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วันแรก  กรุงเทพฯ–ดูไบ                     (ไทย) 

17.30 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว 

T สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

ฝรั �งเศส สวิตเซอรแ์ลนด ์� วนั 

ปารีส หอไอเฟล ล่องบาโตมูช แกลลอเรียลาฟาแยตต ์แรงส ์ 

มหาวิหารแห่งเมืองแรงส ์แองเกิลเบิรก์ ยอดเขาทิตลิส  

เมืองซกู ลูเซิรน์ สะพานไมช้าเปล รปูแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน  

ยอดเขาทิตลิส แควน้อลัซาส สตราสบรูก์ กอลมาร ์ 
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21.25 น. ออกเดินทางสูเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 373 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่สอง ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-แกลลอเรียลาฟาแยตต-พีระมิดแกวพิพิธภัณฑลูฟร-รานคาปลอดภาษี-ลองเรือ

บาโตมูซ                                (ยูเออ-ีฝรั่งเศส) 

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 

04.05 น. เดินทางสู เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที ่EK 71  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

09.25 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระแลว นําทานเดินทางสู 

มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส 

เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของ

โลกที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปจจุบันกรุง

ปารีสเปนหนึ่งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่

ล้ําสมัยแหงหนึ่งของโลก ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง 

การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทํา

ใหกรุงปารีสเปนหนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของโลก 

นําถายรูปเปนที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) 

สัญลักษณที่โดดเดน สูงตระหงานคูนครปารีสดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสรางขึ้นในปค.ศ.1889  นําทานสู 

แกลลอเรียลาฟาแยตต หางสรรพสินคาชื่อดังของกรุงปารีส เปดกิจการใน ค.ศ.1894 ในยานโอเปราที่คนปารีสชอบ

เดินชอปปงกันมากที่สุด แถมมีรานอาหารแบบบริการตนเองกับทิวทัศนที่สวยงามบนชั้น 6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึก

โอเปราไดอยางชัดเจน หางสรรพสินคานี้มีสินคาหลายหลากยี่หอ และมีสิ่งของทุกประเภทไวลอตาลอใจนักชอปปง มี

แบรนดดัง ๆ ใหเลือกสรรไดอยางครบครัน เชน Amani,Chanel,Parda,John Galliano เปนตน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานถายรูป

ดานหนา พีระมิดแกวของพิพิธภัณฑลูฟร เปนพิพิธภัณฑ

ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เกาแกที่สุดและใหญที่สุดแหง

หนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเปนพระราชวังหลวง แต

ปจจุบันเปนสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงาน ทาง

ศิลปะที่ทรงคุณคาระดับโลกเปนจํานวนมาก อิสระทาน

เลือกซื้อสินค าแฟชั่ นราคาถูกใน  ร านค าปลอดภาษ ี

(DutyFreeShop)อาทิ เชน เครื่องสําอาง น้ําหอม นาฬิกา

หรือกระเปา นําทานลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแมน้ําแซนที่ไหลผานใจกลางกรุง

ปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตาง ๆ ตลอดสองฝากฝงแมน้ํา เปนอีกหนึ่ง

ประสบการณที่นาประทับใจ  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Mercure Paris Roissy Charles-De-Gaulle 
หรือระดับเดียวกัน 
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วันทีส่าม La Vallee Village Outlet-แรงส-มหาวิหารแรงส                                                (ฝรั่งเศส) 

เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสู La Vallee Village Outlet แหลงชอปปงที่รวม

รานคาแบรนดเนมดังมากมายกวา 70 ราน สัมผัสประสบการณการชอปปงที่ครบครันดวยสินคาชั้นนําตาง ๆ 

มากมาย เชน CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS, DIESEL GIRBAUD, PAUL 

SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, SAMSONITE,ARMANI, CERRUTI, DOLCE & 

GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ (อสิระอาหารกลางวนัเพื �อความสะดวกในการชอ้ปปิ�ง)  

 นําทานเดินทางสูเมืองแรงส (Reims) เปนเมืองที่ตั้งอยูในแควนช็องปาญ-อารแดน แควนที่ไดรับการยกยองวาเปนถิ่น

กําเนิดของแชมเปญ นําทานถายรูป  มหาวิหารแรงส (Reims Cathedral)  และมหาวิหารนอรทเทอดามที่ถูกใชเพื่อ

เปนสถานที่สําหรับการทําพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กษัตริยฝรั่งเศส โดยมหาวิหารถูกตกแตงดวยประติมากรรม

แบบโกธิค และไดรับเลือกโดยองคการยู เนสโกใหขึ้น

ทะเบียนเปนมรดกโลกเมื่อป ค.ศ. 1991 ภายในมีหนาตาง

ประดับกระจกสีที่สรางระหวางคริสตศตวรรษที่ 13 ถึง 20 

ประดับหนาตางกุหลาบที่ไดรับการประดับดวยกระจกสี 

มหาวิหารแหงนี้ยังเปนมหาวิหารที่ประกอบพิธีราชาภิเษก

สวมมงกุฎการขึ้นเปนกษัตริยแหงฝรั่งเศสตั้งแตสมัยของพระ

เจาโคลวิสในป ค.ศ. 496 และเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นที่นี่ก็คือการที่โจนออฟอารคนํากําลังของฝรั่งเศส บุกเขายึด

มหาวิหารคืนจากอังกฤษในชวงสงครามรอยปเพ่ือประกอบพิธีราชาภิเษกพระเจาชารลสที่ 7 ในปค.ศ. 1429   
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Holiday Inn Reims – City Center หรือระดับ

เดียวกัน 

วันทีส่ี่  สตราสบรูก-จัตุรัสเกลแบร-มหาวิหารแหงสตราสบูรก-กอลมาร-เมืองเกากอลมาร        (ฝรั่งเศส) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสูเมืองสตราสบูรก (Strasbourg) เมืองมรดกโลก

ดานมนุษยชาติขององคการยูเนสโก เปนเมืองหลวงแหงแควนอัลซาส (Alsace) แหงฝรั่งเศส เปนเมืองที่เรียกไดวา มี 

2 วัฒนธรรมคือ ฝรั่งเศสและเยอรมัน เนื่องจากผลัดกันอยูภายใตการปกครองของ 2 ประเทศนี้สลับกันไปมา สต

ราสบูรกเปนเมืองใหญมีสถาปตยกรรมสมัยโบราณเปนรองรอยประวัติศาสตรใหชาวเมืองปจจุบันไดชื่น  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานชม จัตุรัสเกลแบร จัตุรัสที่มีขนาดที่ใหญที่สุดซึ่งตั้งอยูบริเวณใจกลาง

ของเมืองสตราสบูรก โดยภายในจัตุรัสยังเปนที่ตั้งของ รูปปนช็อง แบบติสต เกลแบร ผูที่มีบทบาทสําคัญในเรื่อง

สงครามการปฏิวัติของประเทศฝรั่งเศส นําทานถายรูปมหาวิหารแหงสตราสบูรก มีความสูงอยูที่ 142 เมตร ซึ่งถูก

สรางขึ้นระหวางป 1176 ถึง 1439 ที่สรางดวยหินทรายสีชมพูดูงาม

ระหงโดดเดนเห็นแตไกลและถือวาเปนอาคารโบสถที่สูงที่สุดใน

ประเทศฝรั่ ง เศส เดินทางสู เมืองกอลมาร  (COLMAR) เมือง

ศูนยกลางการทองเที่ยวอันดับสองของแควนอัลซาซ (ALSACE) เปน

เมืองที่ยังคงความงดงามของสถาปตยกรรมไวไดอยางมาก นําทาน

ชมเขตเมืองเกากอลมาร (COLMAR OLD TOWN) เขตที่มี

สถาปตยกรรมในยุคศตวรรษที่ 16-17 ตั้งอยู ซึ่งบางหลังเปนอาคาร

สไตลเรอเนซองสอันงดงาม เปนยานที่มีฉายาวา “เวนิสนอย” 
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(LITTLE VENICE) ยานที่ไดชื่อมาจากลักษณะของบานเรือนที่ตั้งอยูบนสองฝงคลอง ตั้งอยูติดกับแมน้ําโลช (LAUCH) 

มีคลองเล็ก ๆ และมีบานไมแบบเกาแกสไตลเยอรมันกอธิคและเรอเนซองส  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Golden Tulip Mulhouse Basel หรือระดับ

เดียวกัน  

วันทีห่า แองเกลิเบริก-ยอดเขาทติลสิ-ถ้ําน้าํแข็ง-ลูเซิรน              (ฝรั่งเศส-สวิสฯ) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสู

เมืองแองเกิลเบิรก เพื่อนั่งกระเชาหมุนแหงแรกของโลก สูยอด

เขาทิตลิส (TITLIS) แหลงเลนสกีของสวิตเซอรแลนดภาคกลาง ที่

หิมะคลุมตลอดทั้งป สูงถึง 10,000 ฟต หรือ 3,020 เมตร บนยอด

เขาแหงนี้หิมะจะไมละลายตลอดทั้งป นั่งกระเชายักษที่หมุนได

รอบทิศเครื่องแรกของโลกที่ชื่อวา REVOLVING ROTAIR จนถึง

สถานีบนยอดเขาทติลิส  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นอิสระให

ทุกทานไดสนุกสนานกับกิจกรรมตางๆบนเยอดเขาแหงนี้ไมวาจะเปนการ ชมถ้ําน้ําแข็ง ซึ่งเปนถ้ําที่เกิดจากฝมือ

มนุษย ภายในเปนผนังน้ําแข็งพรอมมีคําอธิยายเปนจุด ๆ หรือสามารถเดินไปยัง TITLIS CLIFF WALK สะพาน

แขวนบนยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป 

 รวมถึงการเลือกซื้อสินคาที่ รานขายของที่ระลึก และ ลานหิมะ ซึ่งเปนชั้นบนสุดซึ่งจะเปนชั้นที่ทานสามารถเดินย่ํา

หิมะออกไปยังลานกวางซึ่งเปนจุดชมวิวบนยอดเขา ถึงเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับลงจากยอดเขาสูเมืองแอง

เกิลเบิรกและเดินทางตอไปยัง เมืองลูเซิรน  อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอรแลนด เปนดินแดนที่ไดรับสมญานาม

วา หลังคาแหงทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟาอยางเทือกเขาแอลปแลว 

ก็ยังมีภูเขาใหญนอยสลับกับปาไมที่แทรกตัวอยูตามเนินเขาและไหลเขา สลับแซมดวยดงดอกไมปาและทุงหญาอัน

เขียวชอุม  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Hotel Schweizerhof Engelberg หรือระดับ

เดียวกัน 

วันทีห่ก ลูเซิรน-สะพานไมชาเปล-รูปแกะสลกัสิงโตบนหนาผาหิน-เมืองซูก-สนามบินซูริค            (สวสิฯ) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานชมและแวะถายรูปกับสะพานไมชาเปล หรือสะพานวิหาร 

(Chapel bridge) ซึ่งขามแมน้ํารอยซ เปนสะพานไมที่เกาแก 

ที่สุดในโลก มีอายุหลายรอยป เปนสัญลักษณและประวัติศาสตร

ของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้เปนสะพานที่แข็งแรง

มากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมตอไปยังปอมแปดเหลี่ยมกลาง

น้ํา จั่วแตละชองของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความ

เปนมาของประเทศสวติเซอรแลนด เปนภาพเขียนเกาแกอายุกวา 

400 ป แตนาเสียดายที่ปจจุบันสะพานไมนี้ถูกไฟไหมเสียหายไป

มาก ตองบูรณะสรางขึ้นใหมเกือบหมด นําทานชมรูปแกะสลักสิงโตบนหนาผาหิน เปนอนุสาวรียที่ตั้งอยูใจกลาง

เมืองที่หัวของสิงโตจะมีโลห ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณของสวิตเซอรแลนดอยู อนุสาวรียรูปสิงโตแหงนี้ออกแบบและ

แกะสลักโดย ธอร วอลเสน ใชเวลาแกะสลักอยูราว 2 ป ตั้งแต ค.ศ. 1819-1821 โดยสรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแก
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ทหารสวิสฯ ในดานความกลาหาญ ซื่อสัตย จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหวางการตอสูปองกัน

พระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญสมัยพระเจาหลุยสที่ 16 อิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานเดินทางสู 

เมืองซูก เคยเปนเขตปกครองที่มีรายไดเฉลี่ยนอยที่สุดแตปจจุบันคือเมืองที่รวยที่สุดของประเทศสวิตเซอรแลนด มี

เขตเมืองเกาที่กตั้งมาตั้งแตศตวรรษที่13 อาคารบานเรือนยังคงสภาพดั้งเดิมไวอยางสวยงามอีกทั้งยังเปนเมืองที่มีวิว

ทะเลสาปที่สวยที่สุดแหงหนึง่ของประเทศ สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

22.15 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 86  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ                        (ยูเออี-ไทย) 

06.25 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง  

09.40 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอมความประทับใจ  

 

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนา 

 

อัตราคาบริการ  

  เด็ก (อายุต่ํากวา 12 ป ไมมีเตียง)  ลดทานละ   2,000  บาท 

  พักเดี่ยว     เพิ่มทานละ   10,000 บาท 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆ ของโปรแกรม 

โดยละเอียดเมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษัทถือวาทาน 

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ ของบรษิทั 

อัตรานี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมืองเขาพัก ในกรณีท่ีไม 

สามารถเขาพักท่ีเมืองนั้นๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คาวีซาเชงเกน (สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทุกกรณี) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

กุมภาพันธ 5-11 ก.พ. 2563 49,900 

มีนาคม 19-25 มี.ค. 2563 49,900 
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 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

อัตรานี้ไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 

 คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหนึ่งคน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มในหองพัก พนักงานยกกระเปา 

 คาทิปคนขับรถทองถิ่น  (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร) 

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท 

เงื่อนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง  

(หลังจองภายใน 3 วัน)  

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตั ิ

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซาหรือวันเดินทาง ใหทาน 

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม

รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด (ในกรณีที่ยื่นวีซาแลวขอเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันกอนเดินทาง ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก

เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  

7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ

คาบริการยื่นวีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน   

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดคีืนเงินโดยหักเฉพาะ 

           คาใชจายที่เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณี

ทีสู่ญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ

ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณ ี
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4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือ

วาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด 

 เชน ตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ

 ฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม  

 

เอกสารในการขอย่ืนวีซาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ 

ผูเดินทางตองมาสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย 

(เอกสารและขั้นตอนการยืน่วีซาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได 

โปรดสอบถามกับเจาหนาที่อีกครั้งเพื่อความถูกตองในการเตรียมตัวเพื่อย่ืนวีซา 

1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาใน

กลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา  

2. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว(แบบหนาใหญ) จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้นและมีอายุไมเกิน 6 เดือน) รูปถาย ตอง

เห็นใบหู และ เปดหนาผาก ใหเห็นคิ้ว ชัดเจนเทานั้น หามใสคอนแทคเลนส(สายตา) และเครื่องประดับทุกชนิดในรูปถาย 

3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรขาราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)   

4. ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนใน

ปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมาทํางาน

ตามปกติหลังครบกําหนด  

5. กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบ

เสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯยอนหลัง 6 เดือน  

6. STATEMENT ยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปจจุบัน) ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอและมีจํานวนไมต่ํา

กวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทางและสามารถที่จะใช

จายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปจจุบัน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ตองมี

ยอดอัพเดตไมเกิน 15 กอนวันนัดหมายยื่นวีซา และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นับจากวัน

ยื่น  สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 

7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 

แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของ

ทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดนิทางนี้ในจดหมายดวย  

8. กรณีท่ีเปนนักเรียน นักศึกษา จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เทานั้น  

9. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, 

มารดา และบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงคในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการ

อําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง  

10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปเกิด,ญาติพ่ีนอง,สถานที่เกิด และจํานวนบุตรของผูเดินทาง  
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11. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และ

ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตอง

ชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญ

ทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจของ

สถานฑูตฯเรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 

13. การยื่นวีซานั้น ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทานั้น ถึงสามารถดําเนินการขั้นตอนการยื่นวี

ซาได 

 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซาเปนภาษาอังกฤษเทานั้น และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร  

    หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 
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แบบฟอรมรายละเอียดเพิ่มเตมิ (สําคัญมาก) 
** ขอมูลนี้ใชเพื่อนัดหมายคิววีซากับสถานทูต ไมสามารถแกไขภายหลังได 

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**  

*** คําถามเปนภาษาไทย เพื่อใหทานเขาใจงาย  

แตกรุณาตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษ ตัวบรรจง เทานั้น *** 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย] …………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ] ………………………………………………………………………………………………………….................... 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ] …………………………………………………………………………………………………………....... 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ] …………………………………………………………………………………………………………......................... 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด …………………………………………………………………………………………………………………..…… 

5. สถานที่เกิด (จงัหวัด/ประเทศ) ………………………………………………………………………………………………………………...... 

6. สัญชาติปจจุบัน ............................... สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน ........................................................ 

7.  ที่อยูปจจุบันที่สามารถตดิตอได [ภาษาอังกฤษ] 

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

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

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

รหัสไปรษณีย .................................................. 

8. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ [ภาษาอังกฤษ] 

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

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

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

รหัสไปรษณีย .................................................. 

9. เบอรโทรศัพท (มือถือ) ...…………………………………………….……………………..……..………… 

10. E-mail …………………………………………………............................................................ 

11. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสญัชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ 

ดูแลผูเยาว [ภาษาอังกฤษ] 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………………………............................................................................................

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

12. อาชีพปจจุบัน [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………........................................................ 

ตําแหนงงาน [ภาษาอังกฤษ] ............................................................................................................................................ 
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13. ชื่อบริษัททีท่ํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูของสถานศึกษา 

[ภาษาอังกฤษ]......................................................................................................................................................................

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

รหัสไปรษณีย......................................... 

14. โทรศัพทที่ทํางาน .......................................... โทรสารที่ทํางาน.............................................................................. 

15. รายไดตอเดือน ......................................บาท  รายไดอื่น .....................................จํานวน................................บาท 

แหลงที่มาของรายไดอื่น........................................................................................................................................................ 

16. สถานภาพ  โสด  แตงงาน แตงงาน (ไมจดทะเบียน) หมาย  หยา 

ชื่อ-นามสกุล  คูสมรส [ภาษาอังกฤษ] ................................................................................................................................. 

วันเกิด คูสมรส ..................................................................................................................................................................... 

จังหวัดที่เกิดของคูสมรส .................................................. สัญชาติของคูสมรส...................................................................... 

หนังสือเดินทางเลขที่ ....................................................... เลขบัตรประจําตัวประชาชน ....................................................... 

17. ชื่อ-นามสกุล  บิดา [ภาษาอังกฤษ] 

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

ชื่อ-นามสกุล มารดา [ภาษาอังกฤษ] 

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

18. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 

 ไมเคย 

 เคยได   ใชไดตั้งแตวันที.่......................................... ถึงวันที่................................................................ 

19. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี ้

ไมเคย 

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)...................................................................................................... 

ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

ไมเคย 

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

20. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 

ตัวผูขอวีซาเอง              มีผูอื่นออกให (ญาต/ิบริษัท/องคกร)   

                                            โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล (ความสัมพันธ) [ภาษาอังกฤษ] 

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

    ………………………………………………………………………………….......................................... 

        ที่อยู [ภาษาอังกฤษ]............................................................................................................. 

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

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

หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทตู  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น 

ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 

 

 

 

 

 

 

  


