามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น  

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป�นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง

ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป�นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ

ในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

 

 

 

 

 

 

 
 



 เอกสารประกอบการย่ืนคําร้องขอวีซ่าเชงเกน้ (France) 

ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซ่า 10-15 วันทําการ 

** หากผู้เดินทาง เคยสแกนลายนิ้วมือภายใน 3 ป� กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของทัวร์ **โปรดดําเนินการตาม
คําแนะนําของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงขอ้กําหนดเงื่อนไข 

รวมถึงเอกสารที่ใช้สําหรับย่ืนคําร้องขอวีซ่าอยู่เป�นประจํา 
 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจํานวน

หน้าเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า เพ่ือให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอร์ต

เล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      

เพ่ือนําไปแสดงต่อสถานทูต 

 

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

ตกแต่งรูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เคร่ืองประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป�นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใชค้ลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายชํารุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 
   (ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
3. เอกสารส่วนตัว 

 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมีเอกสารอื่นๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) ท่านจําเป�นต้องย่ืนเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป�นภาษาอังกฤษ ดังนี ้
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 - สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลี่ยน) 
 

กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า20ป� (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จําเป�นต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป�นภาษาอังกฤษ 
ดังนี ้

 - สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาสูติบัตร 
 

กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า20ป� (บิดา/มารดา ไม่ไดเ้ดินทาง) จําเป�นต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป�นภาษาอังกฤษ ดังนี ้
 - สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาสูติบัตร 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 
โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือ

รับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้
บุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับ
บุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่สํานกังานเขต/อําเภอ
ตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบสําเนาพาสปอร์ต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมี
นายอําเภอหรือผู้อํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัด



หมายที่เด็กแสดงตัวย่ืนคําร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จําเป�นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้า
เจ้าที่ที่รับย่ืนวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ�ายใดเป�นผู้
มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทํางาน ที่ทํางานป�จจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนย่ืนคําร้องขอวีซ่า) 

 

4.1 กรณีเป�นพนกังานทัว่ไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทที่ท่านทํางานป�จจุบัน   โดยระบุ
ตําแหน่งงาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ป� ที่เร่ิมทํางาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุช่ือ
ประเทศ ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนาม
ผู้มีอํานาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป�นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 

4.2 กรณีที่เป�นเจ้าของกิจการ ใช้สําเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสําเนาไม่เกิน 90 วัน 

พร้อมแปลเป�นภาษาอังกฤษ) 
 

4.3 กรณีที่เป�นนกัเรียน/นกัศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตร

นักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนย่ืนคําร้องขอวีซ่า) 

4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ 
 

4.5 กรณีเป�นแม่บ้าน ใช้สําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   
ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จําเป�นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    
วัน เดือน ป�เกิด ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายช้ีแจงเป�นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 

4.6 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ 
จําเป�นต้องเขียนจดหมายแนะนําตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการทํางาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือ
เอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป�นต้น (จดหมายช้ีแจงเป�นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 

5. หลักฐานการเงิน 
 

5.1 กรณีออกคา่ใช้จ่ายเอง ใช้สําเนาสมุดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ หรือสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจํา (บัญชีส่วนตัว) 
รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก 
สมํ่าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ 
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา และขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน
จากธนาคาร (Bank Certificate) ซึ่งต้องเป�นบัญชีเดียวกัน Statement ข้างตน เป�นภาษาอังกฤษ ระบุสกุลเงิน Euro 
เท่านั้น 

 

 

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จําเป�นต้องเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง 
(Sponsor Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดยให้บุคคลที่เป�นผู้สนับสนุน 
(Sponsor) ดําเนินการตามเอกสารข้างต้น พร้อมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร                         Bank  
Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อผู้สนับสนุนที่เป�นเจ้าของบัญชี (Sponsor) และ
ระบุชื่อผู้เดินทาง/ผู้ที่ได้รับการสนับสนุน เอกสารต้องเป�นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดช่ือ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่
ใช้เดินทางเท่านั้น   (กรุณาย่ืนขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาดาํเนินการนานถึง 3 วัน) 

 

หมายเหต:ุ หากสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ไม่สมบูรณ์ (Book Bank) หรือมีประวัติการเดินบัญชีไมค่รอบคลุมตาม
เงื่อนไขที่กําหนด ท่านจําเป�นต้องขอรายการเดินบัญชีย้อนหลงั ที่ออกจากธนาคารเท่านั้น (Bank 
Statement) 

 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป�นยอดลา่สุด ครอบคลมุภายใน 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 
 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสําหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น 
 



 เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับย่ืนวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป�นจริง 
เนือ่งจากบริษัทฯ ต้องนําส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติคําร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอก
ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป�นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป�นจริง 
ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากย่ิงขึ้น 
 

 เมื่อท่านชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯ
ทันที !! หากดําเนินการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทกุกรณี 

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป�นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ชําระไปแลว้ทุกกรณี 
  

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะย่ืนคําร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 
 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป
สัมภาษณ์ตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือไปอํานวยความสะดวกแก่ท่าน 
ตลอดทั้งช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอ
ความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพ่ือนําส่งสถานทูตเช่นกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นําเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่า
ของทา่น เนือ่งจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป�นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยื่นคาํรอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป�นภาษาองักฤษเทา่นัน้ !! 
พรอ้มแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่าํเป�นตอ้งเซน็รบัรองสําเนาถกูตอ้ง) 

เพ่ือความสะดวกในการยื่นวซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
 

 

 

แบบฟอร์มสําหรบักรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น (France) 

โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป�นภาษาอังกฤษ) 

กรณีผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าหรือพํานักอยู่ใน สปป.ลาว โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของบริษัทฯ ก่อนย่ืนคําร้องวีซ่า
ฝร่ังเศส 

 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 

2. ชือ่ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ที่อยู่ตามสําเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

5. ที่อยู่พํานักป�จจุบัน กรณีไม่ตรงกับสําเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

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

7. อาชีพป�จจุบัน .................................................... 



    ตําแหน่งงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชื่อสถานที่ทํางาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 

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

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

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ที่ทํางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

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

10. สถานภาพ     ⃣    โสด   ⃣    สมรส  ⃣    แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 

  ⃣    หย่า   ⃣    ม่าย   ⃣    อยู่กินฉันสาม-ีภรรยา     ⃣    แยกกันอยู่ 

11. ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ป� เกิด................  สถานที่เกดิ ..................... 

12. ชือ่-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ป� เกิด................. สถานที่เกิด ...................... 

13. ชื่อ-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ป� เกิด................  สถานที่เกิด ...................... 

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

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

15. ยอดเงนิคงเหลอืในบัญชอีอมทรัพย์ (ทีท่่านใช้แสดงกบัสถานทูตเพ่ือย่ืนคําร้องขอวีซ่า)  

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

16. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ป�ที่ผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ไดต้ัง้แต่วันที่ .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

17. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านี ้

                     ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ป� ที่ดําเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

18.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่

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

19. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักอยู่ของผู้ร้องขอ 

                 ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องคก์ร) 

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

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

   เงินสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         
กรณีวีซ่าของท่านไม่ได้รับการอนุมัติทันตามกาํหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 

 เมื่อท่านได้จองทําการจองโปรแกรมทัวร์ และชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 



 - กรุณาจัดส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสําหรับย่ืนวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    
พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   
ไม่รับผิดชอบทกุกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ย่ืน
สถานทูต เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจําเป�นต้องดําเนินการนําส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนําส่งข้อมูลที่
ไม่สอดคล้องกับความเป�นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการทํางานของท่านให้
ชัดเจน (ระบุเป�นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท, ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนป�ที่เร่ิมงาน 

 

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

สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัดหมายย่ืนวีซ่า 
          - ท่านจําเป�นต้องนําส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 
 

 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป�นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนี้บริษัทเป�น
เพียงตัวกลางที่คอยให้บรกิาร และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดนิทางเท่านั้น  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 


