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IQR04 SAY GOOD ITALY SWITZERLAND FRANCE  
เท่ียว... อิตาลี สวิตเซอรแ์ลนด ์ฝรัง่เศส 8วนั5คืน 

 
เทีย่วยโุรปแบบฟีลกูด้ดด 3 ประเทศยอดฮติ อิตาลี เมอืงมลิาน  ชม มหาวหิารแหง่มลิาน พระราชวงัมลิาน  
ถ่ายภาพกบัทะเลสาบโคโม ่ทะเลสาบทีส่วยทีสุ่ดในโลก สวิส พชิติยอดเขาทติลสิแห่งสวสิ ชอ้ปป้ิงเมอืงซุก  
เทีย่วเมอืงลูเซริน์ สะพานไมช้าเปล ฝรัง่เศส เมอืงกอลมาร ์เวนิสน้อย เมอืงปารสี หอไอเฟล พพิธิภณัฑล์ูฟร ์ 

นัง่รถกระเชา้ไฟฟ้า Funicular Montmartre ประตชูยัฝรัง่เศส ล่องเรอืแมน่ ้าแซน ชอ้ปป้ิงหา้งดงัมากมาย 
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เดนิทางโดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS (QR) 
“สายการบินท่ีดีท่ีสดุในโลก (The World's Best Airline)” 

น ้าหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 25 กก. / CARRY ON 7 กก.    

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ่ 

(บาท) 

ราคาเดก็ 2-11 ปี 

(บาท) 

เดก็ 2-11 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง (บาท)  

พกัเดีย่ว / เดนิทาง 

ท่านเดยีว เพิม่ (บาท) 

ทีน่ัง่ หมายเหตุ 

06-13 พฤษภาคม 66 64,888 ไมม่รีาคาเดก็ 

(Infant ไมเ่กนิ 2 ปี 

ราคา 14,500 บาท) 

58,388 12,500 25  

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

>> ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซี่าและคา่บรกิาร 5,500 บาท << 
 
◼ FLIGHT 
 DEPARTURE :    QR831 BKK-DOH 19.25-22.40   //   QR123 DOH-MXP 01.40-07.00 
RETURN    :    QR042 CDG-DOH 09.30-16.50 // QR830 DOH-BKK 19.25-06.15 
 

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว เชา้ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ-ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ี  
QR831 BKK-DOH 19.25-22.40 

    

2 

QR123 DOH-MXP 01.40-07.00 ท่าอากาศยานนานาชาตฮิา
มดั – ท่าอากาศยานมลิาโนมลัเปนซา – เมอืงมลิาน – 
พระราชวงัมลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน - ซานตามารอีาเด
ลเลกราซเีอ - หา้ง Galleria Vittorio Emanuele II 

   
Holiday Inn Munchen Sud 4* 

หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

3 

โคโม ่- เมอืงแองเกลิเบริก์ สวติเซอรแ์ลนด ์– นัง่กระเชา้โรแตร ์
พชิติยอดเขาทติลสิ – ถ ้าน ้าแขง็ –  สะพานแขวน –  เมอืงลู
เซริน์ – สงิโตหนิแกะสลกั – สะพานไมช้าเปล - 
Schwanenplatz 

   
Ibis Styles Luzern 4* 
 หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

4 
เมอืงลูเซริน์ – เมอืงซุก - Lohri AG - เมอืงกอลมาร ์ ประเทศ
ฝรัง่เศส - เวนิสน้อย - เมอืงดจีอง  

   

Ibis Dijon Centre Clemenceau 

4* 

หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

5 
เมอืงดจีอง -  เอาทเ์ลท็ ลาวลัเล่ - เมอืงปารสี -  ประตชูยั
ฝรัง่เศส – หอไอเฟล    

   

Novotel Suites Paris  

CDG Airport Villepinte 4*  

หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

6 

เมอืงปารสี - นัง่รถกระเชา้ไฟฟ้า Funicular Montmartre - 
มหาวหิารซาเครเกอร ์บาซลิกิา้ - ล่องเรอืแมน่ ้าแซน – 
พพิธิภณัฑล์ูฟร ์- หา้ง Benlux Louvre -  หา้ง La 
Samaritaine - หา้งแกลเลอรีล่าฟาแยตต์ 

   
Novotel Suites Paris  

CDG Airport Villepinte 4*  
หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
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16.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน QATAR 

AIRWAYS (QR) โดยมเีจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแทก็กระเป๋าก่อนขึน้เครือ่ง  

19.25 น.  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดย สายการบนิ QATAR AIRWAYS (QR)  เทีย่วบนิที ่QR831 

22.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิามดั ประเทศกาตาร ์ แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 
 

 

 

 

 
01.40 น.    น าท่านเดนิทางสู่ถงึ ท่าอากาศยานมลิาโนมลัเปนซา ประเทศอติาล ีเทีย่วบนิที ่QR123 
07:00 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานมลิาโนมลัเปนซา ประเทศอติาลี น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศุลกากร 

(เวลาท้องถิน่ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมอืงและพธิีการ ทางศุลกากรและตรวจรบั
สมัภาระเรยีบรอ้ยแล้วน าท่านขึน้รถโคช้ปรบัอากาศ เดนิทางสู่จุดศูนยก์ลางของ เมอืงมลิาน หรอืทีค่นอติาเลยีนเรยีกว่า มลิาโน่ 
(Milano) (ระยะทาง 50 กม. / 1 ชม.) เป็นเมอืงหลวงทางแฟชัน่ของโลกแข่งกบัปารสีในประเทศฝรัง่เศส เป็นศูนยก์ลางทางธุรกจิ
ของอติาล ีนอกจากนัน้ยงัมภีาพวาดเฟรสโกท้ีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงั และโรงละครโอเปร่าอนัลอืชื่อ เป็นตน้ น าท่านถ่ายภาพด้านหน้า 
มหาวหิารแหง่มลิาน (Duomo di Milano) มหาวหิารนี้สรา้งดว้ยสถาปตัยกรรมแบบโกธคิทีถ่อืวา่มคีวามใหญ่โตเป็นอนัดบัสามของ
โลก ใชเ้วลาสรา้งร่วมกว่า 400 ปี ดา้นนอกมหีลงัคายอดเรยีวแหลมทีท่ าจากหนิอ่อนจ านวน 135 ยอด และมรีูปป ัน้หนิอ่อนจาก
สมยัต่างๆ กว่า 2,245 ชิ้น ยอดที่สูงที่สุดมรีูปป ัน้ทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ จากนัน้พาทุกท่านแวะ
ถ่ายภาพกบั พระราชวงัมลิาน (Royal Palace of Milan)  เป็นทีต่ัง้ของรฐับาลในเมอืงมลิานเป็นเวลาหลายศตวรรษ ปจัจุบนัท า
หน้าทีเ่ป็นศูนยว์ฒันธรรมและเป็นทีต่ัง้ของนิทรรศการศลิปะระดบันานาชาต ิและเป็นทีจ่ดัแสดงงานศลิปะสมยัใหม่และร่วมสมยั 
คอลเลก็ชนัทีม่ชีือ่เสยีงโดยรว่มมอืกบัพพิธิภณัฑแ์ละสถาบนัทางวฒันธรรมทีม่ชีือ่เสยีงจากทัว่โลกเป็นประจ า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
เมอืงปารสี - ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล – 
ท่าอากาศยานนานาชาตฮิามดัแวะ พกัเปลีย่นเครือ่ง QR042 
CDG-DOH 09.30-16.50 

    

8 ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ QR830 DOH-BKK 19.25-06.15     

วนัทีส่อง      ท่าอากาศยานนานาชาตฮิามดั – ท่าอากาศยานมลิาโนมลัเปนซา – เมอืงมลิาน – พระราชวงัมลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน -      
       ซานตามารอีาเดลเลกราซเีอ - หา้ง Galleria Vittorio Emanuele II           อาหาร เทีย่ง,เยน็ 
 

                                                                                                                    

วนัทีห่นึ่ง        ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ- ท่าอากาศยานนานาชาตฮิามดั  แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง                                                                                                                    
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่) 

 พาท่านไปชมและ ช้อปป้ิงท่ี หา้ง Galleria Vittorio Emanuele 
II  เป็นหนึ่งในศูนยก์ารคา้ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในโลก คลุมดว้ยหลงัคา
ทรงโคง้ ตัง้อยู่ในใจกลางเมอืงมลิาน  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืง
โคโม่ (Como) (ระยะทาง 50 กม. / 1 ชม.) เป็นเมอืงในแคว้น
ลอมบารเ์ดยี ประเทศอติาล ีตัง้อยู่บรเิวณพรมแดนกบัประเทศ
สวติเซอร์แลนด์ โคโม่เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ในเทอืกเขาแอลป์ ทศิ
เหนือของเมอืงอยูต่ดิกบัทะเลสาบโคโม่ ถอืเป็นเมอืงท่องเทีย่ว
ยอดนิยมแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งรวมชิน้งานศลิปะชื่อดงั, มโีบสถ์, 
พพิธิภณัฑ,์ สวน, โรงละคร, วงัเก่าอยูม่ากมาย  พาทุกทา่นไป
เกบ็ภาพความประทบัใจกบั ทะเลสาบโคโม ่(Lake Como) ขึน้
ชื่อว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยทีสุ่ดในโลก ตัง้อยู่ใน แควน้ลอมบาร์
เดีย (Lombardy) ไม่ไกลจากเมืองมิลาน (Milan) เท่าไรนัก 
ดว้ยความยาวโดยรอบถงึ 160 กโิลเมตร บวกกบัพืน้ทีร่อบๆ 
ทะเลสาบถึง 146 ตารางกิโลเมตร จึงท าให้ทะเลสาบแห่งนี้
กลายเป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 3 ของประเทศอติาล ี
และยงัเป็นทะเลสาบทีล่กึทีสุ่ดเป็นอนัดบั 5 ในยุโรปดว้ยความ
ลกึกวา่ 400 เมตร รปูรา่งลกัษณะเฉพาะของทะเลสาบโคโม่ท า
ใหน้ึกถงึ Y ท่ีกลบัด้านท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก เป็นผลมาจากการ
ละลายของธารน ้าแข็งรวมกับการกัดเซาะของแม่น ้า Adda 
โบราณ ท าให้เกิดทางแยกเป็นตวั Y และยงัเป็นทะเลสาบมี
ทวิทศัน์ทีง่ดงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งในโลก และ มหาวหิารโคโม ่(Cattedrale di S.Maria Assunta) เป็นมหาวหิารโรมนัคาธอลกิหลกัใจ
กลางเมอืงโคโม ่ใชเ้วลาการสรา้งยาวนานเกอืบ 400 ปี สรา้งเพือ่อุทศิใหก้บัพระแมม่าร ี

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ที2่) 

ทีพ่กั: Hotel cruise  4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแองเกลิเบริก์ (Engelberg) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ ( 
ระยะทาง 203 ก.ม. / 3 ชม.)  เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยู่บนเขาสูงอยู่ในรฐัออบวลัเดิน 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ซึ่งยอดเขาทิตลิสมีความสูง
ประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเลปานกลาง กลาง เป็นที่ตัง้ของ  สถานี
กระเช้าโรแตร ์เพื่อเดนิทางขึน้สู่ ยอดเขาทติลสิ (Titlis) ท่านจะไดส้มัผสักบักระเชา้
ทรงกลมที่เรยีกว่า โรแตร์ เคเบิ้ลคาร์ ที่จะหมุนรอบๆ ที่ท่านสามารถดูววิได้ 360
องศาในขณะที่เคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยๆ ท่านจะได้ขึ้นชมทัศนียภาพที่งดงามของ
เทอืกเขาแอลป์ 

เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั (อาหารอาหารชุดสไตลเ์อเชยี) บนยอดเขาทติลสิ (มือ้ที4่)  

วนัทีส่าม      โคโม ่- เมอืงแองเกลิเบริก์ สวติเซอรแ์ลนด ์– นัง่กระเชา้โรแตร ์พชิติยอดเขาทติลสิ – ถ ้าน ้าแขง็ –  สะพานแขวน –  
       เมอืงลูเซริน์ – สงิโตหนิแกะสลกั – สะพานไมช้าเปล - Schwanenplatz                อาหาร เชา้, เทีย่ง, เยน็                                                           
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 จากนัน้พาท่านชม สะพานแขวน (TITLIS CLIFF WALK) สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพาน
มคีวามยาว 100 เมตร ความสูง3,000 เมตร และ ชม ถ ้าน ้าแขง็ (Glacier cave) ที่สวยงามและเดนิเล่นถ่ายรูปหรอืเล่นหมิะบน
ยอดเขา ใหท้่านไดอ้สิระเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวติเซอรแ์ลนด์ ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบ

และขุนเขา (ระยะทาง 35 ก.ม. / 1 ชม.)  จากนัน้ น าท่านชม สงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลกับนผาหนิ

ธรรมชาต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวิตทีเ่กดิจากการปฏวิตัใินฝรัง่เศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชม 

สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่าน แม่น ้ ารอยส์ (Reuss  River) ซึ่งเป็นเหมือน

สญัลกัษณ์ของเมอืงลูเซริ์นเป็นสะพานไมท้ีม่หีลงัคาทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในยุโรป สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลงัคาคลุมสะพานมี

ภาพวาดประวตัิศาสตร์ของชาวสวิlตลอดแนวสะพาน อิสระเดินเล่นท่ี Schwanenplatz  ที่นี่เป็นแหล่งช้อปป้ิงหลกัส าหรบั

นักท่องเทีย่วทีม่าเยอืนลูเซริน์ ตัง้อยู่รมิฝ ัง่ขวาของทะเลสาบลูเซริน์ มรีา้นคา้มากมายทีน่ี่ รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นคา้รอบๆขาย

งานฝีมอืสวสิทอ้งถิน่ รา้นคา้บางรา้นขายของทีร่ะลกึ ชอ็คโกแลต เครือ่งประดบั ฯลฯ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็        รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ที5่) 

ทีพ่กั: Ibis Style Luzern 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

                  (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
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เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 

น าท่านเทีย่วชม เมอืงซุก (ZUG) (ระยะทาง 31 กม. / 30 นาท ี) เป็นเมือ่งที่
ร ่ารวยทีสุ่ดในประเทศ และซุกเป็นเมอืงทีต่ดิอนัดบัหนึ่งในสบิของโลกเมอืง
ทีส่ะอาดทีสุ่ด เป็นเมอืงเก่าทีค่งความสวยงามของพืน้หนิแบบยุโรปในยุค
กลางจะหลงรกัเมอืงนี้ สิง่ทีจ่ะท าใหท้่านประทบัใจคอืรูส้กึไดถ้งึอากาศทีส่ด
ชื่นและสะอาดอาจเป็นเพราะเมืองนี้ตัง้อยู่บนทะเลสาบ อิสระชอปป้ิงท่ี 
Lohri AG Store ทมีนีาฬิกาชัน้น าระดบัโลกให้ท่านเลอืกซื้อเลอืกชมอาท ิ
เ ช่ น  Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani 
Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag 
Heuer ฯลฯ อีกทัง้ยังมีช่อเสียงในการสร้างสรรค์เครื่องประดับอันน่า
หลงใหลถูกสรา้งขึน้ในชอ้ปแห่งนี้ โดยสรา้งความประทบัใจถงึรายละเอยีด
ที่เลก็ที่สุด ถอืว่าอยู่ในฐานะผูเ้ชี่ยวชาญด้านเครื่องประดบัประวตัศิาสตร์
และช่างทองชัน้หนึ่งของเมือง จึงท าให้มีชื่องเสียงมาก จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู่ เมอืงกอลมาร ์(Colmar) ประเทศฝรัง่เศส (ระยะทาง 175 ก.ม. / 
2.30 ชม.)   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที7่) 

จากนัน้ท าท่านเดนิทางชม เมอืงกอลมาร์ทีไ่ดร้บัการอนุรกัษ์ให้เป็นเมอืงที่ยงัคงลกัษณะสถาปตัยกรรมและบรรยากาศของเมอืง
โบราณไว ้ทัง้พพิธิภณัฑ์ ศาสนสถาน หอ้งสมุด น ้าพุ รูปป ัน้ รา้นคา้ต่างๆ ปจัจุบนัไดร้บัการขนานนามว่าเป็น “Little Venice” (la 
Petite Venise) ตดิอนัดบัเมอืงโรแมนตกิเป็นอนัดบัตน้ๆ ของฝรัง่เศส เวนิสน้อย เป็นชื่อทีม่อบใหก้บัเสน้ทางในเมอืงกอลมาร์ ชื่อนี้
น่าจะมาจากแนวบา้นทัง้สองฝ ัง่แม่น ้าซึง่อยูท่างทศิตะวนัออกเฉียงใตข้องเมอืง เขตนี้เริม่ตน้หลงั Koïfhus ผา่นยา่นคนขายปลา และ
ไปยงัสะพาน Turenne และ Saint-Pierre  เดมิทเีป็นทีอ่ยู่อาศยัของชุมชนผูผ้ลติไวน์ ชาวสวนในตลาด และคนพายเรอืในชนบท 
Krutenau ทอดยาวไปรอบ ๆ ถนน Turenne ทีใ่ชใ้นปี 1674  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดจีอง (Dijon) (ระยะทาง 252 ก.ม. / 
3.30 ชม.) เป็นเมอืงที่มชีื่อเสยีงในเรื่องของไวน์ชัน้เลศิ และยงัเป็นเมอืงหลวงของแคว้นเบอร์กนัด ี(Burgundy region เป็นเมอืง
หลวงทีม่คีวามส าคญัดา้นประวตัศิาสตรข์องแควน้เบอรก์นัดแีละฝรัง่เศสเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประวตัศิาสตรอ์นัเก่าแก่ในเรื่อง
ของการผลติไวน์ นอกจากวฒันธรรมเกี่ยวกบัไวน์และการปลูกองุ่นแล้ว เมอืงดจีองยงัเ ป็นอีกเมอืงที่มคีวามเกี่ยวพนักบัครสิต์ 
เนื่องจากการมโีบสถค์รสิตจกัรจ านวนมากภายในเมอืง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ี ่        เมอืงลูเซริน์ – เมอืงซุก - Lohri AG Store - เมอืงกอลมาร ์(Colmar) ประเทศฝรัง่เศส - เวนิสน้อย - เมอืงดจีอง                                                                                                                                                     
                                                                                                                                               อาหาร เชา้,เทีย่ง,เยน็ 
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เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ที8่) 
                   ทีพ่กั : Ibis Dijon Centre Clemenceau 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

                  (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่) 

จากนัน้อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยัที ่เอาทเ์ลท็ ลาวลัเล่ (La Vallée Village Outlet) (ระยะทาง 350 กม. / 5 ชม.) เป็นเอาท์
เลท็จ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกตอิย่างน้อย 30 เปอรเ์ซน็ต ์และมบีางช่วงโปรโมชัน่
พเิศษตามฤดกูาลต่างๆ ท าใหเ้ป็นสถานทีท่ีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมากจากนกัท่องเทีย่วทีช่ืน่ชอบการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม  

เยน็           อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ เมอืงปารสี (Paris) (ระยะทาง 50 กม. / 1.30 ชม.) 

เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีสุ่ดของประเทศฝรัง่เศส ตัง้อยู่บนแม่น ้าแซน 

ผูค้นเรยีกปารสีว่า "เมอืงแห่งความรกั" เพราะบรรยากาศโรแมนตกิ และได้

ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะ รอบเมืองยังมีสถาปตัยกรรมโดดเด่น ไม่

เหมอืนทีไ่หนในโลก ถ่ายรูปสวยๆไดห้ลายมุมเลยทเีดยีว ประตูชยัฝรัง่เศส 

(Arc de Triomphe) หรือเรียกเต็มๆว่า อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล เป็น

ผลงานสถาปตัยกรรมทีอ่อกแบบโดย ฌอ็ง ชาลแกรง็ มอีายกุวา่ 200 ปีสรา้ง

ขึน้ปี พ.ศ. 2349 มคีวามสูง 49.5 เมตร มคีวามกวา้ง 45 เมตรและมคีวาม

ลกึถงึ 22 เมตรถูกจดัอนัดบัเป็นประตูชยัทีใ่หญ่อนัดบั 2 ของโลกหลงัจากที่

จักรพรรดิ นโปเลียนที่ 1 ได้รับชัยชนะจากยุทธการเอาสเตอร์ลิทซ์ 

ถ่ายภาพด้านหน้ากบั หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์ค

ส าคญัของประเทศฝรัง่เศส ตวัอาคารก่อสรา้งโดยโครงเหลก็ทัง้หมด มคีวาม

สูงประมาณ 300 เมตร (เทียบกบัตึกประมาณ 75 ชัน้) สร้างเป็นรูปแบบ

หอคอย โดยถูกตัง้ตามชื่อของสถาปนิกที่คนออกแบบชื่อว่า “กุสตาฟ ไอ

เฟล” ซึ่งเป็นทัง้วศิวกรและสถาปนิกชื่อดงั หอไอเฟลสรา้งขึน้มาเพื่อใชเ้ป็นผลงานในการเฉลมิฉลองวนัครบรอบ 100 ปี แห่งการ

ปฏวิตัปิระเทศฝรัง่เศส และเพือ่แสดงถงึความร ่ารวย ยิง่ใหญ่ 

เยน็               รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ที1่0)  
ทีพ่กั : Novotel Suites Paris CDG Airport Villepinte 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่า้       เมอืงดจีอง -  เอาทเ์ลท็ ลาวลัเล่ - เมอืงปารสี -  ประตชูยัฝรัง่เศส – หอไอเฟล            อาหาร เชา้, เยน็ 
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เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่1) 

 จากนัน้ทุกท่านไปเปิดประสบการณ์ นัง่รถกระเชา้ไฟฟ้า Funicular Montmartre (ระยะทาง 21 กม. / 1 ชม.) เปิดใหบ้รกิารเมื่อช่วง
ฤดูรอ้นปี 1990 ปจัจุบนักระเชา้ไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้าและขนส่งผูโ้ดยสารไดก้ว่า 2 ล้านคนต่อปี การเดนิทางใชเ้วลา 90 วนิาทแีละ
เป็นไปโดยอตัโนมตั ิชม มหาวหิารซาเคร-เกอร ์บาซลิกิา้ (The Basilica of the Sacred Heart of Paris)  สถานทีท่ีถู่กขนานนามว่า
เป็น “หวัใจอนัศกัดิส์ทิธิข์องปารสี” ตัง้อยู่บนยอดเนินเขามงต์มาตร์ (La butte Montmartre) สูงจากระดบัน ้าทะเล 129 เมตร เขา
แห่งเดยีวในกรุงปารสี ถา้มองจากจุดนี้ เป็นววิแสนโรแมนตกิ ถูกออกแบบโดย โปล อาบาด ี(Paul Abadie) สถาปนิกทีถู่กคดัเลอืก
จากสถาปนิกทัง้หมด 77  ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งเกอืบ 40 ปี  

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่2) 

พาทุกท่าน ล่องเรือแม่น ้ าแซน โดย บาโต มูช 

(Bateaux-Mouches) (ประมาณ 1 ชม.) มีการ

บรรยายเกี่ยวกบัประวตัิเมอืงปารสีตลอดทัง้สาย

การเดินทางระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วย

สถาปตัยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหาร

น็อทร์-ดาม, หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นต้น 

จากนัน้น าท่านเย่ียมชมด้านนอก พพิธิภัณฑ์

ลู ฟ ร์  ( Louvre Museum) เ ป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ มี

ชื่อเสยีงโด่งดงัที่สุดของเมอืงปารสี จากผลงานที่

จดั  แสดงไปจนถึงความเก่าแก่และยิง่ใหญ่ของสถานที่ท าให้เป็นพพิธิภณัฑ์ที่มคีวามส าคญัระดบัโลก อิสระช้อปป้ิงกนัท่ี ห้าง

ปลอดภาษ ีBenlux Louvre duty free เป็นหา้งชือ่ดงัใจกลางกรุงปารสี ซึง่คุณจะไดพ้บกบัสนิคา้แบรนดช์ัน้น าต่างๆจากทัว่โลก หา้ง 

La Samaritaine เปิดตวัอย่างเป็นทางการอกีครัง้เมื่อวนัที ่23 มถิุนายน 2021 ทีผ่่านมา และกลายเป็นหา้งสรรพสนิคา้คอนเซปต์

วนัทีห่ก    เมอืงปารสี - นัง่รถกระเชา้ไฟฟ้า Funicular Montmartre - มหาวหิารซาเครเกอร ์บาซลิกิา้ - ล่องเรอืแมน่ ้าแซน – 
   พพิธิภณัฑล์ูฟร ์- หา้ง Benlux Louvre -  หา้ง La Samaritaine - หา้งแกลเลอรีล่าฟาแยตต ์              อาหาร เชา้,เทีย่ง,เยน็ 
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สโตร์แห่งใหม่ทีเ่น้นย ้าถงึเสน่ห์ของชาวปารสี ไม่ว่าจะเป็นแฟชัน่ อาหาร และงานศลิปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ หา้งแกลเลอรี ่

ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) เป็นหา้งหรทูีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึ่งของปารสี ภายในอาคารทีม่สีถาปตัยกรรมทีส่วยงาม  
เยน็            รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ที1่3)  

ทีพ่กั : Novotel Suites Paris CDG Airport Villepinte 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
 
 
  

 
 
เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ บรกิารอาหารแบบ SET BOX  (มือ้ที1่4)   
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝรัง่เศส เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
09.30 น.  เดนิทางกลบัประเทศไทย โดย สายการบนิ QATAR AIRWAYS (QR) เทีย่วบนิที ่QR042 
16.50 น.   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิามดั ประเทศกาตาร ์แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 
19.25 น.   เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบนิ QATAR AIRWAYS (QR) เทีย่วบนิที ่QR830 

 

 
 

06.15 น.      เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

 

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

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมกีารสลบัวนัหรอืเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า  
ขึน้อยูก่บัตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานทีท่่องเทีย่ว เทศกาล หรอื สภาพอากาศทอ้งถิน่ ณ เวลานัน้  

ทัง้นี้การเปลีย่นทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของทุกท่านเป็นหลกัส าคญั 
 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมก่อนเดนิทางออกและเดนิทางกลบัประเทศไทย-ประเทศอติาล ี

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

► การเดนิทางครัง้นี้จะตอ้งมจี านวน 10 ท่านขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักล่าว 

- จะสง่จอยน์ทวัรก์บับรษิทัทีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลื่อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดยทางบรษิทัจะ

ท าการแจง้ใหท้่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   

วนัทีแ่ปด   ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

 

                                                                                                                     

วนัทีเ่จด็   เมอืงปารสี - ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล – ท่าอากาศยานนานาชาตฮิามดัแวะ พกัเปลีย่นเครือ่ง                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                อาหารเชา้ 
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► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาช าระคา่มดัจ า ท่านละ 25,000 บาท + คา่บรกิารท าวซี่า 5,500 บาท (30,500 บาท) 

 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซี่าพรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทวัร์ 

- คา่ทวัรส์่วนทีเ่หลอืช าระ 20-25 วนัก่อนออกเดนิทาง กรณีบรษิทัฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซี่าออกใกลว้นัเดนิทางท่านจ าเป็นตอ้งช าระคา่

ทวัรส์่วนทีเ่หลอืตามทีบ่รษิทัก าหนดแจง้เท่านัน้ 

 

**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอรต์ผู้เดินทาง (จะต้องมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายนัุบจากวนัเดินทางไป-กลบัและ

จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต า่กว่า 3หน้า) **กรณุาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทัมิฉะนัน้ทาง

บริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า 

 

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1.  ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนัก่อนการเดนิทางขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด (ทางบรษิทัฯ ขอเกบ็คา่ใชจ้่ายตามที่ เกดิขึน้จรงิเชน่ คา่วซี่า 

คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ คา่มดัจ าโรงแรม คา่วซี่า  หรอือื่นๆ)  

2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนัก่อนการเดนิทางคนืมดัจ า 50%  (ทางบรษิทัฯ ขอเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้ จรงิเชน่ คา่วซี่า คา่

มดัจ าตวัเครือ่งบนิ  คา่มดัจ าโรงแรม หรอือื่นๆ )  

3. ยกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนัก่อนการเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่ายทัง้หมดตามราคาทวัรท์ีต่ามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

5. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละ

สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

6. กรณีเจบ็ปว่ย จนไมส่ามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็

คา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

7. กรณีวซี่าถูกปฏเิสธจากสถานทตู (วซี่าไมผ่า่น) ทางบรษิทัจะท าการเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

8. ตามพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกจิน าเทีย่ว การยกเลกิการเดนิทางของนกัท่องเทีย่ว ผู้

ประกอบธุรกจิน าเทีย่วมคีา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิเพือ่เตรยีมการจดัน าเทีย่ว ใหน้ ามาหกัจากเงนิคา่บรกิารทีต่อ้งจ่าย ทัง้นี้ ผู้ประกอบ

ธุรกจิน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเทีย่วทราบ เชน่ คา่วซี่า คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือื่นๆ 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

(บรษิทั ด าเนินการให ้กรณียกเลกิทัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึ่ง ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอื่นๆได)้ 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้   

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพกั 3 ท่านถ้าวนัทีเ่ขา้พกัหอ้งโรงแรม ไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพกั 2 หอ้ง (มคี่าใชจ้่ายพกัเดีย่วเพิม่) 

หรอืเป็นการเพิม่เตยีงเสรมิ หรอื SOFA BED และกรณีหอ้งพกัในเมอืงทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวนัหยุด มงีานแฟรต์่างๆ 

บรษิทัขอจดัทีพ่กัในเมอืงใกลเ้คยีงแทน โรงแรมทีพ่กัส่วนใหญ่ในยุโรปไมม่เีครื่องปรบัอากาศทีส่ามารถปรบัควบคุมความเยน็ได้

ภายในหอ้งพกั เนื่องจากสภาพภมูอิากาศหนาวเยน็เกอืบทัง้ปี  
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4. ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถ Upgrade ทีน่ัง่เป็น Business Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเท่านัน้ไมส่ามารถเลื่อนวนัได้ 

ใน กรณีทีท่่านตอ้งการแยกวนัเดนิทางกลบัหรอืไปก่อน โปรดตดิต่อเจา้หน้าทีเ่พื่อสอบถามราคาอกีครัง้  และการจดัทีน่ัง่ของผู้

เดนิทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบนิ ทางบรษิทัไมส่ามารถเขา้ไปเพือ่แทรกแซงได ้ 

5. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

6. เจา้หน้าทีบ่รษิทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7. คา่น ้าหนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 25 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตาม

เงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ และกรณีน ้าหนักสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีคา่ปรบัตามทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  

8. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั FWD INSURANCE 

แบบแผนประกนัภยัเดนิต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอือุบตัเิหตุ

ต่างๆ ซึ่งเกดิขึน้ภายในวนัเดนิทาง และลูกค้าต้องท าการรกัษาในโรงพยาบาลที่ประกนัครอบคลุมการรกัษาเท่านัน้ (เขา้รบั

รกัษาในรูปแบบอื่นๆประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซื้อประกนั

เพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษิทัฯ  ซึ่งความคุม้ครองและขอ้ยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ประกนัภยั  ประกนัภยัเดนิทางอนันีโดยทัง้นี้การท าประกนันี้จากบรษิทั  มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พรบ ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัให้

บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัน้   แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและ

ขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเวบ็ไซด์ FWD INSURANCE ไดก้รณีท่านตอ้งการซื้อความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงค์

มาทีบ่รษิทัฯ 

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

10. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

1. คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  จากท่าน 

2. คา่บรกิารและยื่นวซี่าเชงเกน้ 5,500 บาท 

3. คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดื่ม คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  

4. คา่ภาษทีุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษเีดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)  

5. คา่ภาษนี ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

7. คา่พนกังานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 60 EUR /ท่าน  ส าหรบัหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจ  

 

กรณีวีซ่าไม่ได้รบัการอนุมติัจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผา่น) และท่านได้ช าระค่าทวัรม์าแล้ว ทางบริษทัขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึ้นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลูกคา้และ

บรษิทั ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
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3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

5. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม และ 

อุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แล้ว ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบุหรี/่ปลอดบุหรีไ่ด ้โดย

อาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย14วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ 

บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 

10. มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่าน

การพจิารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ   

12. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั FWD INSURANCE 

แบบแผนประกนัภยัเดนิต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอือุบตัเิหตุต่างๆ ซึง่

เกดิขึน้ภายในวนัเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรกัษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลุมการรกัษาเท่านัน้ (เขา้รบัรกัษาในรปูแบบอื่นๆ

ประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หน้าทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความ

คุม้ครอง สามารถแจง้ บรษิทัฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  ประกนัภยัเดนิทางอนันีโดย

ทัง้นี้การท าประกนันี้จากบรษิทั  มากกว่าขอ้บงัคบั ตาม พรบ ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุใน

การเดนิทางเท่านัน้  แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเว้นแผนเตมิจากเวบ็ไซด์ FWD INSURANCE ได้

กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ 

13. มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้  

14. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่าน
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว 
อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื การถูกปฏเิสธใน
กรณีอื่น ๆ 
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ประกอบการยื่นค าร้องขอวีซ่าเชงเก้น 
ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาวีซ่า 25-30 วนัท าการ 

ผูส้มคัรต้องเดินทางมาแสดงตวั และสแกนลายน้ิวมือ ตามวนัเวลานัดหมายยื่นวีซ่า 

โปรดด าเนินการตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ี เน่ืองจากสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงข้อก าหนดเงื่อนไข 
รวมถึงเอกสารท่ีใช้ส าหรบัยื่นค าร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจ า 

 
 
1. พาสปอรต์เล่มปัจจบุนั (Passport) 

มอีายุไม่ต ่าน้อยกว่า 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอายุ โดยนับจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย และมี
จ านวนหน้าคงเหลอื ไมน้่อยกวา่ 3 หน้า เพือ่ใหท้างสถานทตูตดิแปะหน้าวซี่าเชงเกน้ 
(หากมอีายไุมเ่พยีงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอรต์เล่มใหม ่ก่อนจดัส่งใหก้บัเจา้หน้าท)ี 

 
หมายเหตุ: หากพาสปอรต์เล่มเก่าของท่าน เคยไดร้บัวซี่าเชงเกน้ อเมรกิา และแคนาดา 
กรุณาถ่ายส าเนาหน้าพาสปอรต์เล่มเก่า และส าเนาหน้าวซี่าทีเ่คยไดร้บั จดัส่งใหก้บัทางบรษิทัฯ  
 
 

2. รปูถ่าย จ านวน 2 ใบ (Photo) 

ถ่ายภาพสี ใบหน้ามองตรง ฉากหลงัสีขาว (ขนาด 2x1.5น้ิว หรือ 4.5x3.5เซน็ติเมตร) 
รปูถ่ายมอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน หา้มตกแต่งรปู, หา้มสวมแว่นตา, หา้มใส่เครื่องประดบั, หา้มใส่คอนแทคเลนส์, หา้มเหน็ฟนัโดยเดด็ขาด 
รปูถ่ายตอ้งเปิดใหเ้หน็หน้าผาก และเหน็ใบหชูดัเจน โดยตอ้งเป็นรปูทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรปูเท่านัน้ 

(ใบหน้าใหญ่ ชดัเจน 70 -80  % ของขนาด
ภาพ) 
 
 
 
 

 
** หา้มขดีเขยีน แมก็ หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจส่งผลใหร้ปูถ่ายช ารุด และไมส่ามารถใชง้านได ้** 
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3. เอกสารส่วนตวั (Personal evidence) 

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 
หากมเีอกสารอื่นๆ เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ท่านจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี้ 
 - ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาใบหยา่รา้ง / ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 
 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - นามสกุล (จ าเป็น หากเคยมกีารเปลีย่นแปลง) 
กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี้ 

- ส าเนาสตูบิตัร / ส าเนาใบเกดิ (ของเดก็) 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น (ของบดิาและมารดา ทีม่อี านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 
- ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร 
  (ของบดิาและมารดา ทีม่อี านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 
 
กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี้ 

- ส าเนาสตูบิตัร / ส าเนาใบเกดิ (ของเดก็) 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น (ของบดิาและมารดา ทีม่อี านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 
- ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร 
  (ของบดิาและมารดา ทีม่อี านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 - หนงัสอืยนิยอมจากบดิา และมารดา / ส าเนาพาสปอรต์บดิา และมารดา 
 
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรบัรองยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางจากมารดา หรอืหากเดก็เดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะต้องมหีนังสอืรบัรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเดก็
ไม่ได้เดนิทางกบับดิา-มารดา จะต้องมหีนังสอืรบัรอง ยนิยอมให้บุตรเดนิทางกบับุคคลที่สาม พร้อมกบัยนิยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
เดนิทางให้กบัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอตามหลกัฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน ( พร้อมแนบส าเนา
พาสปอร์ต/ส าเนาบตัรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทบัตรารบัรองจากทางราชการ
อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวนันดัหมายทีเ่ดก็แสดงตวัยืน่ค ารอ้งขอวซี่า บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตวัพรอ้มกบับุตร และ
เซน็เอกสารต่อหน้าเจา้ทีท่ีร่บัยื่นวซี่า กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใด
เป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

 
จากนัน้ ผูป้กครองจ าเป็นตอ้งน าหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ (ทัง้ฉบัภาษาไทย และฉบบัภาษาองักฤษ) ส่งใหก้รมการ

กงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทบัตราลงนาม อนุมตัใิหเ้ดก็เดนิทางไปต่างประเทศ ก่อนน าส่งบรษิทัทวัร์ (สามารถขอดตูวัอย่างไดท้ี่
แผนกวซี่าของบรษิทัทวัร)์ 

 
4. หลกัฐานการงาน / หนังสือรบัรองการท างาน (Proof of Work) 

 
4.1 กรณีเป็นพนักงานทัว่ไป ทัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่่านท างานปจัจุบนั   โดยระบุต าแหน่ง
งาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้บั, วนั เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และช่วงเวลาทีข่อลางานไปเทีย่ว (โดยไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) 
และกลบัมาปฏบิตังิานตามปกตหิลงัครบก าหนดวนัลา พรอ้มประทบัตราบรษิทั และลงนามผูม้อี านาจอยา่งชดัเจน 
(เอกสารมอีาย ุ30 วนั ก่อนยืน่ค ารอ้งขอวซี่า และเอกสาร จ าเป็นตอ้งเป็นภาษาองักฤษ เท่านัน้) 
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a. กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทัฯ (DBD) 

(คดัส าเนาไมเ่กนิ 90 วนั พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
b. กรณีท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา ใชห้นังสอืรบัรองการศกึษา ฉบบัจรงิ จากสถาบนัการศกึษาเท่านัน้ สถานทตูไม่รบัพจิารณาบตัร

นกัเรยีน, ใบประกาศนียบตัร และใบรบัรองผลการเรยีน 

(เอกสารมอีาย ุ30 วนั ก่อนยืน่ค ารอ้งขอวซี่า และเอกสาร จ าเป็นตอ้งเป็นภาษาองักฤษ เท่านัน้) 
c. กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ) , หลกัฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  ในกรณีที่

ไม่ไดเ้ดนิทางร่วมกนักบัสาม ีจ าเป็นต้องมจีดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วนั เดอืน ปีเกดิ ของ
สามแีละบุตร ทีม่คีวามสมัพนัธร์ว่มกนั 
(ผูส้มคัร จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายชี้แจง บรรยายเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 
d. กรณีกิจการท่ีไม่ได้จดทะเบียน อาท ิอาชพีอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสนิค้าออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นต้องเขยีนจดหมาย

แนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอยีดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลกัฐานหรอืเอกสารประกอบการพจิารณา อาท ิรูปถ่าย , 
สญัญาเชา่, สญัญาซือ้ขาย, ใบเสรจ็รบัเงนิ, โฉนดทีด่นิ, หลกัฐานอา้งองิอื่นๆ ฯลฯ 

(ผูส้มคัร จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายชี้แจง บรรยายเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงิน (Financial evidence) 

 5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง จ าเป็นต้องใช้เอกสาร ดงัต่อไปน้ี 
5.1.1  Bank Certificate หนงัสอืรบัรองฐานะการเงนิจากธนาคาร ระบุสกุลเงนิ EUR 

(สะกด ชือ่-สกุล เป็นภาษาองักฤษ ตรงกบัพาสปอรต์เล่มปจัจุบนัทีใ่ชเ้ดนิทาง) 
 5.1.2  Bank Statement รายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั 6 เดอืน จากธนาคาร (1ชุด / ผูส้มคัรเพยีง 1ท่าน) 

กรุณาเลอืกบญัชทีี่มปีระวตักิารเดนิบญัชีที่สมบูรณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ และมยีอดเงนิคงเหลอือยู่ในบญัชี
นัน้ๆไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่ามฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่
ท่านเดนิทางกลบัสูภ่มูลิ าเนา 

  (สะกด ชือ่-สกุล เป็นภาษาองักฤษ ตรงกบัพาสปอรต์เล่มปจัจุบนัทีใ่ชเ้ดนิทาง) 
 
a. กรณีผูเ้ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง มีผูส้นับสนุนค่าใช้จ่าย 

i. Bank Guarantee หนงัสอืรบัรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร เพือ่สนับสนุนคา่ใชจ้่ายใหก้บับุคคลอื่น 
(สะกด ชือ่-สกุล เจา้ของบญัช ีและผูส้มคัร เป็นภาษาองักฤษ ตรงกบัพาสปอรต์เล่มปจัจุบนัทีใ่ชเ้ดนิทาง) 

5.2.2  Bank Statement รายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั 6 เดอืน ของผูใ้หก้ารสนบัสนุน (1ชุด / ผูส้มคัรเพยีง 1ท่าน) 
กรุณาเลอืกบญัชทีี่มปีระวตักิารเดนิบญัชทีี่สมบูรณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ และมยีอดเงนิคงเหลอือยู่ในบญัชี
นัน้ๆไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่ามฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมื่อ
ท่านเดนิทางกลบัสูภ่มูลิ าเนา 

5.2.3 Sponsor Letter ผูใ้หก้ารสนับสนุน จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายชีแ้จงความสมัพนัธ์ระหว่างกนั พรอ้มระบุวนัถุประสงคใ์น
การสนบัสนุน และวนัเดนิทางทีไ่ปท่องเทีย่วตามโปรแกรมทวัร ์

 (โปรดตดิต่อบรษิทัฯ เพือ่ขอดตูวัอยา่ง) 
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หมายเหตุ: ส าหรบัประเทศอติาล ีและสาธารณะรฐัเชก็ 
ผูท้ีส่ามารถสนับสนุนคา่ใชจ้่ายใหผู้เ้ดนิทางได ้จ าเป็นตอ้งเป็นบดิา/มารดา/พี-่น้องทอ้งเดยีวกนั สายเลอืดเดยีวกนัเท่านัน้ !! 
กรุณาระบุ ชือ่-สกุล ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาองักฤษ และสะกดชือ่ - สกุล ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทาง 
 

Bank Certificate & Bank Statement 
จ าเป็นตอ้งขอจากธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ เท่านัน้ 

จ าเป็นตอ้งใหเ้จา้หน้าทีธ่นาคาร ประทบัตราส าคญั พรอ้มลงนามรบัรองเอกสาร เท่านัน้ 
 

6. International Vaccine Certificate 

ประวตักิารไดร้บัวคัซนี ฉบบัภาษาองักฤษ International ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสขุ 
 

7. ใบตรวจเอกสาร และ แบบฟอรม์กรอกข้อมลูส่วนตวั ส าหรบัยื่นค าร้องขอวีซ่าเชงเก้น 

 
 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวซี่า กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรบัยื่นวซี่าทา้ยโปรแกรมทวัรใ์หต้รงกบัขอ้มูลความเป็นจรงิ เนื่องจากบรษิทัฯ 
ตอ้งน าส่งขอ้มลูใหก้บัทางสถานทตูพจิารณา เพื่ออนุมตัคิ ารอ้งขอวซี่า และทางบรษิทัฯ ไม่สามารถกรอกประวตั/ิขอ้มลูส่วนตวัแทนผูส้มคัร
ได ้หากสถานทตูตรวจพบว่าขอ้มูลของท่านเป็นเทจ็/ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกบัความเป็นจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธวซี่า หรอือาจส่งผลใหร้ะยะเวลา
ด าเนินการพจิารณาเอกสารล่าชา้มากยิง่ขึน้ 
 
 เมื่อท่านช าระเงนิมดัจ าค่าทวัร์เรยีบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทวัร์ พร้อมจดัส่งให้กบับรษิัทฯทนัที !! หาก
ด าเนินการล่าชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่า บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบทุกกรณี 

 
 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูก
ปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีท่่านไดช้ าระไปแลว้ทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏเิสธวซี่า และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซี่าใหม่ ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์ผู้สมคัรบางท่าน ทางบรษิัทฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที่
สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีเ่พื่อไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทัง้ช่วยประสานงานกบั
ทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษิทั ใคร่ขอความร่วมมอืใหท้่านจดัส่งเอกสารดงักล่าว
ใหก้บัทางบรษิทั เพือ่น าส่งสถานทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดร้บัวซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทตูเพื่อพจิารณาต่อวซี่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
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เอกสารทุกฉบบัท่ีใช้ประกอบการยื่นค าร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ !! 
พร้อมแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไม่จ าเป็นต้องเซน็รบัรองส าเนาถกูต้อง) 

เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า กรณุาจดัเตรียมเอกสารให้สมบรูณ์ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

Checklist for Visa Application (เชค็ลิสตส์ าหรบัตรวจเอกสาร) 
กรุณาระบุ ชือ่ รหสั รายการทวัร ์และวนัทีเ่ดนิทาง 

พรอ้มกรอกขอ้มลูทา้ยรายการ ก่อนน าเอกสารส่งบรษิทัฯ 
 

โปรแกรมทวัร ์:       วนัทีเ่ดนิทาง :       

ชือ่-สกุล ผูส้มคัรวซี่า (ENG) :      บรษิทัทีจ่องทวัร ์:      

 
Date วนั/เดอืน/ปี ทีจ่ดัส่ง:                     Application’s Signature เซน็ชือ่หมอืนพาสปอรต์:              
 

เอกสารประกอบการขอสมคัรวีซ่า 
ส าหรบัน าส่งบริษทัทวัร ์

ฉบบัจริง 
(ชุด) 

ส าเนา 
(ชุด) 

หมายเหตุ 
อ่ืนๆ 

Passport (หนงัสอืเดนิทาง เล่มปจัจุบนั)    

Passport (หนงัสอืเดนิทาง เล่มเก่า) ถา้ม ีโปรดระบุจ านวน ....... เล่ม    

Photo (รปูถ่าย)    

Certificate of Employment (หนงัสอืรบัรองสถานะการท างาน)    

Certificate of Study (หนงัสอืรบัรองสถานะการศกึษา)    

Bank Certificate (หนงัสอืรบัรองฐานะทางการเงนิ จากธนาคาร)    

Bank Statement (รายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั 6 เดอืน จากธนาคาร)    

International Vaccine Certificate 
   

Visa Application (ใบสมคัรวซี่า เซน็ชือ่เหมอืนพาสปอรต์) 
   

เอกสารสว่นตวั  
- ส าเนา ใบเกดิ/ใบสตูบิตัร 
- ส าเนา ทะเบยีนบา้น 
- ส าเนา ใบทะเบยีนสมรส 
- ส าเนา ใบหยา่รา้ง 
- ส าเนา ใบเปลีย่นชือ่ตวั 
- ส าเนา ใบเปลีย่นนามสกุล 
- ส าเนา บตัรประจ าตวัประชาชน 
- ส าเนา บตัรขา้ราชการ 
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หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบความถูกตอ้ง ก่อนลงนาม และน าเอกสารส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์ตามล าดบั 
ทัง้นี้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการตรวจรบัเอกสาร โดยอา้งองิจากใบ Checklist ทีผู่ส้มคัรจดัส่งมาเท่านัน้. 

 
แบบฟอรม์กรอกข้อมลูส่วนตวั ยื่นค าร้องขอสมคัรวีซ่าเชงเก้น 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชน์ในการยืน่วซี่าของท่าน (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

ช่ือ/รหสั รายการทวัร ์และวนัท่ีเดินทางท่องเท่ียว โปรดระบ ุ…………………………………………………… 

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

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

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยูต่ามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหสัไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

5. ทีอ่ยูพ่ านกัปจัจุบนั กรณีไมต่รงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหสัไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

6.โทรศพัทม์อืถอื (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศพัทบ์า้น (ถา้ม)ี .......................................... 

7. อาชพีปจัจุบนั .................................................... 

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

8. ชือ่สถานทีท่ างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบุอย่างชดัเจน) 

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

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

รหสัไปรษณีย ์............. โทรศพัทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ................................... อเีมล ์.......................... 

9. รายไดต้่อเดอืน ........................................................... บาท 

10สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส (ตามกฎหมาย)           ⃣   อยูก่นิฉนัสาม ี(ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน) 

  ⃣   หยา่รา้ง   ⃣   หมา้ย 

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

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

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

14. ท่านม ีPassport เล่มเก่าล่าสดุ หรอืไม ่(ถา้ม)ี โปรดระบุ 
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      14.1 เลขพาสปอรต์ .................... วนัออก ................... วนัหมดอาย ุ................. ยงัคงอยู่/สญูหาย ............... 

      14.2 เลขพาสปอรต์ .................... วนัออก ................... วนัหมดอาย ุ................. ยงัคงอยู่/สญูหาย ............... 

15. บุคคลทีเ่ดนิทางไปท่องเทีย่วดว้ยในทรปิ และความสมัพนัธ์ โปรดระบุ  

      15.1 ชือ่-สกุล ................................................... เลขพาสปอรต์ ........................ ความสมัพนัธ ์................. 

      15.1 ชือ่-สกุล ................................................... เลขพาสปอรต์ ........................ ความสมัพนัธ ์................. 

 

16. ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่า หรอืไม ่(JAPAN / AMERICA / CANNADA / SCHENGEN / AUSTRALIA และอื่นๆ) โปรดระบุ 

       16.1 วซี่าของประเทศทีเ่คยถูกปฏเิสธ .......................... วนั/เดอืนปี ทีถู่กปฏเิสธ ........................... 

เหตุผลทีถู่กปฏเิสธ ...................................... 

17. ท่านเคยถูกปฏเิสธ ไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใดบา้ง โปรดระบุ 

       16.1 ประเทศทีถู่กปฏเิสธ ไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางเขา้ ....................... วนั/เดอืนปี ทีถู่กปฏเิสธ ...................... 

เหตุผลทีถู่กปฏเิสธ ...................................... 

18. ท่านเคยไดร้บัวซี่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา หรอืไม่ (โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวซี่า ............................) 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที ่.............................................. ถงึวนัที ่.................................................. 

19. ท่านเคยพมิพล์ายนิ้วมอืเพื่อการขอวซี่า Schengen ก่อนหน้านี้ 

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

20. ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่าย ในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทาง และระหวา่งพ านกั (ตรงกบัใบสมคัรวซี่าส่งสถานเอกอคัคราชทตู) 

                 ตวัผูข้อวซี่าเอง    มผีูอ้ื่นออกคา่ใชจ้่ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษิทั/องคก์ร) 

     เชค็เดนิทาง     กรุณาระบุชือ่ ............................................................. 

   บตัรเครดติ    ความสมัพนัธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

 

 หมายเหตุ: หากจดัส่งเอกสารให้บริษทัฯล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่าจากทางสถานทูต         กรณีวซี่าของท่าน
ไมไ่ดร้บัการอนุมตัทินัตามก าหนดวนัเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบทุกกรณี 
 
 เมือ่ท่านไดจ้องท าการจองโปรแกรมทวัร ์และช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรุณาจดัส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลส าหรบัยื่นวซี่า (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทวัร)์    พรอ้มจดัส่ง

ใหก้บับรษิทัฯทนัท ี!! หากด าเนินการล่าชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่า บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์  ไมร่บัผดิชอบทุกกรณ ี
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 - กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มูลทีท่่านกรอกตอ้งตรงกบัเอกสารทีจ่ะใชย้ื่นสถานทูต เนื่องจาก
ขอ้มูลทัง้หมด บรษิทัฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งขอ้มูลทีไ่ม่สอดคล้องกบัความเป็นจรงิ 
อาจสง่ผลต่อผลการพจิารณาวซี่า 

  - หากหน่วยงานยงัไม่สามารถออกหนังสอืรบัรองการงานฉบบัจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านใหช้ดัเจน (ระบุเป็น
ภาษาองักฤษ) ไดแ้ก่ ชือ่บรษิทั, ต าแหน่งงาน, ลกัษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้บั และวนัเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 

 
 เมือ่ท่านไดร้บัยนืยนัการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรบัยื่นวซี่า จากเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ 
  - กรุณาจดัส่งหนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบบัจรงิส าหรบัยื่นวซี่าใหก้บับรษิทัฯ อย่างชา้ไม่เกนิ 2 สปัดาห ์ก่อนถงึวนั

นดัหมายยืน่วซี่า 
          - ท่านจ าเป็นตอ้งน าส่งหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า เพือ่ใหส้ถานทตูดปูระวตักิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 
 
 หมายเหตุ: การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทตู บรษิทัฯไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางทีค่อย
ใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านัน้  
 


