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FWY03 AMAZING IN EUROPE FRANCE SWITZERLAND ITALY 8D6N BY WY 

FRANCE SWITZERLAND ITALY 8วนั 6คนื 
เทีย่ว 3 ประเทศยอดนยิมของยโุรป 

ฝรั่งเศส        เที่ยวแลนด์มาร์ค หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พระราชวังแวร์ซาย ล่องเรือแม่น้้าแซน บาโต มูช  
         ห้างปลอดภาษี และ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ช้อปปิ้งห้างดังชั้นน้าเมอืงปารีส  
สวิส        นั่งรถไฟและกระเช้าลอยฟ้า พิชิตยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก  
         หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน ชม น้้าตกชเตาบ์บาค หนึ่งในน้้าตกทีต่กลงมาในแนวดิ่งที่สูงที่สุดในยุโรป  
อิตาล ี        เมืองมิลาน ชมมหาวิหารแห่งมิลาน และ ทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก 
         ล่องเรือสู่เกาะเวนิส ต้นฉบับความสวยงามเมอืงสายน้้าและความโรแมนตกิ 
 
 

 



เดินทางโดยสายการบิน OMAN AIR 
น้้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 kg. / CARRY ON 7 kg 

วันเดินทาง 
 

ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็ก 2-11 ปี  
ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ที่นั่ง หมายเหตุ 

29 มีนาคม – 05 เมษายน 66 69,900  

ไม่มีราคาเด็ก 
(Infant ไม่เกิน 2 
ปี ราคา 14,500 

บาท( 
 

63,400 16,500 25  
09 – 16 เมษายน 66 74,900 68,400 16,500 25  

12-19 เมษายน 66 75,900 69,400 16,500 25  

28 เมษายน – 05 พฤษภาคม 66 72,900 66,400 16,500 25  

>> 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 

 

 

06.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T 
สายการบิน OMAN AIR โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็ก
กระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง  

09.15 น.   น้าท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน OMAN AIR  เที่ยวบินที่ WY818 
12.35 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน แวะพักเปลี่ยนเครื่อง 
14.45 น.  น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส เที่ยวบินที่ WY131 
19.25 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส น้าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจ

คนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง( และตรวจรับสัมภาระ
เรียบร้อยแล้วน้า  ท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ที่พักในเมืองปารีส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)    
ที่พัก : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง( 

 

 

 

 

วันที่หนึง่        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั แวะเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล 
เดอ โกล –เมืองปารีส 
                                                                                                                    



 

 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่1( 

น้าท่านเดินทางเช็คอินแลนด์มาร์คส้าคัญใน เมือง
ปารีส (Paris) ไปเก็บภาพความประทับใจกับ
ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ต่ า ง ๆ  เ ริ่ ม ต้ น ที่  จั ตุ รั ส
คองคอร์ด (Place de la Concorde) เป็นสถานที่
แห่งความทรงจ้าทางประวัติศาสตร์ในกรุงปารีส 
เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการ
ปฏิวัติการปกครองของฝรั่งเศส จัตุรัสคองคอร์ด
ถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 โดย
สถาปนิกชื่อ Jacques Ange Gabriel และสร้าง
เสร็จสิ้นในปี ค.ศ.1755 เพื่อประดิษฐานพระบรม
รูปทรงม้าแต่ถูกท้าลายโดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 
จ า ก นั้ น พ า ท่ า น ไ ป เ ยี่ ย ม ช ม ด้ า น น อ ก ข อ ง 
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ลู ฟ ร์  ( Louvre Museum) เ ป็ น
พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมืองปารีส 
จากผลงานที่จัดแสดงไปจนถึงความเก่าแก่และ
ยิ่งใหญ่ของสถานที่ท้าให้ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มี
ความส้าคัญระดับโลก ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าฟิลิป
ที่ 2 ก่อนที่จะถูกขยายให้เป็นพระราชวังหลวง ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ลู  ฟร์ (Louvre Museum) เป็นสถานที่
เก็บรักษาผลงานศิลปพที่ทรงคุณค่าไว้มากกว่า 400,000 ชิ้น แต่น้ามาจัดแสดงให้ชมเพียง 40,000 ชิ้น
เท่านั้น ซึ้งแน่นอนว่าผลงานศิลปะเหล่านี้ถูกเล่าต่อกันมาว่าเป็นสมบัติจากการที่ฝรั่งเศสน้ามาจากประเทศที่
ตนชนะสงครามพาทุกท่านไปอิสระช้อปปิ้งที่  ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เป็นห้างชื่อดังใจ
กลางกรุงปารีส ซึ่งคุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ชั้นน้าต่างๆจากทั่วโลก ในราคาที่ไม่แพงและบรรยากาศที่
หรูหราตระการตา ที่ดีเด่นต่อนักท่องเที่ยวไทย เพราะมีพนักงานและข้อความภาษาไทยในห้างนี้ด้วย ห้าง La 
Samaritaine เป็นห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่ ในกรุงปารีส เริ่มต้นจากร้านเสื้อผ้าเล็กๆ และขยายไปสู่สิ่งที่
กลายเป็นชุดของอาคารห้างสรรพสินค้าที่ มีแผนกต่างๆ ทั้ งหมด 90 แผนก เป็นสมาชิกสมาคม
ห้างสรรพสินค้านานาชาติตั้งแต่ปี 2528 ถึง 2535 ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็น
ห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เปิดให้บริการครั้ง
แรกในปี ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนที่จะมาเป็นห้างสรรพสินค้าแฟชั่นชั้นน้าของโลกอย่างทุกวันนี้แต่ก่อนเป็นแค่
ร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆ ที่หัวมุมถนน Lafayette แต่ภายหลังไม่นานได้มีการขยับขยายพื้นที่เพื่อให้เพียงพอต่อ
จ้านวนพนักงานและลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอย มีบันทึกว่าเป็นปีที่มียอดขายสูงสุด ซึ่งในปัจจุบันมีสาขาแบ่งอยู่
ตามเมืองใหญ่ๆทั้งในประเทศและนอกประเทศ รวมแล้วทั้งหมด 61 แห่ง จากนั้นไปที่ถนนที่มีชื่อเสียงที่โด่งดัง

วันที่สอง        เมืองปารีส-จัตรัุสคองคอร์ด -พิพิธภัณฑ์ลฟูร์-ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free- ห้างLaSamaritaine 
-ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต-์ถนนฌ็องเซลิเซ่-หอไอเฟล-ล่องเรือแม่น ้าแซน โดย บาโต มูช - พระราชวังแวร์ซาย- Grain de Cuir            

              อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น 
 

                                                                                                                    

 



ที่สุดในฝรั่งเศส ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นหนึ่งในถนนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฝรั่งเศส ย่าน
ศูนย์การค้าระดับพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทุกแบรนด์ ร้านอาหารที่มีความหรูหรา
อลังการ ถือว่าเป็นย่านธุรกิจที่ส้าคัญของกรุงปารีส ย่านการค้าที่มีค่าเช่าที่แพงที่สุดในโลก และยังถูกจัด
อันดับให้แป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก ตึกส่วนใหญ่บนถนนฌ็องเซลิเซ่เป็นสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสาน
ศิลปะ Art Deco กับการตกแต่งสไตล์ Art Nouveau เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็น
หนึ่งในแลนด์มาร์คส้าคัญของประเทศฝรั่งเศส ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กทั้งหมด มีความสูงประมาณ 
300 เมตร(เทียบกับตึกประมาณ 75 ชั้น( สร้างเป็นรูปแบบหอคอย โดยถูกตั้งตามชื่อของสถาปนิกที่คน
ออกแบบชื่อว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซึ่งเป็นทั้งวิศวกรและสถาปนิกชื่อดังของฝรั่งเศสในยุคนั้น ซึ่งเชี่ยวชาญด้าน
การก่อสร้างงานเหล็กโดยเฉพาะ หอไอเฟลสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นผลงานในการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 
ปี แห่งการปฏิวัติประเทศฝรั่งเศส และเพื่ อแสดงถึงความร่้ารวย ยิ่งใหญ่ รวมถึงความส้าเร็จในยุค
อุตสาหกรรมของประเทศในขณะนั้นด้วยหนึ่ง ในจุดถ่ายรูปหอไอเฟลที่ดีที่สุดคือลานตรงข้างหน้าปราสาท 
Palais de Chaillot ที่อยู่ใกล้ๆกับสถานีของ Trocadéro ที่เราจะพาทุกท่านไป เพราะตรงนี้เป็นมุมถ่ายแล้ว
จะเห็นหอไอเฟลแบบไม่มีอะไรมาบังความสวยงามแน่นอน 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่2) 
จากนั้นน้าท่าน ล่องเรือแม่น้้าแซน โดย บาโต มูช 
(Bateaux-Mouches) (ประมาณ 1 ชม.( มีการ
บรรยายเกี่ยวกับประวัติเมืองปารีสตลอดทั้งสาย
การเดินทางระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วย
สถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหาร
น็อทร์-ดาม, หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นต้น 
จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่ง
ดังมากของฝรั่งเศส นั้นก็คือ พระราชวังแวร์ซาย 
(Versailles Palace) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศฝรั่งเศส นับเป็น
พระราชวังที่มีความยิ่งใหญ่และงดงามอลังการมาก จนติด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อีกทั้งยังได้รับการ
ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม พระราชวังสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์คริสต์ศตวรรษที่  17 
และ 18 ภายในประกอบด้วยห้องถึง 700 ห้อง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปินชั้น
เอก 15,034 ชิ้น ควรามกว้างขวางวัดได้จากขนาดพื้นที่ของพระราชวัง ทั้งหมด 800 เฮกการ์ (5,000 ไร่( โดย
แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่ The Palace หรือด้านในของพระราชวัง มีห้องมากมายถึง 700 ห้อง 
ไม่ว่าจะเป็น ห้องบรรทม, ห้องเสวย, ห้องส้าราญ และห้องพ้านักอื่นๆ แต่ไม่มีห้องน้้าแม้แต่เพียงห้องเดียว , 
ห้องกระจก หรือ The Hall of Mirrors เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวัง และมีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุด ถูก
ก่อสร้างด้วยกระจกบานยักษ์ใหญ่เจียรไนสุดวิบวับทั้งหมด 17 บาน เมื่อเปิดออกมาจะพบเห็นมุมที่สวยที่สุด
ของสวนแวร์ซาย The Gardens สวนที่ตกแต่งให้มีลวดลายเหมือนเขาวงกต ประดับประดาด้วยต้นไม้ สวน
ดอกไม้แบบเรขาคณิต มีประติมากรรมและหินอ่อนโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายกรีกโรมัน, The 
Estate of Trianon พระต้าหนักเล็กๆ ของพระนางพระนางมารี อองตัวเนต และสวนดอกไม้ส่วนตัว 



ท่ามกลางหมู่บ้านชนบทที่เงียบสงบ ซึ่งพระนางทรงโปรดที่จะมาพักผ่อนและใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบคนธรรมดา
ทั่วไป  
 

 

 

 

 

อิสระช้อปปิ้งที่ Grain de Cuir ร้านกระเป๋าแบรนด์เนมชั้นน้า ราคาดี อาธิเช่น Hermes, Louis Vuitton, 
Chanel, Prada, Celine, Dior หรือแบรนด์ที่คนไทยนิยมใช้นั้นก็คือ Longchamp นั้นเอง 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่3) 
ที่พัก : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง( 

 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่4( 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง หรือ ดีฌง (Dijon)  (ระยะทาง 312  กม. / 4.30 ชม.) หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่
สวยงาม และน่าค้นหาเมืองหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโคต-ดอร์ในแคว้นบูร์กอญใน
ประเทศฝรั่งเศส ถือเป็นเมืองส้าคัญแห่งแคว้นเบอร์กันดี เป็นแหล่งไวน์และมัสตาร์ดชั้นดีอีกแห่งของฝรั่งเศส มี
แหล่งท่องเที่ยวและทัศนียภาพสวยงามต่างๆ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เข้าไปสัมผัสความงามที่เป็น
เอกลักษณ์ของเมืองดิจอง  

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่5) 
น้าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์น (Bern( (ระยะทาง 253  
กม. / 3.30 ชม.) เป็นเมืองหลวง และต้ังอยู่ใจกลางของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความโดดเด่นอย่างน่า
ประทับใจของเมืองเก่าสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกลางซึ่งถูก
อนุรักษ์ไว้จากอดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นตัวอย่างผัง
เมืองของสมัยกลางที่ดีมากที่สุดในทวีปยุโรป จน
ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
โลกโดยยูเนสโกตั้งแต่ปี  1983 น้าท่านเดินทาง
ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คส้าคัญในเมืองเบิร์น หอ
นาฬิกาดาราศาสตร์ (Zytglogge Clock Tower( 
หรือ หอระฆังซิทกล็อด เป็นแลนด์มาร์กประจ้าเมือง
เบิร์น (Bern) ในประเทศ สวิสเซอร์แลนด์เลย เป็นหอ
นาฬิกายักษ์ใหญ่เก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ.1530 

วันที่สาม        เมืองดิจอง-เมอืงเบิร์น-หอนาฬิกาดาราศาสตร์-มหาวิหาร Berner Munster- Bern pits- Leissingen  
                                                               อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 
 

                                                                                                                    



พูดง่ายๆ ก็คือเกือบๆ 500 ปีแล้ว เป็นสถานที่เช็คอินของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองเบิร์น (Bern) ซึ่งหอ
นาฬิกาดาราศาสตร์ ภายในมีการติดตั้งตุ๊กตา คน สิงโต หมี ให้ออกมาหมุนและมีไก่ออกมาขัน นอกจากนี้ยัง
มีตัวตลกออกมาเต้นร้าไปรอบๆ เป็นจุดไฮไลท์ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันทุกๆ ชั่วโมงอีกด้วย จากนั้นน้าท่าน
ถ่ายภาพที่ มหาวิหาร Berner Munster มหาวิหารแห่งนี้ เป็นโบสถ์สไตล์โกธิก ที่สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.1421 
โบสถ์นี้สามารถเข้าไปชมวิวบนหอคอยชั้นบนได้ โดยสามารถขึ้นบันได 300 กว่าขั้น ซึ่งหอคอยบนยอดโบสถ์
มีความสูงกว่า 100 เมตร ซึ่งนับว่าเป็นโบสถ์ที่มีความสูงที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งสามารถเห็นวิวความ
สวยงามของกรุงเบิร์นได้ดี ไม่ว่าจะเป็นตัวเมืองกรุงเบิร์น หอนาฬิกา Zytglogge สะพานข้ามแม่น้้าอาเร่อ และ
วิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม นอกจากนี้มหาวิหารแห่งนี้ยังได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ที่ส้าคัญของชาติอีกด้วย พาท่านเดินทางไปยัง Bern pits 
หรือหลุมหมี ในเมืองเบิร์น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นหลุม
หมีหรือเป็นกรงที่อยู่อาศัยของหมี ตั้งอยู่ที่ขอบด้าน
ตะวันออกของเมืองเก่าเบิร์นถัดจาก Nydeggbrücke 
และแม่น้้าอาเร่อ แม้ว่าจะยังใช้งานอยู่ แต่ Bärengraben 
ได้รับการเสริมตั้งแต่ปี 2009 โดย BärenPark ที่อยู่ติดกัน
ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่และเป็นธรรมชาติมากขึ้นข้าง
แม่น้้าอาเร่อ Bärengraben ยังเป็นมรดกสวิสของชาติ
ส้าคัญและมีความส้าคัญโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเบิร์นเพราะหมีเป็นสัญลักษณ์ของทั้งสองเมือง   

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่6) 
จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ Leissingen (ระยะทาง 47  กม. / 1 ชม.) เข้าที่พักให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
ที่พัก : Hotel Kreuz 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง( 
 

 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่7( 

น้าท่านเที่ยวชม หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน Lauterbrunnen (ระยะทาง 18 ก.ม. / 30 นาที) เป็นหมู่บ้านที่อยู่
ท่ามกลางหุบเขาสูงชันและยังมี น้้าตกชเตาบ์บาค Staubbach ไหลลงมาจากหน้าผา ท้าให้ทัศนียภาพของ
หมู่บ้านแห่งนี้สวยอลังการมากขึ้น แม้จะเป็นหนึ่งในหมู่บ้านวิวสวยที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาต่อเนื่อง แต่เลา

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

 



เทอร์บรุนเนินยังคงเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบ ไม่วุ่นวาย แถมยังเป็นทางผ่านไปยังจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ในเทือกเขา
แอลป์อีกด้วย อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจและเดินเล่นในหมู่บ้าน 
จนถึงเวลาอันสมควรพาท่าน
เดินทางสู่ สถานีไอเกอร์เกลต
เชอร์ (Eigergletcher station) 
ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟจุง
เฟราที่จะน้าผู้โดยสารสู่ ยอด
เ ข า จุ ง เ ฟ ร า 
(JUNGFRAUJOCH) จุดที่สูง
ที่สุดของยุ โรป บนเทือกเขา
แอลป์ ล้อมรอบด้วยภูเขาไอเกอร์ เมินช์ และจุงเฟรา นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นบริเวณแรกในเทือกเขาแอลป์ที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย รวมค่าตั๋วกระเช้าลอยฟ้าและรถไฟแล้ว  น้าท่านเที่ยวชม ปราสาท
น้้าแข็ง Ice palace สร้างขึ้นจากกองน้้าแข็งที่ก่อตัวอยู่ใต้ระเบียงชมวิวลงไป 20 เมตร เป็นจุดถ่ายรูปสวยๆ
ที่นี่ซึ่งเกิดจากไกด์ภูเขา 2 คนได้เริ่มสลักน้้าแข็งเข้าไปเป็นโถงกว้างขนาด 1 ,000 ตารางเมตร โดยใช้เพียงสิ่ว
เจาะน้้าแข็งและเลื่อยในปี 1930 โดยท้าทางเดินเหมือนโพรงถ้้าเข้าไป เพื่อชมรูปสลักน้้าแข็งต่างๆ อุณหภูมิ
ภายในถ้้าจะคงที่อยู่ที่ -3 องศา Alpine Sensation Adventure Tunnel อัลไพน์ เซนเซชัน หนึ่งในสถานที่
เที่ยวของจุงเฟรา อุโมงค์ความยาว 250 เมตร แสดงเรื่องราวของการรถไฟจุงเฟราและการพัฒนาของการ
ท่องเที่ยวในเขตเทือกเขาแอลป์ มีจอภาพยนตร์ 360 องศาที่สฟิงซ์ฮอลล์ โดยภาพยนตร์จะน้าพาผู้ชมเข้าสู่
โลกอัลไพน์ที่ล้อมรอบจุงเฟรา Sphinx Observatory สฟิงซ์ฮอลล์ ขึ้นลิฟต์ที่เร็วที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ไป
เพียง 25 วินาทีก็จะถึงห้องชมวิวที่จะมองเห็นธารน้้าแข็งได้ในทุกสภาพอากาศ ซึ่งในวันฟ้าใสจะสามารถเปิด
ออกไปยังลานชมวิวกลางแจ้งที่อยู่สูงจากระดับน้้าทะเล 3,571 เมตร พร้อมวิวธารน้้าแข็งอเล็ตช์ มองเลยไป
ถึงฝรั่งเศส เยอรมนีและอิตาลีได้อีกด้วย  

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่8( พร้อมชมวิวแบบพาโนรามา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเคน Interlaken (ระยะทาง 19 ก.ม. / 30 นาที( เมืองตากอากาศเล็กๆที่
สวยเหมือนในฝัน เป็นเมืองแห่งสองทะเลสาบ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบ ทูน Thun และทะเลสาบเบรียนซ์ Bienz 
ล้อมรอบด้วยภูเขามีทิวทัศน์บริสุทธิ์และสวยงามมาก สวนเฮอเฮ่อมัท Hohematte พื้นที่เปิดโล่งสีเขียวของ
เมือง เป็นสนามหญ้าสีเขียวกว้างใหญ่อยู่หน้าโรงแรม The VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa 
มีวิวอันสวยงามซึ่งสามารถมองเห็น 3 ยอดเขาได้ทั้งยอดเขาไอเกอร์ (Eiger), เมินช์ (Mönch) และยอดเขา
ยุงเฟรา(Jungfraujoch) อิสระให้ท่านเดินเล่นและไปถ่ายภาพกับ ย่านเมืองเก่า Old Town หรือเรียกว่า 
Unterseen ตั้งอยู่เลียบกับแม่น้้าอาเร่ บริเวณเชิงเขา Harder เมืองเก่าแห่งนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1471 อาคาร
หลายๆ แห่งยังคงถูกอนุรักษณ์เอาไว้อย่างดี แวะให้ท่านถ่ายภาพกับ ทะเลสาบทูน Lake Thun เป็นทะเลสาบ



บริเวณเทือกเขาแอลป์ ในอดีตทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบผืนเดียวกับทะเลสาบเบรียนซ์ เคยมีชื่อว่า ทะเล
สาบเว็นเดิล (Wendelsee) แต่ในคริสต์ศตวรรษที่ 10 ทะเลสาบเวนเดิลก็แยกออกเป็นสองทะเลสาบ คือ
ทะเลสาบทูน กับทะเลสาบเบรียนซ์ โดยมีแม่น้้าอาเรเป็นแม่น้้าที่คอยเชื่อมทะเลสาบทั้งสองแทน โดยที่แม่น้้า
อาเรจะไหลจากทะเลสาบเบรียนซ์ มาสู่ทะเลสาบทูน เนื่องจากผิวน้้าของทะเลสาบบรีเอินซ์นั้นอยู่สูงกว่าของ
ทะเลสาบทูน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่9) 

ที่พัก : Hotel Central Continental 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง( 

 

 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่10( 

น้ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง โ ค
โม่ (Como) (ระยะทาง 218 กม. / 
3.30 ชม.) เป็นเมืองในแคว้นลอม
บาร์ เดีย  ประ เทศอิตาลี  ตั้ ง อ ยู่
บ ริ เ ว ณ พ ร ม แ ด น กั บ ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอร์แลนด์  โคโม่เป็นเมืองที่
ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์  ทิศเหนือ
ของเมืองอยู่ติดกับทะเลสาบโค
โม่ ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม
แห่งหนึ่ง เป็นแหล่งรวมชิ้นงานศิลปะ
ชื่อดัง, มีโบสถ์, พิพิธภัณฑ์, สวน, โรงละคร, วังเก่าอยู่มากมาย พาทุกท่านไปเก็บภาพความประทับใจกับ 
ทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ใน  แคว้นลอมบาร์ เดีย 
(Lombardy) ไม่ไกลจากเมืองมิลาน (Milan) เท่าไรนัก ด้วยความยาวโดยรอบ บวกกับพื้นที่รอบๆ ทะเลสาบ
ถึง 146 ตารางกิโลเมตร จึงท้าให้ทะเลสาบแห่งนี้กลายเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
อิตาลี และยังเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดเป็นอันดับ 5 ในยุโรปด้วยความลึกกว่า 400 เมตร รูปร่างลักษณะเฉพาะ
ของทะเลสาบโคโม่ท้าให้นึกถึง  Y ที่กลับด้านที่โด่งดังไปทั่วโลก เป็นผลมาจากการละลายของธารน้้าแข็งรวม

วันที่ห้า       เมืองโคโม่  -ทะเลสาบโคโม-่ เมืองเวโรนา-บ้านของจูเลียต-ประตูบอชารี-จัตุรัส Piazza delle Erbe-ย่านเมสเตร
                                                                     อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 
 

                                                                                                                    



กับการกัดเซาะของแม่น้้า Adda โบราณ ท้าให้เกิดทางแยกเป็นตัว Y และยังเป็นทะเลสาบมีทิวทัศน์ที่งดงาม
ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่11)  
น้ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง เ ว โ ร น า  ( Verona( 
(ระยะทาง 198 กม. / 2.30 ชม.) เมืองเล็กๆ ใน
แคว้นเวเนโต ประเทศอิตาลี ได้รับการยกย่องให้
เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การ 
UNESCO มี ส ม ญ า น า ม ว่ า  “Little 
Roman” โดยยังคงสภาพสถาปัตยกรรมจาก
สมัยโรมันไว้อย่างสมบูรณ์ ปัจจุบันเมืองเวโรนา
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจ้านวนมาก 
เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความส้าคัญทางศิลปะ 
และวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ยั งมี ให้ เห็นในงาน
นิทรรศการประจ้าปี โรงละคร และโอเปร่าในโรง
ละครกลางแจ้งที่มีมาแต่โบราณ ท้าให้เมืองนี้
เป็นต้นก้าเนิดผลงานปลายปากกาของวิลเลียม 
เชกสเปียร์ โดยเฉพาะโศกนาฏกรรมต้านานรัก
อมตะของโรมิโอจูเลียต เที่ยวชมสถานที่โดดเด่น
ของเมือง พาท่านเยี่ยมชม บ้านของจูเลียต 
Juliet’s House ถือจุดเช็คอินที่ส้าคัญมากเมื่อ
มาถึงเมืองนี้ เพราะเป็นสถานที่สมมติให้เป็น
บ้านของ จูเลียต นางเอกของโศกนาฏกรรม
ความรักจากบทประพันธ์ของ วิลเลียม เชกส
เปียร์ (William Shakespeare) ปี ค.ศ. 1595 
จุดเด่นของบริเ วณบ้าน คือ ก้าแพงที่เต็มไป
ด้วยข้อความและค้าอธิษฐานเกี่ยวกับความรัก ทั้งเขียน แปะ เพ้นท์ รวมถึงกุญแจคล้องประตู หรือตามผนังมี
ชื่อคู่รักหนุ่มสาวเต็มไปหมดจนแทบไม่มีที่ว่าง ข้อความทั้งหมดนั้นมาจากนักท่องเที่ยวบ้าง จากคนในอิตาลี
บ้าง เพราะเชื่อว่าจะท้าให้ความรักมั่นคงยืนยาวเหมือนโรมิโอกับจูเลียต จากนั้นพาท่านถ่ายภาพเช็คอินที่ 
ประตูบอชารี Porta Borsari เป็นประตูโรมันโบราณในเวโรนาทางตอนเหนือของอิตาลี ถูกสร้างขึ้นใน
ศตวรรษที่ เป็นอาคารสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ เป็นด่านทหารในภาคใต้ของเมืองท้าหน้าที่เป็นค่ายทหารของ
กองทัพเวโรนา อาคารมีสองหน้าและนอกชาน มีถนน Postumieva สามารถเดินผ่านสองโค้งได้ จากนั้นพา
ท่านเช็คอิน จัตุรัส Piazza delle Erbe ทางด้านเหนือของจัตุรัสเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง กลางจัตุ  รัส
เป็นที่ตั้งของรูปปั้นเทพเจ้ากรีก และเสาหินอ่อนประดับสิงโต สัญลักษณ์ของแคว้น ด้านใต้ของจัตุรัสเป็นที่ตั้ง
ของบ้านพ่อค้า และอาคารต่าง ๆ ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง สมควรแก่เวลานัดหมายพาทุกท่านเดินทาง
มุ่งหน้าสู่ ย่านเมสเตร (Mestre( ในเมืองเวนิส (ระยะทาง 117 กม. / 1.30 ชม.) ย่านนี้มีความสวยงามเเละ
น่าสนใจเป็นย่างมาก โดยนับว่าเป็นย่านที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวชมอย่างมาก เพราะมีร้านค้า
เเละร้านอาหารมากมายหลายต่อหลายร้านที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เเละเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่
มีความเก่าเเก่เเละสวยงามน่ามาเที่ยวชมเป็นอย่างมาก 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่12)  



ที่พัก : LH HOTEL SIRIO VENICE 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง( 

 

 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่13( 
น้ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  ท่ า เ รื อ ต ร อ น เ ค ต โ ต้  
(Tronchetto) (ระยะทาง 10 กม. / 30 นาที) 
เพื่อข้ามไปเกาะเวนิส ประเทศอิตาลี พาทุก
ท่าน นั่งเรือจากท่าเรือตรอนเคตโต้สู่ เกาะเว
นิส (Venice Island( ดินแดนแสนโรแมนติก 
เมืองเวนิสได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลเอเดรี
ย ติ ก  ( Queen of the Adriatic) เ มื อ ง แ ห่ ง
สายน้้า เมืองแห่งสะพานและเมืองแห่งแสงสว่าง 
และน้าท่านชมความสวยงามของ มหาวิหาร
ซานมาร์โก้  (San Marco( โบสถ์ส้าคัญแห่ง
เมืองเวนิสที่เริ่มสร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ ค.ศ.823 ผสมผสานศิลปะของหลายยุคขึ้นไว้ด้วยกัน ตั้งแต่ไบเซนไทน์ 
โรมาเนสก์ โกธิค จนถึงเรอเนสซองซ์ หลังคาของมหาวิหารซานมาร์โกสร้างแบบโดมสุเหร่าของศาสนา
อิสลาม โดมกลางมีขนาดใหญ่ที่สุด ประดับโมเสกสีทองอร่ามตั้งแต่หลังคาจรดพื้น จึงได้รับสมญานามว่า 
“Church of Gold” มาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 เลยทีเดียว พาท่านเช็คอินแลนด์มาร์คส้าคัญ สะพานรีอัล
โต (Ponte di Rialto( เป็นหนึ่งในสะพานข้ามแกรนด์คาแนล ที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปมากที่สุด 
เพราะสะพานแห่งนี้มีความเก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นครั้งแรกด้วยไม้ในปี ค.ศ.1181 เลยทีเดียว ต่อมาได้มีการรื้อ 
และสร้างใหม่ด้วยหินอย่างที่เห็นในปัจจุบัน นอกจากสะพานรีอัลโตจะเชื่อมระหว่างเกาะ San macro กับเกาะ 
San polo ของเวนิสด้วย บริเวณตีนสะพานทั้งสองฝั่งยังเต็มไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านค้าขายของ
ต่างๆ อีกมากมาย จากนั้นพาท่านชม มหาวิหารเซนต์มาร์ก (St Mark’s Basilica) เป็นมหาวิหารที่ได้รับ
สมญานามว่า  Chiesa d’oro หรือ โบสถ์ทองตั้ งแต่ ในศตวรรษที่  11 เป็นตัวอย่างอันส้าคัญของ
สถาปัตยกรรมแบบไบ   แซนไทน์ซึ่งตั้งอยู่บนจัตุรัสซันมาร์โกกลางเมืองเวนิส โบสถ์แห่งนี้ เป็นโบสถ์
โรมันคาทอลิกระดับมหาวิหารประจะเขตอัครบิดรเวนิสในประเทศอิตาลี และชม พระราชวังดอจ์ด (Doge’s 
Palace) เป็นพระราชวังขนาดใหญ่และโอ่อ่าสวยงาม ส้าหรับเป็นที่พักของดยุคผู้ปกครองเมืองเวนิสในอดีต 
ตั้งอยู่ที่แลนด์มาร์คส้าคัญของเมืองอย่างจัตุรัสซันมาร์โก และมีภายในติดกับมหาวิหาร St Mark’s Basilica 
ซึ่งเป็นโบสถ์หลักของเมืองเวนิสอีกด้วย  
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่หก        ย่านเมสเตร-ท่าเรือตรอนเคตโต-้เกาะเวนิส-มหาวิหารซานมาร์โก้-สะพานรีอัลโต-มหาวิหารเซนตม์าร์ก-พระราชวัง
ดอจ์ด-เมืองมิลาน                                               อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 
 

                                                                                                                    



 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่14) 
จากนั้นน้าท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ และเดินทางสู่ เมืองมิลาน (ระยะทาง 267 กม. / 4 ชม.) หรือที่
คนอิตาเลียนเรียกว่า มิลาโน่ (Milano) เป็นเมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกแข่งกับปารีสในประเทศฝรั่งเศส เป็น
ศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี นอกจากนั้นยังมีภาพวาดเฟรสโก้ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และโรงละครโอเปร่าอันลือ
ชื่อ 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่15)  
ที่พัก : Best Western Hotel Goldenmile Milan 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง( 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่16( 
พาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (ระยะทาง 36 
กม. / 45 นาที ) พาทุกท่านแวะถ่ายภาพกับ 
พระราชวังมิลาน  (Royal Palace of Milan)  
เป็นที่ตั้งของรัฐบาลในเมืองมิลาน ของอิตาลี 
เป็นเวลาหลายศตวรรษ ปัจจุบันท้าหน้าที่เป็น
ศูนย์วัฒนธรรมและเป็นที่ตั้งของนิทรรศการ
ศิลปะระดับนานาชาติ  ครอบคลุมพื้นที่กว่า 
7,000 ตารางเมตร และเป็นที่จัดแสดงงานศิลปะ
สมัยใหม่และร่วมสมัย  และคอลเล็กชันที่มี
ชื่อเสียงโดยร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์และสถาบันทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกเป็นประจ้า จากนั้นน้า
ท่านไปถ่ายภาพด้านนอก  มหาวิหารแห่งมิลาน Duomo di Milano มหาวิหารนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรม
แบบโกธิคที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เริ่มสร้างในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลากว่า 
400 ปี ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ท้าจากหินอ่อนจ้านวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากสมัย
ต่างๆ กว่า 2,245 ชิ้น ยอดที่สูงที่สุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ และถ่ายรูป
ด้านนอกที่ โรงละครลาสกาล่า (La Scala Theatre) เป็นโรงละครคู่เมืองมิลานมากว่า 230 ปี เป็นสถานที่
แสดงโชว์ชื่อดัง ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ (Santa Maria delle Grazie) เป็นโบสถ์และคอนแวนต์ของ
คณะดอมินิกัน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1980 โบสถ์แห่งนี้มีชื่อเสียง
เพราะเป็นที่ตั้งของจิตรกรรมฝาผนัง "พระกระยาหารมื้อสุดท้าย" ที่เขียนโดยเลโอนาร์โด ดาวินชีภายในหอ
ฉันของคอนแวนต์ อิสระช้อปปิ้งที่ ห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด (Galleria Vittorio Emanuele 
II)  เป็นหนึ่งในศูนย์การค้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีลักษณะเป็นทางเดินและอาคาร 4 ชั้น คลุมด้วยหลังคาทรง
โค้ง ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ศูนย์การค้าแห่งนี้ตั้งชื่อตามพระเจ้าวิตโตรีโอ เอมานูเอเลที่ 2 
แห่งอิตาลี กษัตริย์พระองค์แรกของราชอาณาจักรอิตาลี โดยได้รับการออกแบบในปี พ.ศ. 2404 และสร้าง
โดยจูเซปเป เมนโกนี ในช่วงปี พ.ศ. 2408 ถึงปี พ.ศ. 2420 ร้านขายเสื้อผ้าชั้นสูง (haute couture) ร้าน
เครื่องเพชรพลอย ร้านขายหนังสือและภาพเขียน รวมไปถึงร้านอาหาร ร้านกาแฟ และบาร์ ร้านบางร้านยัง
เป็นหนึ่งในบรรดาร้านค้า และร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมิลาน 
 

วันที่เจ็ด        เมืองมลิาน-พระราชวังมิลาน-มหาวิหารแหง่มิลาน-โรงละครลาสกาล่า-ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ-หา้งกัลเลรีอาวิ
ตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด-ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา                                                                 อาหาร เช้า 
 

                                                                                                                    

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อิสระอาหารเที่ยงและเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
ถึงเวลาอันสมควรเวลานัดหมาย พาทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน (ระยะทาง 
49 กม. / 1 ชม.) เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 

21.30 น.     เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน OMAN AIR  เทีย่วบินที่ WY144 
 

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

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

 
เง่ือนไขการเดินทางเข้าประเทศไทย ( update 01 กรกฎาคม 2565 ( 

 
► เอกสารที่ต้องท้าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  
2. เอกสาร International Vaccinated Certificate /วัคซีนพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว  
 

เง่ือนไขการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส ( update 20 มกราคม 2565 ( 
 
► ผู้เดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสจะต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ที่หน่วยงานของประเทศฝรั่งเศสได้
ออกประกาศเกี่ยวกับวัคซีน และรายละเอียดของการฉีดวัคซีนที่สามารถเดินทางเข้าฝรั่งเศสได้ ดังนี้ 
(1) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) ต้องครบ 2 โดส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน 
(2) Johnson & Johnson ต้องครบ 1 โดส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 28 วัน 
(3) Sinovac และ Sinopharm 2 เข็ม จะต้องได้รับเข็มที่ 3-4 ด้วย Pfizer, Moderna เป็นเข็มที่ 3 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน 

วันที่แปด        ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั แวะเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
                                                                                                                    



(4( Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส จะต้องได้รับPfizer, Moderna เป็นเข็มที่ 2   เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน 
(5( Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ส้าหรับผู้ที่เคยติดเชื้อ 
COVID-19 มาก่อน 
ข้อมูลจากที่มา : France Diplomacy - Ministry for Europe and Foreign Affair 
- เด็กที่อายุต้่ากว่า 12 ปีและยังไม่ได้รับวัคซีน ให้ถือสถานะวัคซีนตามของพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองที่เดินทางด้วย 
- ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสต้องได้รับวัคซีนชนิด mRNA 
เพิ่มเติม 1 เข็ม โดยเว้นระยะห่างอย่างช้าที่สุด 9 เดือนหลังได้รับวัคซีนเข็มสุดท้าย หากเลยก้าหนดเวลาดังกล่าว ประวัติการรับ
วัคซีนของตนจะไม่ได้รับการรับรองว่าครบตามเกณฑ์ 
► เตรียมเอกสารเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส EU Digital Passenger Locator Form (EU DPLF) (ทางบริษัทเตรียมให้) **
เอกสารมีการและขั้นตอนการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กรุณาอัพเดทอีกครั้งก่อนการเดินทาง** 
 

► ผูเ้ดนิทางเขา้เขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัวัคซนี ครบ2โดสแลว้  
ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศไทยรับรอง มี ดังนี้ 
1. CoronaVac (Sinovac) 
2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield) 
3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty) 
4. Moderna 
5. COVILO (Sinopharm) 
6. Janssen (Johnson & Johnson) 
7. Sputnik V 
8. Covaxin 
9. Novavax / Covavax 
10. Medigen 
11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC 
 
► ส้าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ  
สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทางมาถึงประเทศไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 



เงื่อนไขการให้บริการ 
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจ้านวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ้านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ( โดย
ทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น   
► การจองทัวร์และช้าระค่าบริการ  
- กรุณาช้าระค่ามัดจ้า ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบริการท้าวีซ่า 5,500 บาท (30,500( 
 กรุณาส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารช้าระมัดจ้าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช้าระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่าน
จ้าเป็นต้องช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทก้าหนดแจ้งเท่านั้น 
 
**สา้คญั**สา้เนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวันเดนิทางไป-กลบั
และจา้นวนหนา้หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสา้หรบัตดิวซีา่ไม่ต่า้กวา่ 3หนา้( **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะนัน้
ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจา้ 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทัวร ์ 
1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึ้นจริงเช่น 

ค่าวีซ่า ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจ้าโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออื่นๆ(  
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมัดจ้า 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น จริงเช่น 

ค่าวีซ่า ค่ามัดจ้าตัวเครื่องบิน  ค่ามัดจ้าโรงแรม หรืออื่นๆ (  
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน โปรแกรม 
4. กรณีผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือ

ว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก

เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน( ทางบริษัทจะท้าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง  
8. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน้าเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของ

นักท่องเที่ยว ผูป้ระกอบธุรกิจน้าเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดน้าเที่ยว ให้น้ามาหักจากเงิน
ค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ้าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ 

 



อัตราค่าบริการนี้รวม  
(บริษัท ด้าเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้( 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน( อาจจ้าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพัก

เดี่ยวเพิ่ม( หรือเป็นการเพิ่มเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาล
วันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้ เคียงแทน โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มี
เครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบ
ทั้งปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่
สามารถเลื่อนวันได้ ใน กรณีที่ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถาม
ราคาอีกครั้ง และการจัดที่นั่งของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไป
เพื่อแทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
6. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าน้้าหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัย

เครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้้าหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับ
ตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

8. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดท้าแผนประกันภัยการเดินทางส้าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel 
แบบแผนประกนัภัย Group tour ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดย
ทั้งนี้การท้าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน้าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน้าเที่ยว ท้า
ประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผน
เติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 
ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ  

9. ค่ารถปรับอากาศน้าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./
วัน( 

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

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  จากท่าน 
2. ค่าบริการและย่ืนวีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝรั่งเศส( 5,500 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ(  
5. ค่าภาษีน้้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ท้าการขายโปรแกรมไป
แล้ว 



7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
8. ค่าทิปคนขับรถท่านละ 60 EUR หรือ ประมาณ 2,300 บาท/ท่าน ส้าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  
 
กรณวีีซา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น( และทา่นไดช้า้ระคา่ทัวรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิขึน้จรงิ เชน่คา่วีซา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจา้ตั๋วเครือ่งบนิ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท้าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส้าหรับผู้สูบบุหรี่/ปลอด
บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดท้าแผนประกันภัยการเดินทางส้าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบ
แผนประกันภัย Group tour ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งนี้การท้า
ประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน้าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน้าเที่ยว ท้าประกันเฉพาะอุบัติเหตุใน
การเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณี



ท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้ง
ความประสงค์มาที่บริษัทฯ 
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั้น  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
 

 เอกสารประกอบการยื่นค้าร้องขอวีซ่าเชงเก้น (France( 

ระยะเวลาด้าเนินการพิจารณาวีซ่า 10-15 วันท้าการ 

** หากผู้เดินทาง เคยสแกนลายนิ้วมือภายใน 3 ปี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของทัวร์ **โปรดด้าเนินการตามค้าแนะน้า
ของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อก้าหนดเง่ือนไข 

รวมถึงเอกสารที่ใช้ส้าหรับยื่นค้าร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจ้า 
 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต้่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจ้านวนหน้า
เหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า เพื่อให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด้าเนินการท้าพาสปอร์ตเล่มใหม่ 
ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที( หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      เพื่อน้าไปแสดง
ต่อสถานทูต 
 

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จ้านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน ห้าม
ตกแต่งรูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เครื่องประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายช้ารุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 
   (ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ( 

 
 
 
 



3. เอกสารส่วนตัว 
 - ส้าเนาบัตรประชาชน/ส้าเนาทะเบียนบ้าน/ส้าเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย( 
 
หากมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี( ท่านจ้าเป็นต้องย่ืนเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 - ส้าเนาทะเบียนสมรส/ส้าเนาทะเบียนหย่า/ส้าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต( 
 - ส้าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลี่ยน( 
 
กรณีเด็กอายุต้่ากว่า20ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย( จ้าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี ้
 - ส้าเนาทะเบียนบ้าน/ส้าเนาสูติบัตร 
 
กรณีเด็กอายุต้่ากว่า20ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง( จ้าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี ้
 - ส้าเนาทะเบียนบ้าน/ส้าเนาสูติบัตร 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส้าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 
โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทาง
จากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อม
กับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส้านักงานเขต/อ้าเภอตามหลักฐานที่อยู่ตาม
ทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบส้าเนาพาสปอร์ต/ส้าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา( โดยมีนายอ้าเภอหรือผู้อ้านวยการ
เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค้าร้องขอวี
ซ่า บิดา-มารดา จ้าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่า
ร้าง จะต้องแนบส้าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ้านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 
4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการท้างาน ที่ท้างานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค้าร้องขอวีซ่า( 

 
4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท้างานจากบริษัทที่ท่านท้างานปัจจุบัน   โดยระบุ
ต้าแหน่งงาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เริ่มท้างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ 
ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบก้าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มี
อ้านาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น( 
 
4.2 กรณีที่เปน็เจา้ของกิจการ ใช้ส้าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403(, หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD(, (คัด
ส้าเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ( 
 
4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตร
นักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค้าร้องขอวีซ่า( 
4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส้าเนาบัตรข้าราชการบ้านาญ 
 



4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส้าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต(, หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ใน
กรณีที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จ้าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน 
เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น( 
 
4.6 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance(, ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ 
จ้าเป็นต้องเขียนจดหมายแนะน้าตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการท้างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสาร
ประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น( 
 

5. หลักฐานการเงิน 
 
5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส้าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือส้าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ้า (บัญชีส่วนตัว( 
รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม่้าเสมอ( 
และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต่้ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ  ครอบคลุมกับ
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล้าเนา และขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank 
Certificate( ซึ่งต้องเป็นบัญชีเดียวกัน Statement ข้างตน เป็นภาษาอังกฤษ ระบุสกุลเงิน Euro เท่านั้น 

 
 
5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จ้าเป็นต้องเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง 
(Sponsor Letter( และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดยให้บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน 
(Sponsor( ด้าเนินการตามเอกสารข้างต้น พร้อมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร                         Bank  
Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อผู้สนับสนุนที่เป็นเจ้าของบัญชี (Sponsor( และระบุ
ชื่อผู้เดินทาง/ผู้ที่ได้รับการสนับสนุน เอกสารต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ  - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้
เดินทางเท่านั้น   (กรุณายื่นขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาด้าเนินการนานถึง 3 วัน( 

 
หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่สมบูรณ์ (Book Bank( หรือมีประวัติการเดินบัญชีไม่ครอบคลุมตามเง่ือนไขที่

ก้าหนด ท่านจ้าเป็นต้องขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ที่ออกจากธนาคารเท่านั้น (Bank Statement( 
 

กรุณาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเปน็ยอดลา่สดุ ครอบคลมุภายใน 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วีซา่ 
 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส้าหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น 
 
 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส้าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง 
เนื่องจากบริษัทฯ ต้องน้าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติค้าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอก
ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่าน
อาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด้าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งขึ้น 
 



 เมื่อท่านช้าระเงินมัดจ้าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที 
!! หากด้าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร  และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ช้าระไปแล้วทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะย่ืนค้าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช้าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป
สัมภาษณ์ตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ( ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปอ้านวยความสะดวกแก่ท่าน 
ตลอดทั้งช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอ
ความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพื่อน้าส่งสถานทูตเช่นกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น้าเรียนสถานทูตเพื่อพิจารณาต่อวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 
เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่คา้รอ้งขอวีซา่ ตอ้งแปลเปน็ภาษาอังกฤษเทา่นัน้ !! 

พรอ้มแนบสา้เนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่า้เปน็ตอ้งเซน็รบัรองสา้เนาถกูตอ้ง( 
เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 
 

แบบฟอร์มส้าหรับกรอกข้อมลูยื่นวีซ่าเชงเก้น (France) 
โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ( 

กรณีผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าหรือพ้านักอยู่ใน สปป.ลาว โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของบริษัทฯ ก่อนยื่นค้าร้องวีซ่าฝรั่งเศส 
 

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

2. ชื่อ - สกลุเดิม (ตอนเกิด(     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ที่อยู่ตามส้าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ( 

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

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

5. ที่อยู่พ้านักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับส้าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ( 

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



................................................. รหสัไปรษณีย์  .................... อีเมลแ์อดเดรส .............................................. 

6.โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ( ..............................................  โทรศัพทบ้์าน (ถ้าม(ี .......................................... 

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

    ต้าแหน่งงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน(  ...................................................................... 

8. ชื่อสถานที่ท้างาน ธุรกิจรา้นค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน( 

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

ที่อยู่ที่ท้างาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ที่ท้างาน/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................  สถานที่เกิด ...................... 

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม ่(ถ้ามี( โปรดระบุ 

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

15. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ (ที่ท่านใช้แสดงกับสถานทูตเพื่อยื่นค้าร้องขอวีซ่า(  

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

16. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................( 

ไม่เคย 

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

17. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านี้ 

                     ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่ด้าเนินการ หากทราบ(  

……………………………………… 

18.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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



19. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด้ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ้านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

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

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

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

   เงินสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่า
ของท่านไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก้าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 
 เมื่อท่านได้จองท้าการจองโปรแกรมทัวร์ และช้าระเงินมัดจ้าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 - กรุณาจัดส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส้าหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์(    

พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากด้าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   
ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต 
เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจ้าเป็นต้องด้าเนินการน้าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน้าส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้อง
กับความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท้างานของท่านให้ชัดเจน 
(ระบุเป็นภาษาอังกฤษ( ได้แก่ ชื่อบริษัท, ต้าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เริ่มงาน 

 
 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายส้าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส้าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ 

ก่อนถึงวันนัดหมายย่ืนวีซ่า 
          - ท่านจ้าเป็นต้องน้าส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพื่อให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียง
ตัวกลางที่คอยให้บริการ และอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 

 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

 หรือโทร 02-234-5936 
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