
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IQR01 EXCLUSIVE CLASSIC EUROPE 

เที่ยว... อิตาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝรั่งเศส  9วนั 6คืน 

อิตาล ี          มหาวิหารแห่งมลิาน พระราชวังมลิาน ทะเลสาบโคโม ่ทะเลสาบทีส่วยทีสุ่ดในโลก 

สวิส   นั่งรถไฟและกระเช้า Eiger Express พิชิต ยอดเขาจงุเฟรา "TOP OF EUROPE" 

ตามรอยซ่ีร่ีย์สหายผูก้อง ทะเลสาบเบรียนซ์ เช็คอินไฮไลท์ สิงโตหินแกะสลกั สะพานไมช้าเปล 

ฝรั่งเศส       เวนิสน้อย พระราชวงัแวรซ์าย หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลฟูร์ ล่องเรือแม่น า้แซน โดย บาโต มูช 

                     ช้อปป้ิง ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre  ห้างLa Samaritaine  และ ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ 
 

       เดินทางโดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS (QR) 

น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 25 กก. / CARRY ON 7 กก.    

วันที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1  
ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ – ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด 
แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง   QR831 BKK-DOH 19.25-22.40 

    

2 

QR123 DOH-MXP 01.40-07.00 ท่าอากาศยานมลิา
โนมัลเปนซา ประเทศอิตาล ี– เมืองมิลาน – พระราชวังมิ
ลาน – มหาวิหารแหง่มลิาน – โรงละครลาสกาลา่ - ซานตา
มารีอาเดลเลกราซีเอ - ห้าง Galleria Vittorio 

Emanuele II – เมืองโคโม่  

   
Hotel Cruise 4* 

หรือระดับใกล้เคยีงกัน 



 

 

วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ 

(บาท) 

ราคาเด็ก 2-11 ป ี

(บาท) 
เด็ก 2-11 ปี 

ไม่เสริมเตียง 
(บาท) 

พักเด่ียว / เดินทาง
ท่านเดียว เพิ่ม 

(บาท) 

ที่นั่ง หมายเหตุ 

23 เมษายน - 01 
พฤษภาคม 2566 

75,900 ไม่มีราคาเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 2 ปี 

ราคา 14,500 บาท) 

67,400 14,500 25  

26 เมษายน - 04 
พฤษภาคม 2566 

75,900 67,400 14,500 
25  

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 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    

 

 

3 

เมืองโคโม ่-  ทะเลสาบโคโม่ – มหาวิหารโคโม ่-  เมืองซุก 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - Lohri AG Store – เมืองลูเซิร์น 
– สิงโตหินแกะสลกั – สะพานไมช้าเปล - Schwanenplatz      

   
Ibis Styles Luzern 3* หรือระดับ

ใกล้เคียงกนั 

4 

เมืองอิเซลทว์อลด์ – ทะเลสาบเบรียนซ์ - Crash landing 

on you bridge – เมืองเลาเทอร์บรุนเนนิ – สถานไีอเกอร์
เกลตเชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา - ปราสาทน ้าแข็ง - อัลไพน์ 
เซนเซชัน – สฟิงซ์ฮอลล ์– เมืองอินเตอร์ลาเคน – 
ทะเลสาบทนู – สวนเฮอเฮ่อมทั – Unterseen – 

Kirchhofer                                                                                  

   
Hotel Central Continental 3* 

หรือระดับใกล้เคยีงกัน 

5 
กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน า้ตาล - นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค ่– 

เมืองกอลมาร์ – เวนิสน้อย – เมืองแบลฟอร์   
   

Best Western Plus hotel 

 Belfort Centre Gare 4*  

หรือระดับใกล้เคยีงกัน 

6 เมืองทรัว - เอาท์เล็ท ลาวัลเล ่– เมืองปารีส                                                                                               
Best Western Plus Paris Velizy 

4* หรือระดับใกล้เคยีงกัน 

7 

เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซาย – The Palace – The 

Hall of Mirrirs – The Gardens – The Estate of 

Trianon – Grain de Cuir ร้านกระเป๋าแบรนด์เนมช้ันน า 

– เมืองปารีส – หอไอเฟล - ล่องเรือแม่น า้แซน โดย บาโต 
มูช – พิพิธภัณฑ์ลฟูร์ - ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre 

duty free - ห้าง La Samaritaine - ห้างแกลเลอร่ี ลาฟา
แยตต์    

   
Best Western Plus Paris Velizy 

4* หรือระดับใกล้เคยีงกัน 

8 

เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ 
โกล – ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลีย่นเคร่ือง 

QR042 CDG-DOH 09.30-16.50        
    

9 
ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ-กรุงเทพฯ   
QR830 DOH-BKK 19.25-06.15    

    

วันที่หนึ่ง        ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ-ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลีย่นเคร่ือง 

     



 

16.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกช้ัน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน QATAR 

AIRWAYS (QR) โดยมเีจ้าหนา้ทีบ่ริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋ากอ่นข้ึนเคร่ือง  
19.25 น.  น าท่านเดินทางสู่ เมืองมลิาน ประเทศอิตาล ีโดย สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)  เที่ยวบินที่ QR831 

22.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามดั ประเทศกาตาร์  แวะพักเปลีย่นเคร่ือง 

 

 

 

 

01.40 น.      น าท่านเดินทางสู่ถงึ ท่าอากาศยานมลิาโนมลัเปนซา ประเทศอิตาล ีเที่ยวบินที ่QR123 

07.00 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี น าท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทาง
ศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วน าท่านข้ึนรถโค้ชปรับอากาศ น า
ท่านเดินทางต่อไปยังจุดศูนย์กลางของ เมืองมิลาน 
(ระยะทาง 50 กม. / 1 ชม.) หรือที่คนอิตาเลียนเรียกว่า 
มิลาโน่ (Milano) เป็นเมืองหลวงทางแฟช่ันของโลก
แข่งกับปารีสในประเทศฝร่ังเศสเป็นศูนย์กลางทาง
ธุรกิจของอิตาลี นอกจากนั้นยังมีภาพวาดเฟรสโกท้ี่
มีช่ือเสียงโด่งดัง และโรงละครโอเปร่าอันลือช่ือ เป็น
ต้น น าท่านถ่ายรปูดา้นนอก พระราชวังมิลาน (Royal 

Palace of Milan) เป็นทีต้ั่งของรัฐบาลในเมืองมลิาน
เป็นเวลาหลายศตวรรษ ปัจจุบันท าหน้าที่เป็นศูนย์
วัฒนธรรมและเป็นที่ต้ังของนิทรรศการศิลปะระ ดับ
นานาชาติ และเป็นที่จัดแสดงงานศิลปะสมัยใหม่และ
ร่วมสมัย มหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano)

มหาวิหารนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ถือ
ว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก ใช้เวลา
สร้างเสร็จกว่า 400 ปี ด้านนอกมีหลังคายอดเรียว
แหลมที่ท าจากหินอ่อนจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ัน
หินอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ช้ิน ยอดที่สูงที่สดุ
มีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่าเปน็
สง่า โรงละครลาสกาลา่ (La Scala Theatre) เปน็โรง
ละครคู่เมืองมิลานมากว่า 230 ปี เป็นสถานที่แสดง
โชว์ช่ือดัง ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ (Santa 

Maria delle Grazie) เป็นโบสถ์และคอนแวนต์ของคณะดอมินิกัน ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโกในปี ค.ศ. 1980 โบสถ์แห่งนี้มช่ืีอเสยีงเพราะเป็นที่ต้ังของจิตรกรรมฝาผนัง "พระกระยาหารมือ้สุดท้าย" ที่เขียน
โดยเลโอนาร์โด ดาวินชีภายในหอฉันของคอนแวนต์  

เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่ง (มื้อที1่) 
จากนั้นพาท่านไปชมและ ช้อปป้ิงที ่ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II เป็นหนึ่งในศูนย์การค้าที่เก่าแก่ที่สดุในโลก 
คลุมด้วยหลงัคาทรงโคง้ ต้ังอยู่ในใจกลางเมอืงมลิาน   

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที่2) 

วันที่สอง     ท่าอากาศยานมลิาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาล ี– เมืองมลิาน – พระราชวังมิลาน – มหาวิหารแห่งมลิาน – โรงละครลาสกาลา่     
                    ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ - ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II - เมืองโคโม ่                                อาหาร เที่ยง, เยน็                                                                                                                         
 

     



 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) (ระยะทาง 50 กม. / 1 ชม.) เป็นเมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย ประเทศอิตาลี ต้ังอยู่
บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โคโม่เป็นเมืองที่ต้ังอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยู่ติดกับ
ทะเลสาบโคโม่ ถือเปน็เมอืงทอ่งเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึง่ 

 ที่พัก: Hotel Cruise 4* หรือระดับใกลเ้คยีงกัน 

   (ช่ือโรงแรมที่ท่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดินทาง) 
 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 

พาทุกท่านไปเก็บภาพความประทบัใจกบั ทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) ข้ึนช่ือว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ด้วย
ความยาวโดยรอบ บวกกับพื้นที่รอบๆ ทะเลสาบถึง 146 ตารางกิโลเมตร จึงท าให้ทะเลสาบแห่งนี้กลายเป็นทะเลสาบที่
ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศอิตาลี มหาวิหารโคโม่ (Cattedrale di S.Maria Assunta) เป็นมหาวิหารโรมันคาธอ
ลิกหลักใจกลางเมอืงโคโม่ ใช้เวลาการสร้างยาวนานเกือบ 400 ปี สร้างเพื่ออุทศิใหก้ับพระแม่มารี 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเทีย่วชม เมืองซุก (ZUG) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ระยะทาง 202 ก.ม./ 3 ชม.)  เป็นเมื่องที่ร ่ารวยทีสุ่ดในประเทศ 
และซุกเป็นเมืองทีติ่ดอันดับหนึง่ในสิบของโลกเมอืงทีส่ะอาดที่สดุ เป็นเมอืงเกา่ที่คงความสวยงามของพื้นหนิแบบยโุรป
ในยุคกลาง และยงัเป็นเมอืงทีต้ั่งอยูบ่นทะเลสาบ  

เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่ง (มื้อที4่) 
 จากนั้นน าท่านอิสระช้อปป้ิงที ่Lohri AG Store ทีมี

นาฬิกาช้ันน าระดับโลกให้ท่านเลอืกซ้ือเลือกชมอาทิ 
เ ช่ น  Patek Philippe, Franck Muller Cartier , 

Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , 

Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag 

Heuer ฯลฯ น าทา่นเดินทางสู่ เมืองลเูซิร์น (Lucerne) 
เ มื อ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ย อดนิ ย ม อั น ดับห นึ่ ง ข อ ง
สวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและ
ขุนเขา (ระยะทาง 35 ก.ม. / 1 ชม. ) จากนั้นน าท่านชม 
สิ ง โ ตหินแกะ สลัก  (Dying Lion of Lucerne) ที่
แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลึก
ถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตที่เกิด
จากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชม สะพาน
ไม้ชาเปล  (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 

เมตร ทอดข้ามผ่าน แม่น ้ารอยส์ (Reuss  River) ซ่ึง

วันที่สาม    เมืองโคโม่ -  ทะเลสาบโคโม่ – มหาวิหารโคโม ่-  เมืองซุก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - Lohri AG Store – เมืองลูเซิร์น –  
                  สิงโตหินแกะสลกั – สะพานไมช้าเปล - Schwanenplatz                                                                อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                                                                                                                         
 

     



 

เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างข้ึนเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้
หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิlตลอดแนวสะพาน อิสระเดนิเลน่ที ่Schwanenplatz ที่นี่เปน็
แหล่งช้อปป้ิงหลักส าหรับนักทอ่งเที่ยวที่มาเยอืนลเูซิร์น ต้ังอยู่ริมฝั่ งขวาของทะเลสาบลเูซิร์น มีร้านค้ามากมายทีน่ี่ ร้าน
กาแฟ ร้านอาหาร มีโรงงานนาฬิกาโรเลก็ซ์ในบริเวณนี้ด้วย ร้านค้ารอบๆขายงานฝีมอืสวิสท้องถิ่น ร้านค้าบางร้านขาย
ของที่ระลึก ช็อคโกแลต เคร่ืองประดับ ฯลฯ 

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที่5) 

  ที่พัก: Ibis Styles Luzern 3* หรือระดับใกล้เคยีงกัน 

    (ช่ือโรงแรมที่ท่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดินทาง) 
 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6) 

พาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองอิเซลทว์อลด์ (Iseltwald) (ระยะทาง 60 ก.ม. / 1 ชม.) เป็นชุมชนขนาดเล็กที่มีการใช้ชีวิตกนั
อยู่อย่างเป็นธรรมชาติมาก ซ่ึงเหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีจากความเป็นอยู่ในเมืองอย่างแท้จริง เพราะที่นี่มี
ร้านอาหารเพียงไม่กี่ร้าน ส่วนร้านมินิมาร์ทแทบจะหาไม่ได้เลย สิ่งที่ถือว่าเป็นรางวัลของที่นี่คือทิวทัศน์ความงามตาม
ธรรมชาติที่มี ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz Lake) อยู่เบื้องหลัง ที่นี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่คนนิยมมาเดินท่องเทีย่ว และ
ถ่ายกบัสะพานชื่อดงัทีเ่ป็นทีถ่า่ยท าซีรีย่ช์ือ่ดงั Crash landing on you หรือสหายผู้กองนั้นเอง จนสะพานนี้ได้รับช่ือ
ใหม่ว่า Crash landing on you bridge ในฉากที่พระเอกนั่งเลน่เปยีโนซ่ึงเป็นภาพจ าของแฟนๆซ่ีร่ียเ์ร่ืองนีทุ้กท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมืองเลา
เทอร์บรุนเนิน(Lauterbrunnen) 
(ระย ะทาง  21  ก .ม . / 30  นาที) 
จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถไฟ 
2 nd CLASS สู่ สถานีไอเกอร์เกลต
เ ชอ ร์  ( Eigergletcher station) 

ซ่ึงเป็นจุดเช่ือมต่อกับรถไฟจุงเฟ
ราที่จะน าผู้โดยสาร ยอดเขาจุงเฟ
รา  ( JUNGFRAUJOCH) จุดที่สูง
ที่สุดของยุโรป บนเทือกเขาแอลป์ 
ล้อมรอบด้วยภูเขาไอเกอร์ เมินช์ 
และจุงเฟรา นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นบริเวณแรกในเทอืกเขาแอลป์ที่ได้รับการข้ึนทะเบียนเปน็มรดกโลกอีกด้วย ต๋ัวกระเช้า
ลอยฟ้าและรถไฟ (รวมในคา่ทวัร์แลว้) น าทา่นเทีย่วชม ปราสาทน า้แข็ง (Ice palace) สร้างข้ึนจากกองน า้แข็งทีก่่อตัวอยู่
ใต้ระเบียงชมวิวลงไป 20 เมตร เป็นจุดถ่ายรูปสวยๆที่นีซ่ึ่งเกิดจากไกด์ภูเขา 2 คนได้เร่ิมสลกัน า้แข็งเข้าไปเป็นโถงกว้าง

วันที่สี่     เมืองอิเซลทว์อลด์ – ทะเลสาบเบรียนซ์ - Crash landing on you bridge – เมืองเลาเทอร์บรุนเนนิ – สถานีไอเกอร์เกลต 

               เชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา - ปราสาทน ้าแข็ง - อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟิงซ์ฮอลล ์– เมืองอินเตอร์ลาเคน – ทะเลสาบทูน –  
               สวนเฮอเฮอ่มัท – Unterseen – Kirchhofer                                                                                       อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                                                                                                                         

     



 

ขนาด 1,000 ตารางเมตร โดยใช้เพียงสิ่วเจาะน ้าแข็งและเลื่อยในปี 1930 โดยท าทางเดินเหมอืนโพรงถ ้าเข้าไป เพื่อชม
รูปสลักน ้าแข็งต่างๆ อุณหภูมิภายในถ ้าจะคงที่อยู่ที่ -3 องศา อัลไพน์ เซนเซชัน (Alpine Sensation Adventure 

Tunnel)หนึ่งในสถานที่เที่ยวของจุงเฟรา อุโมงค์ความยาว 250 เมตร แสดงเร่ืองราวของการรถไฟจุงเฟราและการ
พัฒนาของการท่องเที่ยวในเขตเทือกเขาแอลป์ มีจอภาพยนตร์ 360 องศาที่สฟิงซ์ฮอลล ์โดยภาพยนตร์จะน าพาผูช้ม
เข้าสู่โลกอัลไพนท์ี่ลอ้มรอบจุงเฟรา สฟิงซ์ฮอลล ์(Sphinx Observatory) ข้ึนลิฟต์ทีเ่ร็วที่สดุในสวิตเซอร์แลนด์ไปเพยีง 
25 วินาทีก็จะถึงห้องชมวิวที่จะมองเหน็ธารน า้แข็งได้ในทุกสภาพอากาศ ซ่ึงในวันฟ้าใสจะสามารถเปิดออกไปยังลานชม
วิวกลางแจ้งที่อยูสู่งจากระดับน ้าทะเล 3,571 เมตร พร้อมวิวธารน ้าแข็งอเล็ตช์ มองเลยไปถงึฝร่ังเศส เยอรมนีและอิตาลี
ได้อีกด้วย 

เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่ง (มื้อที7่) 

จากนั้นน าท่าน โดยรถไฟ 2nd  CLASS จากสถาน ี
Lauterbrunnen สู่สถานี Eigerglertcher เ พ่ือ
นั่งกระเชา้ลอยฟา้ Eiger Express กลับสู่ สถานี
ไอเกอร์เกลตเชอร์ (Eigergletcher station) 

(ต๋ัวกระเช้าลอยฟ้าและรถไฟรวมในค่าทัวร์แลว้) 
จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลา
เคน (Interlaken) (ระยะทาง 20 ก.ม. / 30 นาท)ี 
เมืองตากอากาศเล็กๆที่สวยเหมือนในฝนั เป็น
เมืองแห่งสองทะเลสาบ ต้ังอยู่ระหว่างทะเลสาบ 
ทูน Thun และทะเลสาบเบรียนซ์ Bienz ล้อมรอบ
ด้วยภูเขามีทวิทัศนบ์ริสทุธิ์และสวยงามมาก มาก 

แวะ ให ้ท ่านถ่ายภาพกับ ทะเลสาบทูน (Lake 

Thun) เป็นทะเลสาบบริเวณเทือกเขาแอลป์ ใน
อดีตทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบผืนเดียวกับ
ทะเลสาบเบรียนซ์ เคยมีช่ือว่า ทะเลสาบเว็นเดิล 
( Wendelsee) แ ต่ ใ น ค ริ ส ต์ศตวร รษที่  10 

ทะเลสาบเวนเดิลก็แยกออกเป็นสองทะเลสาบ 
คือทะเลสาบทูน กับทะเลสาบเบรียนซ์ โดยมี
แม่น ้าอาเรเป็นแม่น ้าที่คอยเช่ือมทะเลสาบทั้ง
สองแทน โดยที่แม่น ้าอาเรจะไหลจากทะเลสาบ
เบรียนซ์ มาสู่ทะเลสาบทูน เนื่องจากผิวน ้าของ
ทะเลสาบบรีเอินซ์นั้นอยู่สงูกว่าของทะเลสาบทนู 
สวนเฮอเฮ่อมัท (Hohematte) พื้นที่เปิดโล่งสีเขียวของเมือง เป็นสนามหญ้าสีเขียวกว้างใหญ่อยู่หน้าโรงแรม The 

VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa มีวิวอันสวยงามซ่ึงสามารถมองเห็น 3 ยอดเขาได้ทั้งยอดเขาไอเกอร์ 
(Eiger), เมินช์ (Mönch) และยอดเขายุงเฟรา(Jungfraujoch) อิสระให้ท่านเดินเล่นและไปถ่ายภาพกบั ย่านเมืองเกา่ 
Old Town หรือเรียกว่า Unterseen ต้ังอยู่เลียบกบัแม่น ้าอาเร่ บริเวณเชิงเขา Harder เมืองเกา่แห่งนี้ก่อต้ังมาต้ังแต่



 

ปี1471 อาคารหลายๆ แห่งยังคงถูกอนุรักษณ์เอาไว้อย่างดี พาท่านช้อปป้ิงที ่Kirchhofer มีทั้งร้านค้าและร้านอาหาร
มากมาย ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย  

เย็น              รับประทานอาหารเยน็ (มื้อที8่) 

ที่พัก : Hotel Central Continental 3* หรือระดับใกลเ้คียงกัน 

  (ช่ือโรงแรมที่ท่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดินทาง) 

 

 

 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที9่) 
    น าท่านเดินทางสู ่กรุงเบิร์น (Bern) (ระยะทาง 60 ก.ม. / 1 ชม.) นครหลวงอันงามสงา่ของประเทศ และเปน็เมืองมรดกโลก

อันล ้าค่าที่ได้รับการอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบันเบิร์น ถูกสร้างข้ึนในยคุกลางของยโุรปองค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึง่ของ
เบิร์นเป็นเมืองมรดก พาทุกท่านเย ีย่มชม บ่อหมีสนี ้าตาล (Bear Pit) เมื่อมาถึงเมอืงนี้กต้็องแวะเข้ามาชมเจ้าหมกี่อน ซ่ึง
เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์นที่ว่าสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น เพราะว่ามีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ ต้ังแต่สมัยผูค้รองเบร์ิน
ในยุคนั้นได้ออกล่าสัตว์ สัตว์ตัวแรกที่ล่าได้ คือ หมี นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ (ZYTGLOGGE) หอนาฬกิายคุกลางทีม่ีช่ือเสยีง
ที่สุดของย่านเมืองเก่าเบิร์น ถูกสร้างข้ึนในศตวรรษที่ 13 อายุ 800 ปี มีโชว์ให้ดูทุกๆช่ัวโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ปัจจุบนั
เป็นหนึ่งในสัญลกัษณ์ที่มช่ืีอเสยีงมากทีส่ดุของกรุงเบิร์น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่ง (มื้อที1่0) 
 น าท่านเดินทางสู ่เมืองกอลมาร์ (Colmar) (ระยะทาง 162 ก.ม. / 2.30 ชม.)  อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส ใกล้

กับประเทศเยอรมนี จึงท าให้สถาปัตยกรรมคล้ายกับของเยอรมนี เมืองกอลมาร์ได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองที่ยังคง
ลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยากาศของเมืองโบราณไว้ ทั้งพิพิธภณัฑ ์ศาสนสถาน ห้องสมดุ น ้าพุ รูปป้ัน ร้านค้าต่างๆ 
ปัจจุบนัได้รับการขนานนามว่าเป็น “Little Venice” (la Petite Venise) ติดอันดับเมืองโรแมนติกเป็นอันดับต้นๆ ของ
ฝร่ังเศส เวนิสน้อย เป็นช่ือที่มอบให้กบัเสน้ทางในเมอืงกอลมาร์ ช่ือนี้น่าจะมาจากแนวบ้านทั้งสองฝั่ งแม่น ้าซ่ึงอยู่ทางทศิ
ตะวันออกเฉียงใต้ของเมอืง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ห้า     กรุงเบิร์น – บ่อหมีสนี ้าตาล - นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ – เมืองกอลมาร์ – เวนิสนอ้ย – เมืองแบลฟอร์   อาหาร เช้า,เที่ยง,เยน็                                                                                                                         
 

     



 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองแบลฟอร์ (Belfort) (ระยะทาง 72 ก.ม. / 1ชม.)  เป็นเมืองทางทิศเหนือ-ตะวันออกของ
ประเทศฝร่ังเศส 

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที่11) 

ที่พัก : Best Western Plus hotel Belfort Centre Gare 4* หรือระดับใกลเ้คยีงกัน  
(ช่ือโรงแรมที่ท่านพกั ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดินทาง) 

 

 

 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที1่2) 
น าท่านเดินทางสู ่เมืองทรัว (Troyes) (ระยะทาง 270 กม. / 4  ชม.) เป็นเมืองหนึ่งของประเทศฝร่ังเศสที่ค่อนข้างไมเ่ปน็ที่
รู้จัก เป็นเมืองยคุกลางทีไ่ด้รับการอนรัุกษ์ไว้อยา่งดีโดยมีถนนเก่าแก่ของบ้านไม้กึง่ส าเร็จรูปที่ได้รับการบูรณะไว้ด้านหนา้
ของอาคารที่แตกต่างกันซ่ึงสร้างจากสีสนัทีส่วยงาม เยี่ยมชมสถานที่ช่ือดังของเมือง 

เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่ง (มื้อที1่3) 
จากนั้นน าท่านไป เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ (La Vallée Village 

Outlet) (ระยะทาง 170 กม. /  2.30ชม.) เป็นเอาท์เล็ท
จ าหน่ายสินคา้แบรนด์เนมช่ือดังต่างๆ โดยจ าหนา่ยในราคา
ถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วง
โปรโมช่ันพิเศษตามฤดูกาลต่างๆ ท าให้เป็นสถานที่ที่ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบการช้
อปป้ิงสินค้ าแบรนด์เนม  อิสระ ให้ท่านได้ช้อปป้ิงตาม
อัธยาศัย 

เย็น     อิสระเย็นเพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของทา่น 

ที่พัก : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือระดับใกลเ้คยีงกัน  
(ช่ือโรงแรมที่ท่านพกั ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดินทาง) 
 

 

 

 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที1่4) 
น าท่านเดินทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่วที่โด่งดังมาก
ของฝร่ังเศส นั้นก็คือ พระราชวังแวร์ซาย 
(Versailles Palace) (ระยะทาง 15 ก.ม. / 30 
นาที)  (ค่าเข้าชม รวมในค่าทัวร์แล้ว) หนึ่งใน
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของ
ประเทศฝร่ังเศส นับเป็นพระราชวังที่มีความ
ยิ่งใหญ่และงดงามอลังการมาก จนติด 1 ใน 7 
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อีกทั้งยังได้รับการข้ึน
ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรม พระราชวัง
ส ร้ า ง ใ น รู ป แบบส ถ า ปั ตย ก ร รม สไตล์
คริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 ภายในประกอบด้วย

วันที่หก    เมืองทรัว - เอาท์เลท็ ลาวัลเล ่– เมืองปารีส                                                                                              อาหาร เช้า,เที่ยง 

 

     

วันที่เจ็ด    เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซาย – The Palace – The Hall of Mirrirs – The Gardens – The Estate of Trianon –  

                 Grain de Cuir ร้านกระเป๋าแบรนด์เนมช้ันน า – เมืองปารสี – หอไอเฟล - ล่องเรือแมน่ ้าแซน โดย บาโต มูช – พิพิธภัณฑล์ูฟร์           
                 ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free - ห้าง La Samaritaine - ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์    อาหาร เช้า เที่ยง, เย็น                                                                                                                         
 

     



 

ห้องถึง 700 ห้อง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และงานแกะสลกัจากศิลปนิช้ันเอก 15,034 ช้ิน ควรามกว้างขวางวัดได้
จากขนาดพื้นที่ของพระราชวัง ทั้งหมด 800 เฮกการ์ (5,000 ไร่) โดยแบ่งออกเป็นสว่นใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่ The Palace 
หรือด้านในของพระราชวัง มีห้องมากมายถึง 700 ห้อง ไม่ว่าจะเป็น ห้องบรรทม, ห้องเสวย, ห้องส าราญ และห้องพ านกั
อ่ืนๆ แต่ไม่มีห้องน ้าแม้แต่เพยีงหอ้งเดียว , ห้องกระจก หรือ The Hall of Mirrors เป็นห้องที่ใหญ่ที่สดุในพระราชวัง และมี
ช่ือเสียงโด่งดังมากที่สดุ ถูกก่อสร้างด้วยกระจกบานยักษ์ใหญ่เจียรไนสุดวิบวับทั้งหมด 17 บาน เมื่อเปิดออกมาจะพบเหน็
มุมที่สวยที่สุดของสวนแวร์ซาย The Gardens สวนทีต่กแต่งให้มีลวดลายเหมอืนเขาวงกต ประดับประดาด้วยต้นไม้ สวน
ดอกไม้แบบเรขาคณิต มีประติมากรรมและหินอ่อนโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายกรีกโรมัน The Estate of 

Trianon พระต าหนักเล็กๆ ของพระนางพระนางมารี อองตัวเนต และสวนดอกไมส้่วนตัว ท่ามกลางหมู่บา้นชนบททีเ่งยีบ
สงบ ซ่ึงพระนางทรงโปรดที่จะมาพกัผอ่นที่แหง่นี้และใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบคนธรรมดาทัว่ไป  

 

อิสระช้อปป้ิงที่ Grain de Cuir ร้านกระเป๋าแบรนด์เนมช้ันน า ราคาดี อาธิเช่น Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Prada, 

Celine, Dior หรือแบรนด์ที่คนไทยนิยมใช้นั้นก็คอื Longchamp นั้นเอง น าท่านเดินทาง เมืองปารีส (Paris) (ระยะทาง 
20ก.ม. / 1 ชม.) หรือเรียกอีกช่ือว่า “เมืองแห่งความรัก” และยังเป็นเมืองที่ข้ึนช่ือว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะ ท าให้ปารีสเปน็
เมืองที่อบอวลไปด้วยความโรแมนติก 

เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่ง (มื้อที1่5) 
 พาท่ า นถ่ายภาพด้านหน้ากับ  ห อ ไ อ เฟล  ( Eiffel 

Tower) เป็นหนึ่ง ในแลนด์มาร์คส าคัญของประเทศ
ฝร่ังเศส ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กทั้งหมด มี
ความสูงประมาณ 300 เมตร (เทียบกับตึกประมาณ 75 

ช้ัน) สร้างเป็นรูปแบบหอคอย โดยถูกต้ังตามช่ือของ
สถาปนิกที่คนออกแบบช่ือว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซ่ึงเป็นทัง้
วิศวกรและสถาปนิกช่ือดังของฝร่ังเศสในยุคนั้น ซ่ึง
เ ช่ียวชาญด้านการก่อสร้างงานเหล็กโดยเฉพาะ หอไอ
เฟลสร้างข้ึนมาเพื่อใช้เป็นผลงานในการเฉลิมฉลองวัน



 

ครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏิวัติประเทศฝร่ังเศส และเพื่อแสดงถึงความร ่ารวย ยิ่งใหญ่ พาทุกท่าน ล่องเรือแม่น ้าแซน 
โดย บาโต มูช (Bateaux-Mouches) (ประมาณ 1 ชม.) (ราคาล่องเรือ รวมในค่ามทวัร์แล้ว) มีการบรรยายเกี่ยวกับประวัติ
เมืองปารีสตลอดทัง้สายการเดินทางระหว่างสองข้างทางทีเ่ต็มไปด้วยสถาปตัยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารนอ็ทร์-
ดาม , หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นต้น จากนั้นน าท่านเย ีย่มชมดา้นนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็น
พิพิธภัณฑ์ที่มีช่ือเสียงโด่งดังที่สดุของเมืองปารีส จากผลงานที่จัด  แสดงไปจนถึงความเก่าแก่และยิ่งใหญ่ของสถานที่
ท าให้เป็นพิพิธภณัฑท์ี่มคีวามส าคัญระดับโลก อสิระชอ้ปป้ิงกนัที ่ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เป็นห้างช่ือ
ดังใจกลางกรุงปารีส ซ่ึงคุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ช้ันน าต่างๆจากทั่วโลก ห้าง La Samaritaine เปิดตัวอย่างเปน็
ทางการอีกคร้ังเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2021 ที่ผ่านมา และกลายเป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที่เนน้ย า้ถงึ
เสน่ห์ของชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟช่ัน อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ 
(Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มช่ืีอเสียงมากทีส่ดุแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารทีม่ีสถาปตัยกรรมทีส่วยงาม ใน
ปัจจุบันมีสาขาแบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทัง้ในประเทศและนอกประเทศ รวมแลว้ทัง้หมด 61 แห่ง 

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที่16) 

ที่พัก : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือระดับใกลเ้คยีงกัน  
(ช่ือโรงแรมที่ท่านพกั ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดินทาง) 
 

 

 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า (SET BOX ) (มื้อที่17)   
จากนั้นน าท่านเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

09.30 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)  เทีย่วบนิที ่QR042 

16.50 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามดั ประเทศกาตาร์   แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 

19.25 น.       เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เทีย่วบนิที ่QR830 

 

 

06.15 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมกีารสลบัวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งใหท้ราบลว่งหนา้  
ข้ึนอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ทอ่งเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศทอ้งถิน่ ณ เวลานัน้  

ทั้งนี้การเปลีย่นทางบริษัทจะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทุกท่านเป็นหลักส าคญั 

 

 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมกอ่นเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  

 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมจี านวน 10 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกลา่ว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กบับริษัทที่มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลกิการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน  

- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิม่ (ในกรณีทีผู่้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยงัประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะท าการแจ้งใหท้่านทราบก่อนล่วงหน้า 

วันที่แปด   เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารสี-ชาร์ล เดอ โกล – ท่าอากาศยานนานาชาติฮามดั แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง     
                                                                                                                                                                                                  อาหาร เช้า            

 

     

วันที่เก้า      ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ-กรุงเทพฯ 

 

     



 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น   
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบริการท าวีซ่า 5,500 บาท (30,500 บาท) 
 กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทวัร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืช าระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกต๋ัวหรือวีซ่าออกใกลวั้นเดินทางทา่นจ าเป็นต้อง
ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามทีบ่ริษัทก าหนดแจ้งเทา่นัน้ 

 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและ
จ านวนหนา้หนงัสือเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่  า่กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิท
จะไมร่บัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

เงื่อนไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บคา่ใช้จ่ายตามที่ เกิดข้ึนจริงเช่น ค่าวี

ซ่า ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่ามดัจ าโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออ่ืนๆ)  
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันกอ่นการเดินทางคนืมดัจ า 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บคา่ใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึน จริงเช่น ค่าวีซ่า 

ค่ามัดจ าตัวเคร่ืองบนิ  ค่ามัดจ าโรงแรม หรืออ่ืนๆ )  
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบใุน โปรแกรม 

4. กรณีผู้เดินทางถูกปฏเิสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการไม่คนืเงินค่าทวัร์ทัง้หมด 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเกบ็
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไมผ่่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง  
8. ตามพระราชบัญญัติธุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของ

นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธรุกิจน าเทีย่วมคี่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพือ่เตรียมการจัดน าเที่ยว ให้น ามาหักจากเงินค่าบริการที่
ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธรุกิจน าเที่ยวแสดงหลักฐานให้นกัทอ่งเทีย่วทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบนิ ค่าโรงแรม 
หรืออ่ืนๆ 

 

อัตราคา่บรกิารนีร้วม  
(บริษัท ด าเนินการให ้กรณียกเลกิทัง้หมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงนิหรือการบริการอ่ืนๆได้)  

1. ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น   
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกลเ้คียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเด่ียว

เพิ่ม) หรือเป็นการเพิ่มเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยดุ มีงาน
แฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศที่สามารถปรับ
ควบคุมความเยน็ได้ภายในหอ้งพกั เนื่องจากสภาพภูมอิากาศหนาวเยน็เกอืบทัง้ปี  

4. ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมต๋ัวกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถ
เลื่อนวันได้ ใน กรณีที่ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาอีกคร้ัง และ
การจัดที่นั่งของผูเ้ดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไมส่ามารถเข้าไปเพื่อแทรกแซงได้  



 

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
6. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 25 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม และคา่ประกันวินาศภัยเคร่ืองบิน

ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มกีารเรียกเกบ็ และกรณีน ้าหนกัสมัภาระเกนิทา่นต้องเสียค่าปรับตามทีส่ายการบิน
เรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD 

INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเช้ือโค
วิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกันครอบคลมุการ

รักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอ่ืนๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทไีด้ กรณี
ลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพิ่มวงเงินคุม้ครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น 
เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ 
ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัน้   แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถ
ศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์  FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความ
คุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงคม์าที่บริษัทฯ 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบไุว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนญุาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน)  

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

 

อัตราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  จากท่าน 

2. ค่าบริการและยืน่วีซ่าเชงเกน้ 5,500 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนอืจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น  
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามกีารเรียกเกบ็)  
5. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EUR /ทา่น  ส าหรับหวัหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทบัใจ  
 

กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
จริง เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างทา่นลกูคา้
และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มผีูร่้วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิก์ารเกบ็ค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอ่นวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเทีย่วบิน โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง  



 

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สบูบุหร่ี/ปลอดบหุร่ี
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ  ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   
12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกนัภยัการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD INSURANCE 

แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบัติเหตุ
ต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลกูค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลมุการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษา
ในรูปแบบอ่ืนๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพิ่ม

วงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การท าประกนันี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว   ที่บังคับให้
บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัน้  แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงอืนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้น
แผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุม้ครองเพิม่เติมสามารถแจ้งความประสงค์มาทีบ่ริษัท
ฯ 

13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสิทธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ  ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากับเทา่นัน้  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ 

ระยะเวลาด าเนนิการพิจารณาวซีา่ 25-30 วันท าการ 

ผู้สมัครตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายนิว้มอื ตามวนัเวลานดัหมายยืน่วซีา่ 

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เน ือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถึงเอกสารทีใ่ช้ส าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า  

 

 

1. พาสปอรต์เลม่ปัจจบุัน (Passport) 

มีอายุไม่ต ่าน้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
และมีจ านวนหน้าคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 3 หน้า เพื่อให้ทางสถานทูตติดแปะหน้าวีซ่าเชงเก้น  

(หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที)  

 

หมายเหตุ: หากพาสปอร์ตเล่มเก่าของท่าน เคยได้รับวีซ่าเชงเก้น อเมริกา และแคนาดา 

กรุณาถ่ายส าเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่า และส าเนาหน้าวีซ่าที่เคยได้รับ จัดส่งให้กับทางบริษัทฯ  
 

 

2. รูปถ่าย จ านวน 2 ใบ (Photo) 

ถ่ายภาพสี ใบหนา้มองตรง ฉากหลงัสีขาว (ขนาด 2x1.5นิว้ หรือ 4.5x3.5เซ็นตเิมตร) 
รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ห้ามตกแต่งรูป, ห้ามสวมแว่นตา, ห้ามใส่เครื่องประดับ, ห้ามใส่คอนแทคเลนส์, ห้ามเห็นฟันโดยเด็ดขาด 
รูปถ่ายต้องเปิดให้เห็นหน้าผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยต้องเป็นรูปท่ีถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่าน้ัน 

(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 70-80 % ของขนาดภาพ) 

 

 

 

 

 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซ่ึงอาจส่งผลให้รูปถ่ายช ารุด และไม่
สามารถใช้งานได้ ** 

 

 

3. เอกสารส่วนตวั (Personal evidence) 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 



 
 

หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ท่านจ าเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 - ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาใบหย่าร้าง / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)  

 - ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล (จ าเป็น หากเคยมีการเปลี่ยนแปลง)  
กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

- ส าเนาสูติบัตร / ส าเนาใบเกิด (ของเด็ก) 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที่มีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย)  
- ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร 

  (ของบิดาและมารดา ที่มีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย)  
 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
- ส าเนาสูติบัตร / ส าเนาใบเกิด (ของเด็ก) 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที่มีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย)  
- ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร 

  (ของบิดาและมารดา ที่มีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย)  
 - หนังสือยินยอมจากบิดา และมารดา / ส าเนาพาสปอร์ตบิดา และมารดา  

 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง
ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตร
เดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม 
พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานที่
อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือ
ผู้อ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่น
ค าร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า กรณีบิดา-
มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้
เดียว 

 

จากนั้น ผู้ปกครองจ าเป็นต้องน าหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ทั้งฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ) 
ส่งให้กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัติให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนน าส่งบริษัททัวร์  
(สามารถขอดูตัวอย่างได้ที่แผนกวีซ่าของบริษัททัวร์) 

 

4. หลกัฐานการงาน / หนงัสือรบัรองการท างาน (Proof of Work) 

 

4.1 กรณเีปน็พนกังานทัว่ไป ทัง้ภาครฐัและเอกชน ใช้หนังสอืรับรองการท างานจากบริษัททีท่่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุต าแหนง่
งาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เร่ิมท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยว (โดยไม่ต้องระบุช่ือประเทศ ให้ใช้ European 

แทน) และกลับมาปฏบิัติงานตามปกติหลงัครบก าหนดวันลา พร้อมประทบัตราบริษัท และลงนามผูม้ีอ านาจอย่างชัดเจน 

(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า และเอกสาร จ าเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น)  
4.2 กรณทีีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใช้ส าเนาใบทะเบยีนการค้า (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบริษัทฯ (DBD) 
(คัดส าเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
4.3 กรณทีีเ่ปน็นกัเรยีน/นกัศึกษา ใช้หนังสอืรับรองการศึกษา ฉบับจริง จากสถาบันการศึกษาเทา่นั้น สถานทตูไม่รับพิจารณา
บัตรนักเรียน, ใบประกาศนยีบัตร และใบรับรองผลการเรียน 



 

(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า และเอกสาร จ าเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น)  
4.4 กรณเีป็นแมบ่า้น ใช้ส าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสยีชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสาม ี  ในกรณี
ที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสาม ีจ าเป็นต้องมีจดหมายรับรองคา่ใช้จ่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุช่ือ-สกุล    วัน เดือน ปีเกดิ 
ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธร่์วมกัน 

(ผู้สมัคร จ าเป็นต้องเขียนจดหมายช้ีแจง บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

4.5 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาทิ อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินคา้ออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นต้องเขียนจดหมาย
แนะน าตนเอง ช้ีแจงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบการพิจารณา อาทิ รูป
ถ่าย, สัญญาเช่า, สัญญาซ้ือขาย, ใบเสร็จรับเงิน, โฉนดทีดิ่น, หลกัฐานอ้างอิงอ่ืนๆ ฯลฯ 

(ผู้สมัคร จ าเป็นต้องเขียนจดหมายช้ีแจง บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ (Financial evidence) 

 5.1 กรณอีอกคา่ใชจ้า่ยเอง จ าเป็นตอ้งใชเ้อกสาร ดงัตอ่ไปนี ้
5.1.1  Bank Certificate หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร ระบุสกุลเงิน EUR 

(สะกด ช่ือ-สกุล เป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันที่ใช้เดินทาง)  
 5.1.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 

กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม ่าเสมอ และมียอดเงินคงเหลือ
อยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้
อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา 

  (สะกด ช่ือ-สกุล เป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันที่ใช้เดินทาง)  
 

5.2 กรณผีูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง มผี ูส้นบัสนนุคา่ใชจ้า่ย 

5.2.1 Bank Guarantee หนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร เพื่อสนบัสนุนค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลอ่ืน 

(สะกด ช่ือ-สกุล เจ้าของบัญชี และผูส้มคัร เป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเลม่ปจัจุบันทีใ่ช้เดินทาง) 
5.2.2  Bank Statement รายการเดินบญัชีย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ให้การสนบัสนุน (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 

กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม ่าเสมอ และมียอดเงินคงเหลืออยูใ่น
บัญชีนั้นๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลบัสู่ภมูลิ าเนา 

5.2.3 Sponsor Letter ผู้ให้การสนับสนุน จ าเป็นต้องเขียนจดหมายช้ีแจงความสัมพันธ์ระหว่างกัน พร้อมระบุวันถุ
ประสงค์ในการสนบัสนุน และวันเดินทางที่ไปทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทัวร์ 

 (โปรดติดต่อบริษัทฯ เพื่อขอดูตัวอยา่ง) 
 

หมายเหตุ: ส าหรับประเทศอิตาลี และสาธารณะรัฐเช็ก 

ผู้ที่สามารถสนบัสนุนค่าใช้จ่ายให้ผูเ้ดินทางได้ จ าเป็นต้องเป็นบิดา/มารดา/พี่-น้องท้องเดียวกนั สายเลอืดเดียวกันเทา่นัน้ !! 

กรุณาระบุ ช่ือ-สกุล ลงในจดหมายช้ีแจ้งเป็นภาษาอังกฤษ และสะกดช่ือ - สกุล ให้ตรงกบัพาสปอร์ตทีใ่ช้เดินทาง 

 

 

 

 

 

 



 

Bank Certificate & Bank Statement 

จ าเป็นต้องขอจากธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น 

จ าเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร ประทับตราส าคัญ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร เท่านั้น 

 

6. International Vaccine Certificate 

ประวัติการได้รับวัคซีน ฉบับภาษาอังกฤษ International ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข 

 

7. ใบตรวจเอกสาร และ แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส่วนตวั ส าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ 

 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจาก
บริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล
ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏเิสธวีซ่า 
หรืออาจส่งผลใหร้ะยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารลา่ช้ามากยิง่ข้ึน 

 

 เมื่อท่านช าระเงินมัดจ าค่าทวัร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มทา้ยรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งใหก้ับบริษัทฯทนัที !! หาก
ด าเนินการลา่ช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว่้าทา่นจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ทา่นได้ช าระไปแลว้ทกุกรณี 

  

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงคท์ี่จะยืน่ค าร้องขอวีซ่าใหม ่ผู้สมคัรต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุคร้ัง 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุม่เรียกสัมภาษณ์ผูส้มคัรบางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามที่
สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสภุาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหนา้ที่เพื่อไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วยประสานงาน
กับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือใหท้่านจัดสง่เอกสาร
ดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพื่อน าสง่สถานทตูเช่นกัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น าเรียนสถานทูตเพื่อพจิารณาต่อวีซ่าของทา่น 

เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถกูบันทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ !! 

พร้อมแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 
เ พ่ือความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

Checklist for Visa Application (เชค็ลสิตส์ าหรบัตรวจเอกสาร) 
กรุณาระบุ ช่ือ รหัส รายการทัวร์ และวันที่เดินทาง 

พร้อมกรอกข้อมูลท้ายรายการ ก่อนน าเอกสารสง่บริษัทฯ 

 

โปรแกรมทัวร์ :       วันที่เดินทาง :       

ช่ือ-สกุล ผู้สมคัรวีซ่า (ENG) :      บริษัทที่จองทัวร์ :      

 

Date วัน/เดือน/ปี ที่จัดส่ง:                     Application’s Signature เซ็นช่ือหมือนพาสปอร์ต:            

  

 

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนลงนาม และน าเอกสารสง่ใหก้ับบริษัททัวร์ ตามล าดับ 

เอกสารประกอบการขอสมคัรวซีา่ 

ส าหรบัน าส่งบรษัิททวัร ์

ฉบับจรงิ 

(ชุด) 
ส าเนา 

(ชุด) 
หมายเหต ุ

อื่นๆ 

Passport (หนังสือเดินทาง เลม่ปัจจุบัน)    

Passport (หนังสือเดินทาง เลม่เก่า) ถ้ามี โปรดระบจุ านวน ....... เลม่    

Photo (รูปถ่าย)    

Certificate of Employment (หนังสอืรับรองสถานะการท างาน)    

Certificate of Study (หนังสือรับรองสถานะการศึกษา)    

Bank Certificate (หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน จากธนาคาร)    

Bank Statement (รายการเดินบัญชียอ้นหลงั 6 เดือน จาก
ธนาคาร) 

   

International Vaccine Certificate 
   

Visa Application (ใบสมัครวีซ่า เซ็นช่ือเหมอืนพาสปอร์ต) 
   

เอกสารส่วนตัว  

- ส าเนา ใบเกิด/ใบสูติบัตร 

- ส าเนา ทะเบียนบา้น 

- ส าเนา ใบทะเบียนสมรส 

- ส าเนา ใบหย่าร้าง 

- ส าเนา ใบเปลี่ยนช่ือตัว 

- ส าเนา ใบเปลี่ยนนามสกุล 

- ส าเนา บัตรประจ าตัวประชาชน 

- ส าเนา บัตรข้าราชการ 

   



 

ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการตรวจรับเอกสาร โดยอ้างอิงจากใบ Checklist ที่ผู้สมคัรจัดสง่มาเท่านัน้. 
 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส่วนตวั ยื่นค ารอ้งขอสมคัรวซีา่เชงเกน้ 

โปรดกรอกรายละเอียดใหค้รบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

ชื่อ/รหสั รายการทวัร ์และวนัทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่ว โปรดระบ ุ…………………………………………………… 

1. ช่ือ - นามสกุล ปัจจุบัน ตรงกับพาสปอร์ต (ภาษาอังกฤษ)   ............................................................................ 

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

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหสัไปรษณีย ์ .................... อีเมลแ์อดเดรส .............................................. 

5. ที่อยู่พ านักปัจจุบนั กรณีไม่ตรงกับส าเนาทะเบยีนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหสัไปรษณีย ์ .................... อีเมลแ์อดเดรส .............................................. 

6.โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพท์บ้าน (ถ้าม)ี .......................................... 

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

    ต าแหน่งงาน (ตรงกับทีร่ะบใุนหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ช่ือสถานที่ท างาน ธุรกจิร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกจิการค้าขาย โปรดระบุอยา่งชัดเจน) 

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

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

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ที่ท างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลยั ................................... อีเมล์ .......................... 

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

10สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส (ตามกฎหมาย)           ⃣   อยู่กินฉันสาม ี(ไม่ได้จดทะเบียน) 

  ⃣   หย่าร้าง   ⃣   หม้าย 

11. ช่ือ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 

12. ช่ือ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ป ีเกิด................. สถานที่เกิด ...................... 

13. ช่ือ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานทีเ่กิด ...................... 

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าลา่สดุ หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ 

      14.1 เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วันหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สญูหาย ............... 

      14.2 เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วันหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สญูหาย ............... 



 

15. บุคคลที่เดินทางไปทอ่งเทีย่วด้วยในทริป และความสมัพนัธ ์โปรดระบุ  

      15.1 ช่ือ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ ์................. 

      15.1 ช่ือ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสมัพนัธ ์................. 

 

16. ท่านเคยถูกปฏเิสธวีซ่า หรือไม่ (JAPAN / AMERICA / CANNADA / SCHENGEN / AUSTRALIA และอ่ืนๆ) โปรดระบุ 

       16.1 วีซ่าของประเทศทีเ่คยถูกปฏิเสธ .......................... วัน/เดือนปี ที่ถูกปฏิเสธ ........................... 

เหตุผลที่ถกูปฏเิสธ ...................................... 

17. ท่านเคยถูกปฏเิสธ ไม่อนุญาตใหเ้ดินทางเข้าประเทศใดบ้าง โปรดระบุ 

       16.1 ประเทศที่ถูกปฏเิสธ ไม่อนุญาตใหเ้ดินทางเข้า ....................... วัน/เดือนปี ที่ถูกปฏเิสธ ...................... 

เหตุผลที่ถกูปฏเิสธ ...................................... 

18. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หรือไม ่(โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ต้ังแต่วันที่ .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

19. ท่านเคยพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านี้ 

                        ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ีที่ด าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

20. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการด ารงชีพระหว่างการเดินทาง และระหว่างพ านกั (ตรงกบัใบสมัครวีซ่าสง่สถานเอกอัคค

ราชทูต) 

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

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุช่ือ ............................................................. 

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

   เงินสด 

 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯลา่ช้า อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวีซ่าจากทางสถานทตู         กรณีวีซ่าของทา่น
ไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 

 เมื่อท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทวัร์ และช าระเงนิมดัจ าค่าทัวร์เรียบร้อยแลว้ 

 - กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับยืน่วีซ่า (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทวัร์)    พร้อม
จัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากด าเนนิการลา่ช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์  ไม่รับผิดชอบ
ทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต 
เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทตูผ่านระบบออนไลน์ หากน าสง่ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกบั
ความเป็นจริง อาจสง่ผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 



 

  - หากหน่วยงานยงัไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของทา่นใหชั้ดเจน (ระบุ
เป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ช่ือบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนทีไ่ด้รับ และวันเดือนปีทีเ่ร่ิมงาน 

 

 เมื่อท่านได้รับยนืยนัการเดินทาง/ใบนดัหมายส าหรับยืน่วีซ่า จากเจ้าหนา้ทีข่องบริษัทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อน
ถึงวันนัดหมายยืน่วีซ่า 

          - ท่านจ าเป็นต้องน าส่งหนงัสอืเดินทางเลม่เก่า เพื่อให้สถานทตูดูประวัติการเดินในช่วงทีผ่า่นมา  

 

 หมายเหตุ: การอนมุัติวีซ่าเป็นดุลพินจิของทางสถานทตู บริษัทฯไมม่ีสว่นเกีย่วข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพยีงตัวกลางที่
คอยให้บริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเทา่นัน้ 


