
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FWY04 BEST SPRING IN EUROPE  
FRANCE SWITZERLAND ITALY 8วัน6คืน 

 

ฝร่ังเศส เที่ยวแลนด์มาร์ค หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย ล่องเรือแม่น ้าแซน บาโต มูช  
  ช้อปป้ิงห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free และ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์  
สวิส       นั่งรถไฟและกระเช้าลอยฟา้ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE เที่ยว หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน  
  ชม น ้าตกชเตาบ์บาค  เมืองอินเตอร์ลาเคน สวนเฮอเฮ่อมัท ทะเลสาบทูน เที่ยวเมืองเบิร์น 
อิตาลี เยือนเมืองมิลาน พระราชวังมิลาน มหาวิหารแห่งมิลาน และ ทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก 

         ล่องเรือสู่เกาะเวนิส ต้นฉบับความสวยงามเมืองสายน ้า เมืองเวโรนา บ้านเกิดของจูเรียต 
 

เดินทางโดยสายการบิน OMAN AIR 
น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 kg. / CARRY ON 7 kg 



วันเดินทาง 
 

ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก 
(บาท) 

เด็ก 2-11 ปี 
ไม่เสริมเตียง (บาท) 

พักเดี่ยว เพ่ิม 
(บาท) 

ที่น่ัง หมายเหต ุ

09 – 16 เมษายน 66 74,900  
ไม่มีราคาเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 2 ปี  
ราคา 14,500 บาท) 

68,400 16,500 25  

10 - 17 เมษายน 66 75,900 69,400 16,500 25 เปลี่ยนแปลงเวลา
ไฟล์ทขาไป-กลับ 

30 เมษายน – 
07 พฤษภาคม 66 

72,900 66,400 16,500 25 เปลี่ยนแปลงเวลา
ไฟล์ทขาไป-กลับ 

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท << 
 

◼ 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 
 
หมายเหตุ : เนือ่งจากสภาพอากาศและฤดูกาล เวลาบินมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้  
เดินทางวันท่ี 10 - 17 เมษายน 66 เปลี่ยนแปลงเวลาไฟล์ทขาไป-กลับ 
เดินทางวันท่ี  30 เมษายน – 07 พฤษภาคม 66 เปลี่ยนแปลงเวลาไฟล์ทขาไป-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 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน OMAN 
AIR โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง  

09.15 น.  น าท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบิน OMAN AIR  เที่ยวบินที ่WY818 
12.35 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน แวะพักเปลี่ยนเครื่อง 
14.45 น.      น าท่านเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส เที่ยวบินที่ WY131 
19.25 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

และพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วน า  ท่านขึ้น
รถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ที่พักในเมืองปารีส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)    
ที่พัก : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อท่ี1) 
น าท่านเดินทางเช็คอินแลนด์มาร์คส าคัญใน เมืองปารีส (Paris) ไปเก็บภาพความประทับใจกับสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ เร่ิมต้นท่ี แวะถ่ายภาพกับ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) เป็นสถานที่แห่งความทรงจ าทาง
ประวัติศาสตร์ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝรั่งเศส จัตุรัส
คองคอร์ดถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 โดยสถาปนิกชื่อ Jacques Ange Gabriel และสร้างเสร็จส้ินใน
ปี ค.ศ.1755 เพ่ือประดิษฐานพระบรมรูปทรงม้าแต่ถูกท าลายโดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 จากนั้นพาท่านไป เยี่ยมชมด้าน
นอกของ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมืองปารีส จากผลงานที่

วันที่หน่ึง            ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานนานาชาติปารีสชาร์ล  
              เดอ โกล –เมืองปารีส 
                                                                                                                    

วันท่ีสอง        เมืองปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre –ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ –  
 ถนนฌ็องเซลิเซ่ – หอไอเฟล - ล่องเรือแม่น ้าแซน โดย บาโต มูช – พระราชวังแวร์ซาย - ช้อปป้ิง Grain de Cuir                                                                            
                              อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น 
 

                                                                                                                    



จัดแสดงไปจนถึงความเก่าแก่และย่ิงใหญ่ของสถานท่ีท าให้
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความส าคัญระดับโลก ก่อตั้งขึ้นโดยพระ
เจ้าฟิลิปที่ 2 ก่อนที่จะถูกขยายให้เป็นพระราชวังหลวง ใน
ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ลู  ฟร์ (Louvre Museum) เป็นสถานที่
เก็บรักษาผลงานศิลปพที่ทรงคุณค่าไว้มากกว่า 400,000 
ชิ้น แต่น ามาจัดแสดงให้ชมเพียง 40,000 ชิ้นเท่าน้ัน ซึ้ง
แน่นอนว่าผลงานศิลปะเหล่านี้ถูกเล่าต่อกันมาว่าเป็นสมบัติ
จากการที่ฝรั่งเศสน ามาจากประเทศที่ตนชนะสงครามพาทุก
ท่านไป อิสระช้อปปิ้ งที่   ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre 
duty free เป็นห้างชื่อดังใจกลางกรุงปารีส ซึ่งคุณจะได้พบ
กับสินค้าแบรนด์ชั้นน าต่างๆจากท่ัวโลก ในราคาที่ไม่แพงและ
บรรยากาศที่หรูหราตระการตา ท่ีดีเด่นต่อนักท่องเที่ยวไทย 
เพราะมีพนักงานและข้อความภาษาไทยในห้างนี้ด้วย และ 
ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้าง
หรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มี
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม เปิดให้บริการครั้งแรกในปี ค.ศ.
1912 เดิมทีก่อนที่จะมาเป็นห้างสรรพสินค้าแฟชั่นชั้นน าของ
โลกอย่างทุกวันนี้แต่ก่อนเป็นแค่ร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆ ที่หัว
มุมถนน Lafayette แต่ภายหลังไม่นานได้มีการขยับขยาย
พ้ืนที่เ พ่ือให้เพียงพอต่อจ านวนพนักงานและลูกค้าที่มา
จับจ่ายใช้สอย มีบันทึกว่าเป็นปีที่มียอดขายสูงสุด ซึ่งใน
ปัจจุบันมีสาขาแบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั้งในประเทศและนอก
ประเทศ รวมแล้วทั้งหมด 61 แห่ง  จากนั้นไปที่ถนนที่มี
ชื่อเสียงท่ีโด่งดังท่ีสุดในฝร่ังเศส ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs 
Elysees) เป็นหน่ึงในถนนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฝรั่งเศส ย่าน
ศูนย์การค้าระดับพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับ
โลกทุกแบรนด์ ถือว่าเป็นย่านธุรกิจที่ส าคัญของกรุงปารีส 
และยังถูกจัดอันดับให้เป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก ตึกส่วน
ใหญ่บนถนนฌ็องเซลิ เซ่ เป็นสถาปัตยกรรมที่ มี การ
ผสมผสานศิลปะ  Art Deco กับการตกแต่งสไตล์  Art 
Nouveau เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ถ่ายภาพด้านหน้ากับ 
หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คส าคัญของ
ประเทศฝรั่งเศส ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กทั้งหมด มี
ความสูงประมาณ 300 เมตร (เทียบกับตึกประมาณ 75 ชั้น) 
สร้างเป็นรูปแบบหอคอย โดยถูกตั้งตามชื่อของสถาปนิกที่
คนออกแบบชื่อว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซึ่งเป็นทั้งวิศวกรและ
สถาปนิกชื่อดังของฝรั่งเศสในยุคนั้น ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างงานเหล็กโดยเฉพาะ หอไอเฟลสร้างขึ้นมาเพ่ือ
ใช้เป็นผลงานในการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏิวัติประเทศฝร่ังเศส และเพ่ือแสดงถึงความร ่ารวย 
ย่ิงใหญ่  

เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อท่ี2) 



 จากนั้นน าท่าน ล่องเรือแม่น ้าแซน โดย บาโต มูช 
(Bateaux-Mouches) (ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 
ชม.) มีการบรรยายเกี่ยวกับประวัติเมืองปารีส
ตลอดทั้งสายการเดินทางระหว่างสองข้างทางที่
เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มหา
วิหารน็อทร์-ดาม, หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็น
ต้น และพาทุกท่านไป สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง
มากของฝร่ังเศส พาทุกท่านเขา้ชมความสวยงาม
ข อ ง  พ ร ะ ร า ช วั ง แ ว ร์ ซ า ย  ( Versailles 
Palace) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาก
ท่ีสุดของประเทศฝร่ังเศส นับเป็นพระราชวังท่ีมีความย่ิงใหญ่และ
งดงามอลังการมาก จนติด 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก อีกท้ังยัง
ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม พระราชวังสร้าง
ในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์คริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 ภายใน
ประกอบด้วยห้องถึง 700 ห้อง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ 
และงานแกะสลักจากศิลปินชั้นเอก 15,034 ชิ้น ควรามกว้างขวาง
วัดได้จากขนาดพ้ืนที่ของพระราชวัง ทั้งหมด 800 เฮกการ์ 
(5,000 ไร่) โดยแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่ The 
Palace หรือด้านในของพระราชวัง มีห้องมากมายถึง 700 ห้อง 
ไม่ว่าจะเป็น ห้องบรรทม, ห้องเสวย, ห้องส าราญ และห้องพ านัก
อื่นๆ แต่ไม่มีห้องน ้าแม้แต่เพียงห้องเดียว , ห้องกระจก หรือ The 
Hall of Mirrors เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวัง และมีชื่อเสียง
โด่งดังมากที่สุด ถูกก่อสร้างด้วยกระจกบานยักษ์ใหญ่เจียรไนสุด
วิบวับทั้งหมด 17 บาน เมื่อเปิดออกมาจะพบเห็นมุมที่สวยที่สุดของ
สวนแวร์ซาย The Gardens สวนท่ีตกแต่งให้มีลวดลายเหมือนเขา
วงกต ประดับประดาด้วยต้นไม้ สวนดอกไม้แบบเรขาคณิต มี
ประติมากรรมและหินอ่อนโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยาย
กรีกโรมัน, The Estate of Trianon พระต าหนักเล็กๆ ของพระ
นางพระนางมารี อองตัวเนต และสวนดอกไม้ส่วนตัว ท่ามกลาง
หมู่บ้านชนบทที่เงียบสงบ ซึ่งพระนางทรงโปรดที่จะมาพักผ่อนและ
ใช้ชี วิต เรียบง่ ายแบบคนธรรมดา  (ค่ าทัวร์ รวมค่ า เข้ าชม
พระราชวังแวร์ซายแล้ว) อิสระช้อปป้ิงท่ี Grain de Cuir ร้านกระเป๋าแบรนด์เนมชั้นน า ราคาดี อาธิเช่น Hermes, Louis 
Vuitton, Chanel, Prada, Celine, Dior หรือแบรนด์ที่คนไทยนิยมใช้น้ันก็คือ Longchamp นั้นเอง 

เย็น       รับประทานอาหารเย็น (มื้อท่ี3) 
 ที่พัก : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อท่ี4) 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง หรือ ดีฌง (Dijon)  (ระยะทาง 312  กม. / 4.30 ชม.) หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม 
และน่าค้นหาเมืองหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโคต-ดอร์ในแคว้นบูร์กอญในประเทศฝรั่งเศส 
ถือเป็นเมืองส าคัญแห่งแคว้นเบอร์กันดี เป็นแหล่งไวน์และมัสตาร์ดชั้นดีอีกแห่งของฝรั่งเศส มีแหล่งท่องเที่ยวและ
ทัศนียภาพสวยงามต่างๆ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เข้าไปสัมผัสความงามท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเมืองดิจอง  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อท่ี5) 
น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์น (Bern) (ระยะทาง 253  กม. / 
3.30 ชม.) เป็นเมืองหลวง และตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ มีความโดดเด่นอย่างน่าประทับใจของเมือง
เก่าสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกลางซึ่งถูกอนุรักษ์ไว้จากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน และเป็นตัวอย่างผังเมืองของสมัยกลางที่ดีมากที่สุด
ในทวีปยุโรป จนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของโลกโดยยูเนสโกตั้งแต่ปี 1983 น าท่านเดินทางสู่แลนด์
มาร์คส าคัญในเมืองเบิร์น เร่ิมต้นท่ี ชมด้านหน้าและถ่ายภาพ
กับ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Zytglogge Clock Tower) หรือ 
หอระฆังซิทกล็อด เป็นหอนาฬิกายักษ์ใหญ่เก่าแก่ที่สร้างมา
ตั้งแต่ปีค.ศ.1530 พูดง่ายๆ ก็คือเกือบๆ 500 ปีแล้ว เป็น
สถานที่เช็คอินของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองเบิร์น (Bern) 
ซึ่งหอนาฬิกาดาราศาสตร์ ภายในมีการติดต้ังตุ๊กตา คน สิงโต 
หมี ให้ออกมาหมุนและมีไก่ออกมาขัน นอกจากนี้ยังมีตัวตลก
ออกมาเต้นร าไปรอบๆ เป็นจุดไฮไลท์ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน
ทุกๆ ชั่วโมงอีกด้วย จากนั้นน าท่านถ่ายภาพด้านหน้า มหา
วิหารเบิร์น (Berner Munster) มหาวิหารแห่งนี้ เป็นโบสถ์
สไตล์โกธิก ที่สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.1421 โบสถ์นี้สามารถเข้าไปชม
วิวบนหอคอยชั้นบนได้ โดยสามารถขึ้นบันได 300 กว่าขั้น ซึ่ง
หอคอยบนยอดโบสถ์มีความสูงกว่า 100 เมตร ซึ่งนับว่าเป็น
โบสถ์ที่มีความสูงที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งสามารถเห็นวิว
ความสวยงามของกรุงเบิร์นได้ดี ไม่ว่าจะเป็นตัวเมืองกรุง
เบิร์น หอนาฬิกา Zytglogge สะพานข้ามแม่น ้าอาเร่อ และวิว
ทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม นอกจากนี้มหาวิหารแห่งนี้ยัง
ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของชาติอีกด้วย แวะชม บ่อหมีสีน ้าตาล (Bern pits) ในเมือง
เบิร์น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นหลุมหมีหรือเป็นกรงที่อยู่อาศัยของหมี ต้นก าเนิดมาจากหมีสีน ้าตาล 4-5ตัว อาศัย
อยู่ภายในริมบ่อฝ่ังแม่น ้าอาเรอ ในอดีตสร้างบ่อหมีให้อยู่คู่เมืองเบิร์นมาต้ังแต่ศตวรรษท่ี 15 ย้ายที่ตั้งไปหลายแห่ง จน
ครั้งสุดท้ายย้ายมาต้ังท่ีตรงนี้ในปัจจุบันเมื่อปี 1996 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น (มื้อท่ี6) 
      จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมือง Leissingen (ระยะทาง 47  กม. / 1 ชม.) เข้าที่พักให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 

       ที่พัก : Hotel Kreuz 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
       (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 

วันที่สาม        เมืองดิจอง – เมืองเบิร์น – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – มหาวิหารเบิร์น – บ่อหมีสีน ้าตาล – เมือง Leissingen  
                                                   อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 
 

                                                                                                                    



 
 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อท่ี7) 
 พาทุกท่านเที่ยวชม หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน  (Lauterbrunnen) 

(ระยะทาง 18 ก.ม. / 30 นาที) เป็นหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาสูง
ชันและยังมี น ้าตกชเตาบ์บาค (Staubbach) ไหลลงมาจากหน้าผา 
ท าให้ ทัศนียภาพของหมู่บ้านแห่งนี้สวยอลังการมากขึ้น แม้จะ
เป็นหนึ่งในหมู่บ้านวิวสวยที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาต่อเนื่อง แต่
เลาเทอร์บรุนเนินยังคงเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบ ไม่วุ่นวาย อิสระให้
ท่านเก็บภาพความประทับใจและเดินเล่นในหมู่บ้าน จนถึงเวลาอัน
สมควรพาท่านเดินทางสู่ สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ (Eigergletcher 
station) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟจุงเฟราที่จะน าทุกท่าน
เดิ นทางสู่  ยอด เขาจุ ง เฟรา  ( JUNGFRAUJOCH) TOP OF 
EUROPE บนเทือกเขาแอลป์ ล้อมรอบด้วยภูเขาไอเกอร์ เมินช์ 
นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นบริเวณแรกในเทือกเขาแอลป์ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย ชม ปราสาทน ้าแข็ง เป็นจุดถ่ายรูป
สวยๆท่ีน่ีซ่ึงเกิดจากไกด์ภูเขา 2 คนได้เร่ิมสลักน ้าแข็งใช้เพียงส่ิว
เจาะน ้าแข็งและเลื่อยในปี 1930 โดยท าทางเดินเหมือนโพรงถ ้าเข้า
ไป เพ่ือชมรูปสลักน ้าแข็งต่างๆ อุณหภูมิภายในถ ้าจะคงท่ีอยู่ท่ี -3 
องศา  อั ล ไพน์  เ ซน เ ซชั น  (Alpine Sensation Adventure 
Tunnel)  หนึ่งในสถานที่เที่ยวของจุงเฟรา อุโมงค์ความยาว 250 
เมตร แสดงเรื่องราวของการรถไฟจุงเฟราและการพัฒนาของ
การท่องเที่ยวในเขตเทือกเขาแอลป์ มีจอภาพยนตร์ 360 องศาที่ส
ฟิงซ์ฮอลล์  โดยภาพยนตร์จะน าพาผู้ชมเข้าสู่ โลกอัลไพน์ที่
ล้อมรอบจุงเฟรา และ สฟงิซ์ฮอลล์ (Sphinx Observatory) ขึ้น
ลิฟต์ที่เร็วที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ไปเพียง 25 วินาทีก็จะถึงห้องชม
วิว ท่ีจะมองเห็นธารน ้ าแข็ง  และ  วิวกลางแจ้งที่อยู่สูงจาก
ระดับน ้าทะเล 3,571 เมตร พร้อมวิวธารน ้าแข็งอเล็ตช์ มองเลยไป
ถึงฝร่ังเศส เยอรมนีและอิตาลีได้อีกด้วย  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (ม้ือที8่)   
 พร้อมชมวิวธรรมชาติเต็มอิ่มแบบพาโนรามา 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเคน (Interlaken) (ระยะทาง 19 
ก.ม. / 30 นาที) เมืองตากอากาศเล็กๆที่สวยเหมือนในฝัน เป็น
เมืองแห่งสองทะเลสาบ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบ ทูน Thun และ
ทะเลสาบเบรียนซ์ Bienz ล้อมรอบด้วยภูเขามีทิวทัศน์บริสุทธิ์และ
สวยงามมาก แวะถ่ายภาพสถานที่สวยๆ เร่ิมต้นท่ี สวนเฮอเฮ่อมัท 
(Hohematte) พ้ืนที่เปิดโล่งสีเขียวของเมือง เป็นสนามหญ้าสี
เขียวกว้างใหญ่อยู่หน้าโรงแรม The VICTORIA-JUNGFRAU 
Grand Hotel & Spa มีวิวอันสวยงามซึ่งสามารถมองเห็น 3 ยอด
เขาได้ท้ังยอดเขาไอเกอร์, เมินช์ และยอดเขายุงเฟรา เที่ยวชม ย่าน
เมืองเก่า Unterseen ต้ังอยู่เลียบกับแม่น ้าอาเร่ บริเวณเชิงเขา 
Harder เมืองเก่าแห่งนี้ยังคงถูกอนุรักษณ์เอาไว้อย่างดี และ 
ทะเลสาบทูน Lake Thun เป็นทะเลสาบบริเวณเทือกเขาแอลป์  

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที9่) 
ที่พัก : Hotel Central Continental 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

วันทีส่ี่ หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน – น ้าตกชเตาบ์บาค - สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ - ยอดเขาจุงเฟรา – ปราสาทน ้าแข็ง - 
 อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟงิซ์ฮอลล์ – เมืองอินเตอร์ลาเคน – สวนเฮอเฮ่อมัท – Unterseen - ทะเลสาบทูน                             
              อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 
 



 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อท่ี10) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) (ระยะทาง 218 กม. / 3.30 ชม.) เป็นเมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย  ประเทศ
อิตาลี ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โคโม่เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมือง
อยู่ติดกับทะเลสาบโคโม่ ถือเป็นเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมแห่งหน่ึง เป็นแหล่งรวมชิ้นงานศิลปะชื่อดัง, มีโบสถ์, 
พิพิธภัณฑ์, สวน, โรงละคร, วังเก่าอยู่มากมาย พาทุกท่านไปเก็บภาพความประทับใจกับ ทะเลสาบโคโม่ (Lake 
Como) ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ด้วยความยาวโดยรอบ บวกกับพ้ืนที่รอบๆ ทะเลสาบถึง 146 ตาราง
กิโลเมตร จึงท าให้ทะเลสาบแห่งน้ีกลายเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศอิตาลี  

 

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อท่ี11)  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรนา (Verona) (ระยะทาง 198 กม. / 
2.30 ชม.) เมืองเล็กๆ ในแคว้นเวเนโต ประเทศอิตาลี ได้รับการ
ยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การ 
UNESCO มีสมญานามว่า  “Little Roman” โดยยังคงสภาพ
สถาปัตยกรรมจากสมัยโรมันไว้อย่างสมบูรณ์ พาท่านถ่ายภาพ
ด้านนอก บ้านของจูเลียต (Juliet’s House) ถือจุดเช็คอินที่
ส าคัญมากเมื่อมาถึงเมืองนี้ เพราะเป็นสถานที่สมมติให้เป็นบ้าน
ของ จูเลียต  นางเอกของโศกนาฏกรรมความรักจากบท
ประพันธ์ของ วิลเลียม เชกสเปียร์ (William Shakespeare) ปี 
ค.ศ. 1595 จุดเด่นของบริเ วณบ้าน คือ ก าแพงที่เต็มไปด้วย
ข้อความและค าอธิษฐานเกี่ยวกับความรัก ทั้งเขียน แปะ เพ้นท์ 
รวมถึงกุญแจคล้องประตู หรือตามผนังมีชื่อคู่รักหนุ่มสาวเต็ม
ไปหมดจนแทบไม่มี ที่ ว่ า ง  ข้ อความทั้ งหมดนั้ นมาจาก
นักท่องเที่ยวบ้าง จากคนในอิตาลีบ้าง เพราะเชื่อว่าจะท าให้ความ
รักมั่นคงยืนยาวเหมือนโรมิโอกับจูเลียต และ ประตูบอชารี 
(Porta Borsari) เป็นประตูโรมันโบราณในเวโรนาทางตอนเหนือ
ของอิตาลี ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ เป็นอาคารสี่เหลี่ยมขนาด
ใหญ่ เป็นด่านทหารในภาคใต้ของเมืองท าหน้าที่เป็นค่ายทหาร
ของกองทัพเวโรนา อาคารมีสองหน้าและนอกชาน มีถนน 
Postumieva สามารถเดินผ่านสองโค้งได้ จากน้ันพาท่าน อิสระ
เดินเลน่ที่ จัตุรัส (Piazza delle Erbe) ทางด้านเหนือของจัตุรัส
เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง กลางจัตุ  รัสเป็นที่ตั้งของรูปปั้ น
เทพเจ้ากรีก และเสาหินอ่อนประดับสิงโต สัญลักษณ์ของแคว้น 
ด้านใต้ของจัตุรัสเป็นที่ตั้งของบ้านพ่อค้า และอาคารต่าง ๆ ที่

วันทีห่้า       เมืองโคโม่ – ทะเลสาบโคโม่ – เมืองเวโรนา – บ้านของจูเลียต – ประตูบอชารี - จัตุรัส Piazza delle Erbe - ย่านเมสเตร
                                                                      อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 
 

                                                                                                                    



สร้างมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง สมควรแก่เวลานัดหมายพาทุกท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ ย่านเมสเตร (Mestre) ในเมืองเวนิส 
(ระยะทาง 117 กม. / 1.30 ชม.) ย่านนี้มีความสวยงามเเละน่าสนใจเป็นย่างมาก โดยนับว่าเป็นย่านที่มีนักท่องเที่ยวให้
ความสนใจมาเที่ยวชมอย่างมาก เพราะมีร้านค้าเเละร้านอาหารมากมายหลายต่อหลายร้านที่มีความน่าสนใจเป็นอย่าง
ย่ิง เเละเต็มไปด้วยสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความเก่าเเก่เเละสวยงามน่ามาเท่ียวชมเป็นอย่างมาก 

เย็น      รับประทานอาหารเย็น (มื้อท่ี12)  
     ที่พัก : LH HOTEL SIRIO VENICE 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
    (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อท่ี13) 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) (ระยะทาง 
10 กม. / 30 นาที) เพ่ือข้ามไปเกาะเวนิส ประเทศอิตาลี พาทุกท่าน 
นั่งเรือจากท่าเรือตรอนเคตโต้สู่  เกาะเวนิส (Venice Island) 
ดินแดนแสนโรแมนติก เมืองเวนิสได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลเอ
เดรียติก (Queen of the Adriatic) เมืองแห่งสายน ้า เมืองแห่ง
สะพานและเมืองแห่งแสงสว่าง น าท่านชมความสวยงามของ มหา
วิหารซานมาร์โก้ (San Marco) โบสถ์ส าคัญแห่งเมืองเวนิสท่ีเร่ิม
สร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ ค.ศ.823 ผสมผสานศิลปะของหลายยุค
ขึ้นไว้ด้วยกัน ตั้งแต่ไบเซนไทน์ โรมาเนสก์ โกธิค จนถึงเรอเนส
ซองซ์ หลังคาของมหาวิหารซานมาร์โกสร้างแบบโดมสุเหร่าของ
ศาสนาอิสลาม โดมกลางมีขนาดใหญ่ที่สุด ประดับโมเสกสีทอง
อร่ามตั้งแต่หลังคาจรดพ้ืน จึงได้รับสมญานามว่า “Church of 
Gold” มาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 เลยทีเดียว สะพานรีอัลโต 
(Ponte di Rialto) เป็นหนึ่งในสะพานข้ามแกรนด์คาแนล ที่
นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปมากที่สุด เพราะสะพานแห่งนี้มี
ความเก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นครั้งแรกด้วยไม้ในปี ค.ศ. 1181 เลย
ทีเดียว ต่อมาได้มีการรื้อ และสร้างใหม่ด้วยหินอย่างที่เห็นใน
ปัจจุบัน นอกจากสะพานรีอัลโตจะเชื่อมระหว่างเกาะ San macro 
กับเกาะ San polo ของเวนิส จากนั้นพาท่าน ชมด้านหน้าของ 
มหาวิหารเซนต์มาร์ก (St Mark’s Basilica) เป็นมหาวิหารท่ีได้รับ
สมญานามว่า Chiesa d’oro หรือโบสถ์ทองตั้งแต่ในศตวรรษที่ 
11 เป็นตัวอย่างอันส าคัญของสถาปัตยกรรมแบบไบ  แซนไทน์ซึ่ง
ตั้งอยู่บนจัตุรัสซันมาร์โกกลางเมืองเวนิส โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์
โรมันคาทอลิกระดับมหาวิหารประจะเขตอัครบิดรเวนิสในประเทศ
อิตาลี และ พระราชวังดอจ์ด (Doge’s Palace) เป็นพระราชวัง
ขนาดใหญ่และโอ่อ่ าสวยงาม ส าหรับเป็นที่ พักของดยุค
ผู้ปกครองเมืองเวนิสในอดีต ตั้งอยู่ที่แลนด์มาร์คส าคัญของ
เมืองอย่างจัตุรัสซันมาร์โก และมีภายในติดกับมหาวิหาร St 
Mark’s Basilica ซึ่งเป็นโบสถ์หลักของ  

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อท่ี14) 
 จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ โดยเรือ และ เดินทางสู่ เมืองมิลาน (ระยะทาง 267 กม. / 4 ชม.) หรือที่
 คนอิตาเลียนเรียกว่า มิลาโน่ (Milano) เป็นเมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกแข่งกับปารีสในประเทศฝรั่งเศส เป็นศูนย์กลาง
 ทางธุรกิจของอิตาลี นอกจากน้ันยังมีภาพวาดเฟรสโก้ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และโรงละครโอเปร่าอันลือชื่อ 
เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อท่ี15)  
 ที่พัก : Best Western Hotel Goldenmile Milan 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
 (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

วันทีห่ก        ย่านเมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต ้– เกาะเวนิส – มหาวิหารซานมาร์โก้ – สะพานรีอัลโต – มหาวิหารเซนต์มาร์ก -    
พระราชวังดอจ์ด - เมืองมิลาน                                    อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

 

                                                                                                                    



 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อท่ี16) 
พาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (ระยะทาง 36 กม. / 45 นาที) 
ถ่ายภาพด้านหน้า พระราชวังมิลาน (Royal Palace of Milan)  
เป็นที่ตั้งของรัฐบาลในเมืองมิลาน ของอิตาลี เป็นเวลาหลาย
ศตวรรษ ปัจจุบันท าหน้าที่เป็นศูนย์วัฒนธรรมและเป็นที่ตั้งของ
นิทรรศการศิลปะระดับนานาชาติ ครอบคลุมพ้ืนที่กว่า 7,000 
ตารางเมตร และเป็นที่จัดแสดงงานศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย 
และคอลเล็กชันที่มีชื่อเสียงโดยร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์และสถาบัน
ทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกเป็นประจ า มหาวิหารแห่ง
มิลาน Duomo di Milano มหาวิหารนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรม
แบบโกธิคท่ีถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เร่ิม
สร้างในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลากว่า 400 ปี ด้านนอก
มีหลังคายอดเรียวแหลมที่ท าจากหินอ่อนจ านวน 135 ยอด และมี
รูปปั้ นหินอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ชิ้น ยอดท่ีสูงท่ีสุดมีรูป
ปั้ นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ โรงละคร
ลาสกาล่า (La Scala Theatre) เป็นโรงละครคู่เมืองมิลานมากว่า 
230 ปี เป็นสถานที่แสดงโชว์ชื่อดัง ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ 
(Santa Maria delle Grazie) เป็นโบสถ์และคอนแวนต์ของ
คณะดอมินิกัน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโกในปี ค.ศ. 1980 โบสถ์แห่งนี้มีชื่อเสียงเพราะเป็นที่ตั้งของ
จิตรกรรมฝาผนัง "พระกระยาหารมื้อสุดท้าย" ที่เขียนโดยเลโอ
นาร์โด ดาวินชีภายในหอฉันของคอนแวนต์ อิสระช้อปปิ้ ง ที่ ห้าง 
Galleria Vittorio Emanuele II มีลักษณะเป็นทางเดินและ
อาคาร 4 ชั้น คลุมด้วยหลังคาทรงโค้ง ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองมิ
ลาน ประเทศอิตาลี ศูนย์การค้าแห่งนี้ตั้งชื่อตามพระเจ้าวิตโตรีโอ 
เ อมานู เ อ เลที่  2 แห่ งอิ ต าลี  ก ษัตริ ย์พร ะองค์ แ รกของ
ราชอาณาจักรอิตาลี โดยได้รับการออกแบบในปี พ.ศ. 2404 และ
สร้างโดยจูเซปเป เมนโกนี ในช่วงปี พ.ศ. 2408 ถึงปี พ.ศ. 2420 
ร้านขายเสื้อผ้าชั้นสูง (haute couture) ร้านเครื่องเพชรพลอย 
ร้านขายหนังสือและภาพเขียน รวมไปถึงร้านอาหาร ร้านกาแฟ และบาร์ ร้านบางร้านยังเป็นหนึ่งในบรรดาร้านค้า และ
ร้านอาหารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมิลาน 

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

21.30 น.     เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน OMAN AIR  เที่ยวบินที่ WY144 
 

 
07.00 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน แวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.05 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน OMAN AIR  เที่ยวบินที่ WY815 
17.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถ่ิน สถานท่ีท่องเท่ียว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถ่ิน ณ เวลาน้ัน  
ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักส าคัญ 

 

 

วันทีเ่จ็ด        เมืองมิลาน – พระราชวังมิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – โรงละครลาสกาล่า – ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ – 
          ห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด - ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา        อาหาร เช้า 
 

                                                                                                                    

วันทีแ่ปด        ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
                                                                                                                    

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


► เอกสารท่ีต้องท าการเตรียมก่อนเดินทางออกและเดินทางกลับประเทศไทย-ประเทศฝรั่งเศส 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
ประเทศฝรัง่เศส ยกเลิกมาตรการเกี่ยวกับโควิดท้ังหมด ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2565 
ประเทศไทย ยกเลิกมาตรการเกี่ยวกับโควิดทั้งหมด ตั้งแต่วันที ่01 ตุลาคม 2565 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจ านวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน   
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบริการท าวีซ่า 5,500 บาท (30,500 บาท) 
 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกต๋ัวหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นต้อง
ช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่าน้ัน 
 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุับจากวนัเดนิทางไป-กลบั
และจ านวนหนา้หนงัสือเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นส่งให้บริษัทมฉิะนัน้
ทางบริษัทจะไมร่ับผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 
 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินท้ังหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี เกิดขึ้นจริงเช่น 

ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจ าโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออื่นๆ)  
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมัดจ า 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้น จริงเช่น ค่าวี

ซ่า ค่ามัดจ าตัวเครื่องบิน  ค่ามัดจ าโรงแรม หรืออื่นๆ )  
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน โปรแกรม 
4. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 
5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่า

ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก

เก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง  
8. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของ

นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้น ามาหักจากเงินค่าบริการที่
ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ค่า
โรงแรม หรืออื่นๆ 

อตัราคา่บริการนี้รวม  
(บริษัท ด าเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟนัด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  



3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยว
เพ่ิม) หรือเป็นการเพ่ิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มี
งานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดท่ีพักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมท่ีพักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่องปรับอากาศที่สามารถ
ปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบท้ังปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถ
เลื่อนวันได้ ใน กรณีที่ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือสอบถามราคาอีกครั้ง  
และการจัดท่ีนั่งของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพ่ือแทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
6. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัย

เคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน ้าหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามท่ี
สายการบินเรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD 
INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อ
โควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกัน
ครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
เจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความ
คุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การท าประกันนี้จาก
บริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทาง
เท่านั้น  แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์  FWD INSURANCE ได้
กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
อตัราคา่บริการนีไ้มร่วม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  จากท่าน 
2. ค่าบริการและยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝร่ังเศส) 5,500 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
5. ค่าภาษีน ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไป
แล้ว 
7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
8. ค่าทิปคนขับรถท่านละ 60 EUR /ทา่น  ส าหรบัหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  
 
กรณวีีซา่ไมไ่ดร้ับการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิขึน้จริง เชน่คา่วซีา่และคา่บริการยืน่วซีา่/คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  



3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่/ปลอด
บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ
ในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD 
INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-
19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษา
เท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้า
ต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไป
ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ 
ธุรกิจน าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น  แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไข
ความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์  FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติม
สามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ
ในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
 
 
 
 
 
 
 

 



 เอกสารประกอบการยื่นค าร้องขอวีซ่าเชงเก้น (France) 

ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาวีซ่า 10-15 วันท าการ 

** หากผู้เดินทาง เคยสแกนลายน้ิวมือภายใน 3 ปี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีแผนกวีซ่าของทัวร์ **โปรดด าเนินการตาม
ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงข้อก าหนดเงื่อนไข 

รวมถึงเอกสารท่ีใช้ส าหรับยื่นค าร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจ า 
 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันท่ีเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจ านวน
หน้าเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า เพ่ือให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      
เพ่ือน าไปแสดงต่อสถานทูต 
 

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5น้ิว หรือ 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน ห้าม
ตกแต่งรูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เครื่องประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่าน้ัน 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายช ารุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 
   (ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 

3. เอกสารส่วนตัว 
 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) ท่านจ าเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 - ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลี่ยน) 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า20ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า20ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 
โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือ

รับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้
บุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับ
บุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอ
ตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมี
นายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัด



หมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค าร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้า
เจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้
มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 
4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการท างาน ที่ท างานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

 

4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทที่ท่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ
ต าแหน่งงาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ท่ีเร่ิมท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชื่อ
ประเทศ ให้ใช ้European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบก าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนาม
ผู้มีอ านาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 

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

4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตร
นักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 
4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   
ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    
วัน เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 

4.6 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ 
จ าเป็นต้องเขียนจดหมายแนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือ
เอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 

5. หลักฐานการเงิน 
 

5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ า (บัญชีส่วนตัว) 
รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก 
สม ่าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีน้ันๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ 
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา และขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน
จากธนาคาร (Bank Certificate) ซึ่งต้องเป็นบัญชีเดียวกัน Statement ข้างตน เป็นภาษาอังกฤษ ระบุสกุลเงิน Euro 
เท่านั้น 

 

 

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จ าเป็นต้องเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง 
(Sponsor Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดยให้บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน 
(Sponsor) ด าเนินการตามเอกสารข้างต้น พร้อมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร                         Bank  
Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อผู้สนับสนุนที่เป็นเจ้าของบัญชี (Sponsor) และ
ระบุช่ือผู้เดินทาง/ผู้ที่ได้รับการสนับสนุน เอกสารต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่
ใช้เดินทางเท่านั้น   (กรุณายื่นขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาด าเนินการนานถึง 3 วัน) 

 

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่สมบูรณ์ (Book Bank) หรือมีประวัติการเดินบัญชีไม่ครอบคลุมตาม
เงื่อนไขท่ีก าหนด ท่านจ าเป็นต้องขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ที่ออกจากธนาคารเท่าน้ัน (Bank 
Statement) 

 
กรณุาปรับสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรพัย์ใหแ้สดงเปน็ยอดลา่สุด ครอบคลมุภายใน 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 

 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น 
 



 เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง 
เนื่องจากบริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอก
ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง 
ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากย่ิงข้ึน 
 

 เมื่อท่านช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯ
ทันที !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร  และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณี 
  

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป
สัมภาษณ์ตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
ตลอดทั้งช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอ
ความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพ่ือน าส่งสถานทูตเช่นกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิน าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 

เอกสารทุกฉบบัทีใ่ช้ประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ !! 
พร้อมแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไม่จ าเป็นต้องเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง) 

เพ่ือความสะดวกในการยื่นวซี่า กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหส้มบูรณ์ และทางบรษัิทไมม่ีนโยบายรับแปลเอกสาร 
 

 

 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น (France) 
โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถว้น เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 
กรณีผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าหรือพ านักอยู่ใน สปป.ลาว โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของบริษัทฯ ก่อนยื่นค าร้องวีซ่า

ฝร่ังเศส 
 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 

2. ช่ือ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมลแ์อดเดรส .............................................. 

5. ที่อยู่พ านักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมลแ์อดเดรส .............................................. 

6.โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี) .......................................... 

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



    ต าแหน่งงาน (ตรงกับท่ีระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชื่อสถานที่ท างาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 

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

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

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ที่ท างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

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

10. สถานภาพ     ⃣    โสด   ⃣    สมรส  ⃣    แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 

  ⃣    หย่า   ⃣    ม่าย   ⃣    อยู่กินฉันสามี-ภรรยา     ⃣    แยกกันอยู่ 

11. ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานที่เกิด ..................... 

12. ชื่อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด................. สถานที่เกิด ...................... 

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

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ 

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

15. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ (ที่ท่านใช้แสดงกับสถานทูตเพ่ือยื่นค าร้องขอวีซ่า)  

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

16. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

17. เคยถูกพิมพ์ลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านี้ 

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

18.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

19. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

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

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

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

   เงินสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         
กรณีวีซ่าของท่านไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 

 เมื่อท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 



 - กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    
พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ   
ไม่รับผิดชอบทุกกรณ ี

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่น
สถานทูต เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งข้อมูลที่
ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของท่านให้
ชัดเจน (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนท่ีได้รับ และวันเดือนปีท่ีเร่ิมงาน 

 

 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายส าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 

สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า 
          - ท่านจ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 
 
 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆท้ังส้ิน ท้ังน้ีบริษัทเป็น
เพียงตัวกลางท่ีคอยให้บริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


