
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FEY12 WONDER EUROPE FRANCE SWISS ITALY 
เทยีว 3 ประเทศในฝน ฝรงัเศส สวติเซอรแ์ลนด ์อิตาล ี8วนั 5คนื 

 

ฝรงัเศส เช็คอิน หอไอเฟล พิพิธภัณฑล์ฟูร์ ล่องเรือแม่นาํแซน บาโต มชู เมอืงดิจอง เมอืงกอลมาร์ 
สวิส นงักระเชา้โรแตร์ พิชติยอดเขาทิตลิส ถํานําแขง็ สะพานแขวน สิงโตหนิแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล 

อติาล ีเยอืน เมืองมิลาน พระราชวังมลิาน มหาวิหารมิลาน และ ทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบทีสวยทีสุดในโลก 
 

เดินทางโดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS  
นาํหนกัสัมภาระโหลดใตท้้องเครือง 30 kg. / CARRY ON 7 kg. 
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วนัเดนิทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ 

 

ราคาเดก็ 2-11 ป  เด็ก 2-11 ป  

ไม่เสริมเตียง  

พักเดียว / เดนิทาง 

ท่านเดียว เพิม  

ทนีงั หมายเหต ุ

21-28 กันยายน 66 57,900 

ไมม่ีราคาเดก็ 

( Infant ไม่เกนิ 

2 ป ราคา  

14,500 บาท) 

53,400 

11,000 

 

25  

30 กนัยายน – 07 ตุลาคม 66 57,900 53,400 25  

02-09 ตลุาคม 66 57,900 53,400 25  

07-14 ตลุาคม 66 57,900 53,400 25  

09-16 ตุลาคม 66 58,900 54,400 25  

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวซ่ีาและค่าบริการ 5,500 บาท << 

 
 

 

วันท ี โปรแกรมท่องเทียว เช้า เทยีง เย็น โรงแรม 

1 
ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ-ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบี 
แวะพักเปลยีนเครือง   EY403 BKK-AUH 20.25-23.40 

    

2 

ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบูดาบี EY031 AUH-CDG 02.25-
07.45 อากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศ
ฝรังเศส  - นังรถกระเชา้ไฟฟามงมาร์ต – มหาวิหารซาเคร-
เกอร์ บาซิลกิ้า - พิพิธภัณฑ์ลฟูร์ - หา้งปลอดภาษี Benlux 
Louvre – หา้ง La Samaritaine - ลอ่งเรือแมน่ําแซน โดย บา
โต มูช – หอไอเฟล                                           

   
Best Western Plus Paris 

Velizy 4* 
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

3 
เมอืงปารีส - เอาท์เล็ท ลาวลัเล่ – เมอืงดีจอง - โบสถ์แซ็ง-
เบนญี – วังดยุกแห่งเบอรก์นัดี – พิพิธภัณฑ์ศิลปะประจําเมอืง 
–โบสถเ์ซนต์มเิชล                                                                                                                        

   
Ibis style Dijon 

Central 3* 
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

4 
เมอืงกอลมาร์ – เวนิสน้อย - ชนบท Krutenau - เมืองซกุ 
ประเทศสวติเซอร์แลนด์ -  Lohri AG Store – เมอืงลูเซร์ิน - 
สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไมช้าเปล – Schwanenplatz 

   Ibis Styles Luzern 3* 
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

5 
เมอืงแองเกลิเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - ถาํนําแข็ง - สะพาน
แขวน - เมืองโคโม่ – ทะเลสาบโคโม่ – มหาวิหารโคโม่ –   
เมอืงโลมาซโซ 

   
Just Hotel 

Lamazzo Fiera 4* 
หรือระดับใกล้เคียง 

6 
เมอืงมลิาน – พระราชวงัมลิาน – มหาวิหารแห่งมลิาน – โรง
ละครลาสกาล่า – ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ –ห้างกัลเลรีอาวิ
ตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด                                                                                      

   
Novotel Milano Malpensa 

Aeroporto 4* หรอืระดับ
ใกลเ้คียง 

7 
ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู

ดาบี แวะเปลียนเครือง  EY088  MXP-AUH  10.10-18.05     

8 
ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบูดาบี - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
EY402 AUH-BKK 22.50-08.20 
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 FLIGHT 
 DEPARTURE:     EY403      BKK-AUH       20.25-23.40 

         EY031      AUH-CDG        02.25-07.45 
 RETURN       :     EY088     MXP-AUH       10.10-18.05 
                                  EY402     AUH-BKK        22.50-08.20 
 

 

 

 

17.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน ETIHAD 

AIRWAYS (EY) โดยมีเจ้าหนา้ทบีริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเปาก่อนขึนเครือง  

20.25 น.    นําท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรังเศส โดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY) เทียวบินท ีEY403 

23.40 น.    เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะพักเปลยีนเครือง 
 
 

 
 

 
02.25 น.  นาํทา่นเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรังเศส เทยีวบนิที EY031 
07.45 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรังเศส  นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมอืงและพิธี

การทางศุลกากร (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัวโมง) ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนําท่านขึนรถโค้ชปรับอากาศ 
นําทุกท่านไปเปดประสบการณ์ นังรถกระเช้าไฟฟามงมาร์ต Funicular Montmartre (ค่าขึนกระเช้า รวมในค่าทัวร์แล้ว) 
เปดให้บริการเมือช่วงฤดูร้อนป 1990  ได้มีการสร้างและปรับปรุงใหม่อย่างสมําเสมอจนถึงปจจุบัน ปจจุบันกระเช้าไฟฟา

เปนรถไฟฟาและขนส่งผู้โดยสารได้กว่า 2 ล้านคนต่อป การเดินทางใช้เวลา 90 วินาทีและเปนไปโดยอัตโนมัติ ชม มหาวิหาร
ซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า (The Basilica of the Sacred Heart of Paris) สถานทีทีถูกขนานนามว่าเปน “หัวใจอันศักดิสิทธิ
ของปารีส” จุดท่องเทียวยอดฮิต ตังอยู่บนยอดเนินเขามงต์มาตร์ (La butte Montmartre) สูงจากระดับนาํทะเล 129 เมตร 
เขาแหง่เดียวในกรงุปารีส ถ้ามองจากจุดน ีเปนวิวแสนโรแมนติก ถูกออกแบบโดย โปล อาบาดี (Paul Abadie) สถาปนิกที
ถูกคัดเลือกจากสถาปนิกทังหมด 77  ใช้ระยะเวลาก่อสร้างเกือบ 40 ป  

 
 
 
 
 
 
 
 
เทียง        รับประทานอาหารเทยีง (มอืที1)  

วันทหีนงึ    ทา่อากาศยานสุวรรณภูม-ิทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีแวะพักเปลยีนเครือง 

วันทสีอง    ทา่อากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรงัเศส   - นังรถกระเช้าไฟฟามงมารต์ –  
                  มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลกิ้า - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre –  ห้าง La Samaritaine –  
    ล่องเรือแมน่าํแซน โดย บาโต มูช – หอไอเฟล                                               อาหาร เทียง,เยน็ 
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  จ ากนันนําท่านเยียมชมด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟร์  (Louvre 

Museum) เปนพิพิธภัณฑ์ทีมีชือเสียงโด่งดังทีสุดของเมืองปารีส 

จากผลงานทีจัด  แสดงไปจนถึงความเก่าแก่และยิงใหญ่ของ

สถานทีทําให้เปนพิพิธภัณฑ์ทีมคีวามสําคัญระดับโลก อิสระช้อปปง

กันท ีห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เปนห้างชือดังใจ

กลางกรุงปารีส ซึงคุณจะได้พบกับสนิค้าแบรนด์ชันนําต่างๆจากทัว

โลก ห้าง La Samaritaine เปดตัวอย่างเปนทางการอีกครังเมือ

วันท ี23 มิถุนายน 2021 ทผ่ีานมา และกลายเปนห้างสรรพสินคา้คอน

เซปต์สโตร์แห่งใหม่ทีเน้นยาํถึงเสน่ห์ของชาวปารีส ไม่ว่าจะเปนแฟชัน อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์  

 

 

 

 

 

 

 

    พาทุกท่าน ล่องเรือแม่นําแซน โดย บาโต มูช (Bateaux-Mouches) (ประมาณ 1 ชม.) (ราคาล่องเรือ รวมในค่าทัวร์แล้ว) มี

การบรรยายเกยีวกับประวัติเมอืงปารีสตลอดทงัสายการเดนิทางระหว่างสองข้างทางทเีต็มไปด้วยสถาปตยกรรมต่างๆ ไม่

ว่าจะเปน มหาวิหารน็อทร์-ดาม, หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เปนตน้ ถ่ายภาพดา้นหนา้กบั หอไอเฟล (Eiffel Tower) เปนหนงึ

ในแลนด์มาร์คสําคัญของประเทศฝรงัเศส ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กทงัหมด มีความสูงประมาณ 300 เมตร (เทียบ

กับตึกประมาณ 75 ชัน) สร้างเปนรูปแบบหอคอย โดยถูกตังตามชือของสถาปนิกทีคนออกแบบชือว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซึง

เปนทงัวิศวกรและสถาปนิกชือดังของฝรังเศสในยุคนัน ซึงเชียวชาญด้านการก่อสร้างงานเหล็กโดยเฉพาะ หอไอเฟลสร้าง

ขึนมาเพือใช้เปนผลงานในการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ป แห่งการปฏิวัติประเทศฝรังเศส และเพือแสดงถึงความรํารวย 

ยิงใหญ ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น         รับประทานอาหารเย็น (มอืที2)  
ทีพัก : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
(ชือโรงแรมททีา่นพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 

 
เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มอืท3ี) 

วันทสีาม     เมอืงปารีส - เอาทเ์ลท็ ลาวัลเล่ – เมอืงดีจอง - โบสถ์แซ็ง-เบนีญ – วังดยกุแหง่เบอร์กันดี – พิพิธภัณฑ์ศิลปะประจาํเมือง – 
                   โบสถ์เซนตม์ิเชล                                                                                                                                        อาหาร เช้า,เย็น 
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จากนนันําทา่นเดินทางสู่ เอาท์เลท็ ลาวัลเล่ (La Vallée Village Outlet) 
(ระยะทาง 54 ก.ม. / 1 ชม.) เปนเอาท์เล็ทจําหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชือดัง
ต่างๆ โดยจําหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ 
และมีบางช่วงโปรโมชันพิเศษตามฤดูกาลต่างๆทีอาจลดราคาไปถึง 70 
เปอร์เซ็นตด์้วยกัน ทําให้เปนสถานทีทไีด้รับความนิยมเปนอย่างมากจาก
นักท่องเทียวทีชืนชอบการช้อปปงสินค้าแบรนด์เนม โดยปจจุบัน เอาท์
เล็ทลาวัลเล่มีสินค้าแบรนด์เนมจําหน่ายอยู่หลาย 10 แบรนด์ VERSACE 
หนึงในแบรนด์ทีได้รับความนิยมในไทย และยังมี GUCCI, LACOSTLE, 
ERIC BOMPARD หรือ BACCARAT ก็มีเช่นกัน  

เทียง  อิสระอาหารเทียงตามอัธยาศัย 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง (Dijon) (ระยะทาง 332 ก.ม./ 4.30 ชม.) เปนเมืองทีมีชือเสียงในเรืองของไวน์ชันเลิศ และยัง
เปนเมืองหลวงของแควน้เบอร์กันดี (Burgundy region เปนเมืองหลวงทีมคีวามสําคัญด้านประวัติศาสตร์ของแคว้นเบอร์
กันดีและฝรังเศสเปนอย่างมาก และเมืองดีจองยังเปนอีกเมืองทีมคีวามเกียวพันกับคริสต์ศาสนามากอีกด้วย นาํท่านไปชม
โบสถท์มีคีวามสวยงามอกีแหง่ คือ โบสถ์แซ็ง-เบนีญ (Cathédrale St. Bénigne) โบสถ์ตริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทีสร้าง
ขึนในแบบโกธิค โดยทีใต้ถุนโบสถ์ถูกใช้เปนทฝีงศพ พาท่านเดินชมสถาปตยกรรมอนัสวยงามของเมอืง วังดยุกแห่งเบอร์
กันดี (The Ducal Palace) วังของขุนนางชันสูงทมีรูีปแบบอาคารทสีวยงาม และถือว่าเปนจดุหมายปลายทางทีสําคัญของ
นักท่องเทยีวทเีดินทางมาเยือนเมืองดีจอง โดยวังแห่งนีไดส้ร้างขึนในแบบสไตล์คลาสสิก ถือว่าเปนพิพิธภัณฑ์ทีมีศิลปะใน
การก่อสร้างทียอดเยียม และถือว่าเปนสมบัติลําค่าทีมีความสําคัญของประเทศอีกแห่ง นําท่านถ่ายภาพด้านนอก 
พิพิธภัณฑ์ศิลปะประจําเมือง (The Musée des Beaux-Arts ) ซึงอยู่ในบริเวณเดียวกันกับวังดยุคแห่งเบอร์กันดี ภายใน
จะมีการจัดแสดงนิทรรศการของศิลปะยุคกลาง และชันบนจะมีภาพวาดจัดแสดงจํานวนมาก ซึงผลงานส่วนใหญ่จะเปน
ผลงานภาพวาดของจิตรกรเฟลมชิ และศิลปนทมีเีสียงในทอ้งถนิ แวะไปถา่ยภาพกบั โบสถ์เซนต์มิเชล (St. Michel church) 
ตังอยู่ทางทิศตะวันออกของวังดยุคแห่งเบอร์กันดี เปนโบสถ์ทคริสต์ทมีคีวามงดงามมากแห่งหนึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มอืท4ี) 

ทีพัก : Ibis style Dijon Central 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

               (ชือโรงแรมทท่ีานพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มอืท5ี) 

วันทสีี     เมอืงกอลมาร์ – เวนสินอ้ย - ชนบท Krutenau - เมืองซุก (ZUG) ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ -  Lohri AG Store – เมืองลูเซิร์น  
              สิงโตหินแกะสลกั – สะพานไม้ชาเปล – Schwanenplatz                                                                       อาหาร เช้า,เทยีง,เยน็ 
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 นําท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) (ระยะทาง 252 
ก.ม. / 3.30 ชม.)  อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรังเศส 
ใกล้กับประเทศเยอรมนี จึงทําให้สถาปตยกรรมคล้ายกับ
ของเยอรมนี เมืองกอลมาร์ได้รับการอนุรักษ์ให้เปนเมืองที
ยังคงลักษณะสถาปตยกรรมและบรรยากาศของเมือง
โบราณไว้ ทังพิพิธภัณฑ์ ศาสนสถาน ห้องสมุด นําพุ รูปปน 
ร้านค้าต่างๆ ปจจุบันได้รับการขนานนามว่าเปน “Little 
Venice” (la Petite Venise) ติดอันดับเมืองโรแมนติกเปน
อันดับต้นๆ ของฝรังเศส เวนิสน้อย เปนชือทีมอบให้กับ
เส้นทางในเมืองกอลมาร์ ชือนีน่าจะมาจากแนวบ้านทังสอง
ฝงแม่นําซึงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง เขตนี
เริมต้นหลัง Koïfhus ผ่านย่านคนขายปลา และไปยังสะพาน Turenne และ Saint-Pierre  เดิมทีเปนทีอยู่อาศัยของชุมชน
ผู้ผลิตไวน์ ชาวสวนในตลาด และคนพายเรือในชนบท Krutenau ทอดยาวไปรอบ ๆ ถนน Turenne ทีใช้ในป 1674   

เทยีง  รับประทานอาหารเทยีง (มอืท6ี) 
นําท่านเทียวชม เมืองซุก (ZUG) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ระยะทาง 172 ก.ม./ 2.30 ชม.)  เปนเมืองทีรํารวยทีสุดในประเทศ 

และซุกเปนเมืองทีติดอันดับหนงึในสิบของโลกเมืองทีสะอาดทสุีด เปนเมืองเก่าทีคงความสวยงามของพืนหินแบบยุโรปใน

ยุคกลาง และยังเปนเมืองทีตังอยู่บนทะเลสาบ อิสระช้อปปงที Lohri AG Store ทีมีนา ิกาชันนําระดับโลกให้ท่านเลือกซือ

เลือ กชมอาทิ  เช่น  Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, 

Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ นําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเทียวยอดนิยม

อันดับหนึงของสวิตเซอร์แลนด์ ทีถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา (ระยะทาง 31 ก.ม. / 30 นาที ) จากนันนําท่านชม 

สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ทแีกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพือเปนอนุสรณ์รําลึกถึงการสละชีพอย่างกล้า

หาญของทหารสวิตทเีกิดจากการปฏิวัติในฝรังเศสเมือป ค.ศ.1792 ชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึงมีความยาว

ถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่าน แม่นํารอยส์ (Reuss  River) ซึงเปนเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเปนสะพานไม้ทีมี

หลังคาทีเก่าแก่ทสีุดในยุโรป สร้างขึนเมือป ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิlตลอด

แนวสะพาน อิสระเดนิเล่นที Schwanenplatz ทีนีเปนแหล่งช้อปปงหลักสําหรับนักท่องเทียวทมีาเยือนลูเซิร์น ตังอยู่ริมฝง

ขวาของทะเลสาบลูเซิร์น มีร้านค้ามากมายทีน ีร้านกาแฟ ร้านอาหาร มีโรงงานนา ิกาโรเล็กซ์ในบริเวณนีด้วย ร้านค้ารอบๆ

ขายงานฝมือสวิสท้องถิน ร้านค้าบางร้านขายของทีระลึก ชอ็คโกแลต เครืองประดับ ฯลฯ   

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มอืที7) 

 ทพัีก: ibis Styles Luzern 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

   (ชอืโรงแรมทีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มอืที8) 

วันทหี้า        เมอืงแองเกลิเบิรก์ - ยอดเขาทิตลิส - ถาํนาํแขง็ - สะพานแขวน - เมืองโคโม ่– ทะเลสาบโคโม่ – มหาวิหารโคโม ่–  
                    เมืองโลมาซโซ                                                                                                                                    อาหาร เชา้,เทยีง,เย็น 
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นําท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) ( ระยะทาง 34 ก.ม. / 45 นาที)  เปนเมืองเล็กๆตังอยู่บนเขาสูงอยู่ในรัฐ
ออบวัลเดิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป จุดสูงสุดในพรมแดนของเมอืงเปนยอดเขาทติลสิ ซงึยอดเขา
ทิตลิสมีความสูงประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับนําทะเลปานกลาง เปนทีตังของสถานีนําท่านนังกระเช้าโรแตร์เพือ
เดินทางขึนสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) (ค่าขึนกระเช้าไป-กลับ รวมในค่าทัวร์แล้ว) ท่านจะได้สัมผัสกับกระเช้าทรงกลมที
เรียกว่า โรแตร์ เคเบิลคาร์ ทีจะหมุนรอบๆ ทีท่านสามารถดูวิวได้ 360องศาในขณะทีเคลือนทีขึนไปเรือยๆ ท่านจะได้ขึนชม
ทัศนียภาพทีงดงามของเทือกเขาแอลป ชม ถํานําแข็ง (Glacier cave) ทีสวยงามและเดินเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหิมะบนยอด
เขา และ ชม สะพานแขวน (TITLIS CLIFF WALK) สร้างขึนฉลองครบรอบ 100 ปการท่องเทยีวบนยอดเขาทิตลิส สะพานมี
ความยาว 100 เมตร ความสูง3,000 เมตร ทอดข้ามหน้าผา อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทยีง  รับประทานอาหารเทียง (มือที9)   

นําท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) (ระยะทาง 202 กม. /3 ชม.) เปนเมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย ประเทศอิตาลี ตังอยู่

บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โคโม่เปนเมืองทีตังอยู่ในเทือกเขาแอลป ทิศเหนือของเมืองอยู่ติดกับทะเลสาบ

โคโม่ ถือเปนเมืองท่องเทียวยอดนิยมแห่งหนึง เปนแหล่งรวมชินงานศิลปะชือดัง, มีโบสถ์, พิพิธภัณฑ์, สวน, โรงละคร, วัง

เก่าอยู่มากมาย พาทุกท่านไปเกบ็ภาพความประทบัใจกบั ทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) ขึนชือว่าเปนทะเลสาบทีสวยทสีุดใน

โลก ด้วยความยาวโดยรอบ บวกกับพืนทีรอบๆ ทะเลสาบถึง 146 ตารางกิโลเมตร จึงทําให้ทะเลสาบแห่งนีกลายเปน

ทะเลสาบทใีหญ่ทีสดุเปนอันดับ 3 ของประเทศอิตาลี มหาวิหารโคโม่ (Cattedrale di S.Maria Assunta) เปนมหาวิหารโรมนั

คาธอลิกหลักใจกลางเมืองโคโม่ ใช้เวลาการสร้างยาวนานเกือบ 400 ป สร้างเพืออุทิศให้กับพระแม่มารี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ (มอืที10) จากนนัเดนิทางสู่ เมืองโลมาซโซ (Lomazzo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เปน

เมอืงและชุมชนในจังหวัดโคโม่ในภูมิภาคลอมบาร์เดียของตังอยูก่งึกลางระหว่าง Comoและ Milan ศูนยก์ลาง
ประวัติศาสตร์อันเกา่แก่ของเมอืงกอ่ตังขึนบนยอดเขาทตีังอยู่ในหุบเขาทางฝงขวาของลูรา   

ทพัีก: Just Hotel Lamazzo  Fiera 4* หรือระดับใกล้เคียง 
(ชอืโรงแรมทที่านพักทางบริษัทจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 
 

 
 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มอืที11) 

วันทหีก      เมืองมิลาน – พระราชวงัมลิาน – มหาวิหารแห่งมลิาน – โรงละครลาสกาลา่ – ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ – 

                   ห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด                                                                                                      อาหาร เชา้ 
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นําท่านเดินทางต่อไปยังจุดศูนย์กลางของ เมืองมิลาน (Milan) 

(ระยะทาง 36 กม. / 45 นาที) หรือทีคนอิตาเลียนเรียกว่า มิลาโน่ 
(Milano) เปนเมืองหลวงทางแฟชันของโลกแข่งกับปารีสใน

ประเทศฝรังเศสเปนศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี นอกจากนัน
ยังมีภาพวาดเฟรสโก้ทีมีชือเสียงโด่งดัง และโรงละครโอเปร่าอัน

ลือชือ เปนต้น  นําท่านแวะถ่ายภาพกับ  พระราชวังมิลาน (Royal 
Palace of Milan) เปนทีตังของรัฐบาลในเมืองมิลานเปนเวลา

หลายศตวรรษ ปจจุบันทําหน้าทีเปนศูนย์วัฒนธรรมและเปนทีตัง

ของนิทรรศการศิลปะระดับนานาชาติ และเปนทีจัดแสดงงาน

ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย นําท่านถ่ายรูปด้านนอก มหาวิหาร

แ ห่ ง มิ ล า น  (Duomo di Milano) ม ห า วิ ห า ร นี ส ร้ า ง ด้ ว ย
สถาปตยกรรมแบบโกธิคทีถือว่ามีความใหญ่โตเปนอันดับสาม

ของโลก ใช้เวลาสร้างเสร็จกว่า 400 ป ด้านนอกมีหลังคายอด
เรียวแหลมทีทําจากหินอ่อนจํานวน 135 ยอด และมีรูปปนหินอ่อน

จากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ชิน ยอดทีสูงทสีุดมีรูปปนทองขนาด 4 

เมตร ของพระแม่มาดอนน่าเปนสง่า ถ่ายรูปด้านนอกที โรงละคร

ลาสกาล่า (Teatro alla Scala) เปนโรงละครคู่เมืองมิลานมากว่า 230 ป เปนสถานทีแสดงโชวชื์อดัง ซานตามารีอาเดลเลก
ราซีเอ (Santa Maria delle Grazie) เปนโบสถ์และคอนแวนต์ของคณะดอมินิกัน ได้รับการขึนทะเบียนเปนมรดกโลกโดย

องค์การยูเนสโกในป ค.ศ. 1980 โบสถ์แห่งนีมีชือเสียงเพราะเปนทีตังของจิตรกรรมฝาผนัง "พระกระยาหารมือสุดท้าย" ที
เขียนโดยเลโอนาร์โด ดาวินชีภายในหอฉันของคอนแวนต์  

เทยีง  อิสระอาหารเทยีงตามอัธยาศัย 
อิสระช้อปปงที ห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด (Galleria Vittorio Emanuele II) เปนหนึงในศูนย์การค้าที

เก่าแก่ทสีุดในโลก คลุมด้วยหลังคาทรงโค้ง ตังอยู่ในใจกลางเมืองมิลาน   
เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ทพัีก: Novotel Milano Malpensa Aeroporto 4* หรือระดับใกล้เคียง 
(ชอืโรงแรมทที่านพักทางบริษัทจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 
 
 

 
เช้า             รับประทานอาหารเช้า (SET BOX ) (มือท1ี2)   

 จากนนันําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานมลิาโนมลัเปนซา ประเทศอิตาลี เพือเดินทางกลับสูก่รุงเทพฯ 

10.10 น.  เดินทางกลับ ประเทศไทย โดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY) เทยีวบินที EY088 
18.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครือง 

22.50 น.  เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY) เทยีวบินที EY402 
 
 

 

08.20 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

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

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมกีารสลับวนัหรือเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ขนึอยูก่ับตามสถานการณท์อ้งถนิ สถานททีอ่งเทียว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิน ณ เวลานนั  

ทงันกีารเปลียนทางบริษัทจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกทา่นเปนหลักสําคัญ 
 
 
 
 

 

วันทเีจ็ด    ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะเปลยีนเครือง                                         อาหาร เช้า 

วันทแีปด    ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ- กรุงเทพฯ 
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► เอกสารทีต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง ออกและเดินทางกลับประเทศไทย-ประเทศ ฝรังเศส 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
 

เงือนไขการใหบ้รกิาร 

► การเดินทางครังนีจะตอ้งมจีํานวน 10 ท่านขึนไป กรณีไม่ถงึจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัททีมโีปรแกรมใกล้เคียงกนั 

- หรือเลือน หรือยกเลิกการออกเดนิทาง โดยทางบริษัทจะทาํการแจ้งใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสทิธิในการปรับราคาค่าบริการเพิม (ในกรณทีผีู้เดินทางไม่ถึง15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดนิทางตอ่) โดยทาง

บริษัทจะทาํการแจ้งใหท้่านทราบกอ่นล่วงหน้า 

► ในกรณีทลีกูค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ทีของบริษัทฯ กอ่นทกุครัง มฉิะนนัทางบรษัิทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทงัสนิ   

► การจองทัวร์และชาํระค่าบริการ  

- กรุณาชําระคา่มัดจาํ ทา่นละ 30,000 บาท + ค่าบริการทาํวีซ่า 5,500 บาท (35,500 บาท) 

 กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอรต์และแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยืนวีซ่าพร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนทีเหลอืชําระ 20-25 วันกอ่นออกเดินทาง กรณบีริษัทฯต้องออกตัวหรือวีซา่ออกใกล้วันเดนิทางท่านจาํเปนตอ้ง

ชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือตามทบีริษัทกาํหนดแจ้งเทา่นัน 
 

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

จาํนวนหนา้หนงัสือเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรบัตดิวซีา่ไมต่ํากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นส่งใหบ้รษัิทมฉิะนันทางบริษัท

จะไม่รบัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอายุ ** กรณุาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจาํ 
 

เงือนไขการยกเลกิและคนืค่าทวัร์  

1.  ยกเลกิการเดินทาง 30 วนักอ่นการเดินทางขึนไป คืนเงนิทังหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใชจ้่ายตามที เกดิขึนจริงเช่น คา่วี

ซ่า ค่ามัดจําตัวเครอืงบิน ค่ามดัจําโรงแรม ค่าวซ่ีา  หรอือืนๆ)  

2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทางคืนมดัจํา 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเกดิขนึ จริงเชน่ ค่าวซ่ีา 

ค่ามัดจําตัวเครืองบิน  ค่ามัดจาํโรงแรม หรอือืนๆ )  

3. ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใช้จ่ายทังหมดตามราคาทัวรท์ีตามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผู้เดนิทางถกูปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทังหมด 

5. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ทา่น

สละสทิธิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทังสนิ  

6. กรณีเจ็บปวย จนไม่สามารถเดนิทางไดจ้ะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขนึจริง 

7. กรณีวซ่ีาถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซา่ไม่ผา่น) ทางบรษัิทจะทําการเก็บค่าใช้จา่ยตามทีเกิดขนึจริง  

8. ตามพระราชบญัญติัธุรกิจนําเทียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนําเทียว การยกเลกิการเดนิทางของ

นกัท่องเทียว ผูป้ระกอบธรุกิจนําเทยีวมีคา่ใช้จ่ายทีได้จ่ายจริงเพือเตรียมการจดันาํเทยีว ใหน้ํามาหกัจากเงินค่าบริการที

ต้องจ่าย ทังน ีผู้ประกอบธุรกิจนําเทยีวแสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเทยีวทราบ เชน่ ค่าวีซา่ ค่ามดัจําตัวเครอืงบิน ค่าโรงแรม 

หรืออนืๆ 
 

อตัราค่าบรกิารนีรวม  

(บริษัท ดําเนนิการให้ กรณียกเลิกทังหมด หรืออย่างใดอยา่งหนึง ไมส่ามารถรีฟนด์เปนเงินหรือการบริการอืนๆได้) 

1. ค่าตวัโดยสารเครืองบินไป-กลบั ชนัประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทัวรข้์างต้น   

2. ค่าทีพักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกนั  
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3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันทีเข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเปนต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดียว

เพิม) หรือเปนการเพิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองทีระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงาน

แฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดทีพักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมทีพักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครืองปรับอากาศทีสามารถปรับ

ควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทังป  

4. ตัวกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทีนังเปน Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตัวกรุ๊ปเท่านันไม่สามารถ

เลือนวันได้ ใน กรณีทีท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าทีเพือสอบถามราคาอีกครัง และ

การจัดทีนงัของผู้เดินทาง เปนการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพือแทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามทีระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้งตน้  

6. เจ้าหน้าทบีริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7. ค่านาํหนักกระเปา สมัภาระโหลดใต้ทอ้งเครือง 30 กิโลกรัม ถอืขนึเครืองได้ 7 กิโลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภัยเครืองบิน

ตามเงือนไขของแตล่ะสายการบินทมีีการเรียกเก็บ และกรณีนําหนกัสมัภาระเกนิทา่นต้องเสียค่าปรับตามทีสายการบิน

เรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกนัภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel 

แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชือโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ 

ซงึเกิดขนึภายในวนัเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลทีประกันครอบคลุมการรักษาเท่านัน (เข้ารับรักษา

ในรูปแบบอืนๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซือประกัน

เพิมวงเงินคุ้มครอง เพิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เปนไปตามเงือนไข

กรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภยัเดินทางอันนีโดยทังนีการทําประกันนจีากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนํา

เทียว ทีบังคับให้บริษัทนําเทียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัน แต่ทังนี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความ

คุ้มครองค่ารถปรับอากาศนาํเทยีวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

9. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจา่ย 3% 

 

อตัราค่าบรกิารนีไมร่วม  

1. ค่าทําหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวต่างๆ  จากทา่น 

2. ค่าบริการและยนืวีซา่เชงเก้น 5,500 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น คา่อาหาร เครืองดืม ค่าซกัรีด ค่าโทรศัพท์ เปนตน้  

4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถ้ามกีารเรียกเก็บ)  

5. ค่าภาษีนํามนัทสีายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัวเครืองบิน และได้ทาํการขายโปรแกรมไปแล้ว 

7. ค่าพนกังานยกกระเปาทีโรงแรม 

8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ทา่นละ 60 EUR /ทา่น  สาํหรับหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ  

 

กรณวีซีา่ไมไ่ด้รบัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัร์มาแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเกดิขึน

จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวีซา่/คา่มดัจําตัวเครืองบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดทังหมดกอ่นทาํการจอง เพือความถกูต้องและความเขา้ใจตรงกันระหว่างทา่นลูกค้า

และบริษัท ฯ และเมอืท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรือคา่ทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับ

เงอืนไขข้อตกลงตา่งๆ ทังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทจีะเลอืนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขนึในกรณีทีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลยีนเทยีวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
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5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง  

6. เมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทังหมด  

7. รายการนีเปนเพียงข้อเสนอทีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครังหนึง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทรีะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรืองห้องพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปทีเข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี/ปลอดบุหรี

ได้ โดยอาจจะขอเปลียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ทีพัก ทังนีขึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเปนพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนนั บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้

มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนืองจากเปนการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน ๆ   

12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel 

แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชือโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึง

เกิดขึนภายในวนัเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลทีประกันครอบคลมุการรักษาเทา่นนั (เข้ารับรักษาในรูปแบบ

อืนๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซือประกันเพิมวงเงิน

คุ้มครอง เพิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เปนไปตามเงือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  

ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทังนีการทําประกันนีจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเทียว ทีบังคับให้บริษัทนํา

เทยีว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัน แต่ทังนี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครอง 

13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทังสินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้

มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านนั  

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนืองจากเปนการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเปนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน  
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ประกอบการยนืคาํรอ้งขอวซีา่เชงเกน้ 

ระยะเวลาดาํเนนิการพิจารณาวซีา่ 25-30 วนัทาํการ 
ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายนวิมอื ตามวนัเวลานดัหมายยนืวซีา่ 

โปรดดาํเนนิการตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ท ีเนอืงจากสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงขอ้กาํหนดเงอืนไข 
รวมถงึเอกสารทใีชสํ้าหรบัยนืคาํรอ้งขอวซีา่อยูเ่ปนประจาํ 

 
 

1. พาสปอรต์เล่มปจจุบัน (Passport) 

มีอายุไม่ตําน้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอาย ุโดยนับจากวันทีเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
และมีจํานวนหน้าคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 3 หน้า เพือให้ทางสถานทูตติดแปะหน้าวีซ่าเชงเก้น 
(หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กบัเจ้าหน้าที) 

 

หมายเหต:ุ หากพาสปอร์ตเล่มเก่าของท่าน เคยได้รับวีซ่าเชงเก้น อเมริกา และแคนาดา 
กรุณาถ่ายสําเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่า และสําเนาหน้าวีซ่าทีเคยได้รับ จัดส่งให้กับทางบริษัทฯ  
 
 

2. รูปถ่าย จํานวน 2 ใบ (Photo) 

ถ่ายภาพสี ใบหน้ามองตรง ฉากหลังสีขาว (ขนาด 2x1.5นิว หรือ 4.5x3.5เซ็นติเมตร) 
รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ห้ามตกแต่งรูป, ห้ามสวมแว่นตา, ห้ามใส่เครืองประดับ, ห้ามใส่คอนแทคเลนส์, ห้ามเห็นฟนโดยเด็ดขาด 

รูปถ่ายต้องเปดให้เห็นหน้าผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยตอ้งเปนรูปทีถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านัน 
(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 70-80 % ของขนาดภาพ) 

 

 

 
 

 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซงึอาจสง่ผลให้รปูถ่ายชํารุด และไม่
สามารถใช้งานได้ ** 

 

 

3. เอกสารส่วนตัว (Personal evidence) 

 - สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมีเอกสารอนืๆ เพิมเติม (ถ้ามี) ท่านจําเปนต้องยืนเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเปนภาษาอังกฤษ ดังนี 
 - สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาใบหยา่ร้าง / สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
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 - สําเนาใบเปลียนชอื - นามสกุล (จําเปน หากเคยมีการเปลียนแปลง) 

กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ป (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จําเปนต้องยืนเอกสารเพิม พร้อมแปลเปนภาษาอังกฤษ ดังนี 

- สําเนาสูติบัตร / สาํเนาใบเกิด (ของเด็ก) 

- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ทีมีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 

  (ของบิดาและมารดา ทีมีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 
 

กรณีเด็กอายุตํากว่า18ป (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จําเปนต้องยืนเอกสารเพิม พร้อมแปลเปนภาษาอังกฤษ ดังนี 

- สําเนาสูติบัตร / สาํเนาใบเกิด (ของเด็ก) 

- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ทีมีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 

  (ของบิดาและมารดา ทีมีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา และมารดา / สําเนาพาสปอร์ตบิดา และมารดา 

 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตร

เดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลทีสาม 

พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ทีสํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที
อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบสําเนาพาสปอร์ต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือ

ผู้อํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเด็กแสดงตัวยืน

คําร้องขอวซี่า บิดา-มารดา จําเปนต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าทีทีรับยืนวีซ่า กรณีบิดา-

มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝายใดเปนผู้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้

เดียว 

 

จากนัน ผู้ปกครองจําเปนต้องนําหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ทังฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ) 

ส่งให้กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัติให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนนําส่งบริษัททัวร์ 

(สามารถขอดูตัวอยา่งได้ทีแผนกวีซา่ของบริษัททัวร์) 
 

4. หลักฐานการงาน / หนังสือรับรองการทํางาน (Proof of Work)  

 

4.1 กรณเีปนพนกังานทัวไป ทังภาครฐัและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัททีทา่นทํางานปจจุบัน   โดยระบุตําแหน่ง

งาน, เงินเดือนทีได้รับ, วัน เดือน ป ทีเริมทํางาน, และช่วงเวลาทีขอลางานไปเทียว (โดยไม่ต้องระบุชือประเทศ ให้ใช้ European 

แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอํานาจอย่างชัดเจน 
(เอกสารมีอายุ 30 วนั ก่อนยืนคําร้องขอวีซ่า และเอกสาร จําเปนต้องเปนภาษาอังกฤษ เท่านนั) 

4.2 กรณีทีเปนเจ้าของกิจการ  ใช้สําเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD) 

(คัดสําเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเปนภาษาอังกฤษ) 

4.3 กรณีทีเปนนกัเรยีน/นกัศึกษา ใช้หนังสือรับรองการศึกษา ฉบับจริง จากสถาบันการศึกษาเท่านนั สถานทูตไม่รับพิจารณา

บัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน 

(เอกสารมอีายุ 30 วัน ก่อนยืนคําร้องขอวีซ่า และเอกสาร จําเปนต้องเปนภาษาอังกฤษ เท่านนั) 
4.4 กรณีเปนแมบ่า้น ใช้สําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณี

ทไีม่ได้เดินทางร่วมกนักบัสาม ีจําเปนต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุชือ-สกุล    วนั เดือน ปเกดิ 

ของสามีและบุตร ทีมีความสัมพันธ์ร่วมกัน 

(ผู้สมัคร จําเปนต้องเขียนจดหมายชีแจง บรรยายเปนภาษาอังกฤษเท่านัน) 
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4.5 กรณีกิจการที ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จําเปนต้องเขียนจดหมาย

แนะนําตนเอง ชีแจงรายละเอียดการทํางาน แหล่งทีมาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบการพิจารณา อาทิ รูป

ถ่าย, สัญญาเช่า, สัญญาซือขาย, ใบเสร็จรับเงิน, โฉนดทีดิน, หลักฐานอ้างอิงอืนๆ ฯลฯ 

(ผู้สมัคร จําเปนต้องเขียนจดหมายชีแจง บรรยายเปนภาษาอังกฤษเท่านัน) 
 

5. หลักฐานการเงิน (Financial evidence) 

 5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง จําเป นต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนี  

5.1.1  Bank Certificate หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร ระบุสกุลเงิน EUR 
(สะกด ชือ-สกุล เปนภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปจจุบันทีใช้เดินทาง) 

 5.1.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 

กรุณาเลือกบัญชีทีมีประวัติการเดินบัญชีทีสมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมําเสมอ และมียอดเงินคงเหลือ

อยู่ในบัญชีนันๆไม่ตํากว่า 6 หลัก เพือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้

อย่างไม่เดือดร้อนเมือท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 

  (สะกด ชอื-สกุล เปนภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปจจุบันทีใช้เดินทาง) 
 
5.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ้่ายเอง มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย  

5.2.1 Bank Guarantee หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร เพือสนับสนุนค่าใชจ้่ายให้กับบุคคลอืน 

(สะกด ชือ-สกุล เจ้าของบัญชี และผู้สมัคร เปนภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปจจุบันทีใช้เดินทาง) 
5.2.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ใหก้ารสนับสนุน (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 

กรุณาเลือกบัญชีทีมีประวัติการเดินบัญชีทีสมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมําเสมอ และมียอดเงินคงเหลืออยู่ใน
บัญชีนันๆไม่ตํากว่า 6 หลัก เพือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่

เดือดร้อนเมือท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 

5.2.3 Sponsor Letter ผู้ให้การสนับสนุน จําเปนต้องเขียนจดหมายชีแจงความสัมพันธ์ระหว่างกัน พร้อมระบุวันถุ

ประสงค์ในการสนับสนุน และวันเดินทางทีไปท่องเทยีวตามโปรแกรมทัวร์ 
 (โปรดติดต่อบริษัทฯ เพือขอดูตัวอย่าง) 

 

หมายเหตุ: สําหรับประเทศอิตาลี และสาธารณะรัฐเช็ก 
ผู้ทีสามารถสนับสนุนค่าใชจ้่ายให้ผู้เดินทางได้ จําเปนต้องเปนบิดา/มารดา/พี-น้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกันเท่านัน !! 

กรุณาระบุ ชือ-สกุล ลงในจดหมายชีแจ้งเปนภาษาอังกฤษ และสะกดชือ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตทีใช้เดินทาง 
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Bank Certificate & Bank Statement 

จําเปนต้องขอจากธนาคาร เปนภาษาอังกฤษ เท่านัน 

จําเปนต้องให้เจ้าหน้าทีธนาคาร ประทับตราสําคัญ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร เท่านัน 
 

6. International Vaccine Certificate 

ประวัติการได้รับวัคซีน ฉบับภาษาอังกฤษ International ทอีอกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข 

 

7. ใบตรวจเอกสาร และ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว สําหรับยื นคําร้องขอวีซ่าเชงเก้น  

 

 เพือประโยชน์ในการยืนวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับยืนวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเปนจริง เนืองจาก
บริษัทฯ ต้องนําส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพืออนุมัติคําร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล

ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเปนเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเปนจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 

หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิงขึน 

 
 เมือท่านชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หาก

ดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเปนการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีท่านได้ชําระไปแล้วทุกกรณี 

  
 หากถูกปฏิเสธวซ่ีา และมีความประสงค์ทีจะยืนคําร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที
สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทังนีบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าทีเพือไปอํานวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทังช่วยประสานงาน

กับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพือนําส่งสถานทูตเช่นกัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธินําเรียนสถานทูตเพือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 

เนอืงจากการขอวีซา่ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เปนสถิติในนามของบริษัทฯ 
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เอกสารทกุฉบับทีใชป้ระกอบการยนืคาํรอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเปนภาษาองักฤษเทา่นัน !! 

พรอ้มแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่าํเปนตอ้งเซน็รบัรองสําเนาถกูตอ้ง) 
เพือความสะดวกในการยนืวซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรับแปลเอกสาร 

Checklist for Visa Application (เชค็ลสิตสํ์าหรบัตรวจเอกสาร) 
กรุณาระบุ ชอื รหสั รายการทัวร์ และวนัทีเดนิทาง 

พร้อมกรอกขอ้มูลท้ายรายการ ก่อนนําเอกสารส่งบริษัทฯ 
 

โปรแกรมทัวร์ :       วนัทเีดนิทาง :       

ชอื-สกลุ ผู้สมัครวีซา่ (ENG) :      บริษัททีจองทัวร์ :      

 

Date วนั/เดอืน/ป ทจีัดส่ง:                     Application’s Signature เซน็ชอืหมอืนพาสปอร์ต:            
  

 
หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบความถกูต้อง กอ่นลงนาม และนาํเอกสารส่งให้กับบริษัททัวร์ ตามลาํดบั 

ทงันี บริษัทฯขอสงวนสทิธิในการตรวจรับเอกสาร โดยอา้งอิงจากใบ Checklist ทผีู้สมัครจดัส่งมาเท่านนั. 

 
 

เอกสารประกอบการขอสมคัรวซีา่ 
สําหรบันาํส่งบริษัททวัร ์

ฉบบัจรงิ 
(ชดุ) 

สําเนา 
(ชดุ) 

หมายเหต ุ
อนืๆ 

Passport (หนังสือเดนิทาง เลม่ปจจบัุน)    

Passport (หนังสือเดนิทาง เล่มเก่า) ถ้ามี โปรดระบจุํานวน ....... เล่ม    

Photo (รูปถา่ย)    

Certificate of Employment (หนังสือรับรองสถานะการทํางาน)    

Certificate of Study (หนังสอืรับรองสถานะการศึกษา)    

Bank Certificate (หนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิ จากธนาคาร)    

Bank Statement (รายการเดินบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน จาก
ธนาคาร) 

   

International Vaccine Certificate 
   

Visa Application (ใบสมัครวีซ่า เซ็นชอืเหมอืนพาสปอร์ต) 
   

เอกสารส่วนตัว  
- สําเนา ใบเกดิ/ใบสูติบัตร 
- สําเนา ทะเบียนบา้น 
- สําเนา ใบทะเบียนสมรส 
- สําเนา ใบหยา่รา้ง 
- สําเนา ใบเปลียนชอืตัว 
- สําเนา ใบเปลียนนามสกลุ 
- สําเนา บัตรประจาํตัวประชาชน 
- สําเนา บัตรข้าราชการ 
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แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตวั ยืนคําร้องขอสมคัรวีซ่าเชงเก้น 
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพือประโยชน์ในการยืนวซ่ีาของท่าน (กรอกขอ้มลูเปนภาษาอังกฤษ) 

ชอื/รหสั รายการทวัร ์และวนัทีเดนิทางทอ่งเทียว โปรดระบ ุ…………………………………………………… 

1. ชอื - นามสกลุ ปจจุบนั ตรงกับพาสปอร์ต (ภาษาอังกฤษ)   ............................................................................ 

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

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ทอียู่ตามสําเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

5. ทอียู่พํานกัปจจบัุน กรณีไมต่รงกับสาํเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

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

7. อาชีพปจจุบนั .................................................... 

    ตําแหน่งงาน (ตรงกับทีระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชอืสถานททีาํงาน ธุรกิจรา้นค้า โรงเรียน หรือมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการค้าขาย โปรดระบอุย่างชัดเจน) 

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

ทอียู่ททํีางาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณย์ี ............. โทรศัพท์ททีํางาน/โรงเรียน/มหาวทิยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

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

10สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส (ตามกฎหมาย)           ⃣   อยู่กินฉันสามี (ไม่ได้จดทะเบียน) 

  ⃣   หย่าร้าง   ⃣   หม้าย 

11. ชอื-สกลุคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานทีเกิด ..................... 

12. ชือ-สกลุของบิดา ..................................................... วัน/เดอืน/ป เกิด................. สถานทีเกดิ ...................... 

13. ชือ-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานทีเกดิ ...................... 

14. ทา่นมี Passport เลม่เกา่ลา่สุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ 

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

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

15. บุคคลทเีดนิทางไปท่องเทียวด้วยในทริป และความสมัพันธ ์โปรดระบุ  

      15.1 ชือ-สกลุ ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

      15.1 ชือ-สกลุ ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

 



2310-0901-FEY12                                                                     www.smileytour.com                                                                    Page 18 of 18 

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

       16.1 วีซ่าของประเทศทีเคยถกูปฏิเสธ .......................... วัน/เดือนป ทถีูกปฏิเสธ ........................... 

เหตุผลทีถูกปฏเิสธ ...................................... 

17. ท่านเคยถกูปฏเิสธ ไม่อนุญาตให้เดนิทางเขา้ประเทศใดบ้าง โปรดระบุ 

       16.1 ประเทศทถีกูปฏิเสธ ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้า ....................... วัน/เดือนป ทถีูกปฏิเสธ ...................... 

เหตุผลทีถูกปฏเิสธ ...................................... 

18. ท่านเคยได้รับวซ่ีา Schengen ในระยะเวลา 3 ปทผีา่นมา หรือไม่ (โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ตังแต่วนัที .............................................. ถึงวนัที .................................................. 

19. ทา่นเคยพิมพ์ลายนิวมอืเพือการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้าน ี

                        ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวนั/เดือน/ป ทีดําเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

20. ความรับผิดชอบคา่ใช้จ่าย ในการดาํรงชีพระหว่างการเดนิทาง และระหวา่งพํานกั (ตรงกับใบสมัครวีซ่าส่งสถานเอกอัคค

ราชทูต) 

                 ตัวผู้ขอวีซา่เอง    มีผู้อืนออกคา่ใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องคก์ร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุชอื ............................................................. 

   บัตรเครดิต    ความสมัพันธ์ ............................................................ 

   เงินสด 

 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซา่จากทางสถานทูต         กรณีวซ่ีาของทา่น

ไม่ได้รับการอนุมัติทันตามกําหนดวนัเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 

 เมือท่านได้จองทําการจองโปรแกรมทัวร์ และชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 - กรุณาจัดส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสําหรับยืนวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    พร้อม

จัดส่งให้กับบริษัทฯทันท ี!! หากดําเนินการลา่ช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ   ไม่รับผดิชอบ

ทุกกรณี 
 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลทีท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารทีจะใช้ยืนสถานทูต 

เนืองจากข้อมูลทังหมด บริษัทฯจําเปนต้องดําเนินการนําส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนําส่งข้อมูลทีไม่สอดคล้องกับ
ความเปนจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวซ่ีา 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการทํางานของท่านให้ชดัเจน (ระบุ
เปนภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชือบริษัท, ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนทีได้รับ และวันเดือนปทเีริมงาน 

 
 เมือท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยืนวีซ่า จากเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับยืนวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อน
ถึงวันนัดหมายยืนวีซ่า 

          - ท่านจําเปนต้องนําส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงทีผ่านมา 
 

 หมายเหตุ: การอนุมตัิวซ่ีาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมม่ีส่วนเกียวข้องใดๆทังสนิ ทงันีบริษัทเปนเพียงตัวกลางที
คอยให้บริการ และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเทา่นัน 


