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IEY03 CLASSIC EUROPE VII ITALY SWITZERLAND FRANCE 8D5N 

CLASSIC EUROPE VII ITALY SWITZERLAND FRANCE 
8วนั 5คนื 

‘’เปิดประสบการณ์เทีย่ว 3 ประเทศดงัแหง่ทวปียโุรป’’ 
อติาล ี ชมหมูบ่า้นแสนน่ารักรมิทะเลสาบโคโม ่และ ความงามของพระราชวังมลิาน  
สวสิ   น่ังกระเชา้ไฟฟ้าหมนุได ้360 องศา ชมววิบนแบบพาโนรามาบนยอดเขาทติลสิ 
  ถา่ยภาพกบัสะพานไมช้าเปล สงิโตหนิแกะสลกั ชอ้ปป้ิงทีเ่มอืงซกุ 
ฝรั่งเศส  เช็คอนิแลนดม์ารค์ชือ่ดงัปารสี หอไอเฟล พพิธิภณัฑล์ฟูร ์ลอ่งเรอืชมแมน่ ้าแซน 
   เทีย่วชมเมอืงดจิอง และ เมอืงกอลมาร ์หรอื เวนสิแหง่ฝรั่งเศส  

เดนิทางโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS 
น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 kg. / CARRY ON 7 kg. 

 



วันเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก  

 

เด็ก 2-11 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พักเดีย่วเพิม่ ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

02-09 มนีาคม 66 54,500  

 

 

ไม่มรีาคาเด็ก 

(Infant ไมเ่กนิ 2ปี 

ราคา 12,500 

บาท) 

49,000 12,500 25  

09-16 มนีาคม 66 54,500  49,000 12,500 25  

16-23 มนีาคม 66 54,500 49,000 12,500 25  

12-19 เมษายน 66 69,500 64,000 12,500 25 เปลีย่นแปลงไฟลท์ขา

ไป-กลับ 

13-20 เมษายน 66 69,500 64,000 12,500 25 เปลีย่นแปลงไฟลท์ขา

ไป-กลับ 

26 เมษายน  
-03 พฤษภาคม 66 

56,500 51,000 12,500 25 เปลีย่นแปลงไฟลท์ขา

ไป-กลับ 

>> ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร 5,500 (ประเทศอติาล)ี << 

 FLIGHT 
 DEPARTURE   :   :  EY407  BKK-AUH    21.05-00.30  (ไฟลท์ขาไปเปลีย่นเวลา 19.55-23.25) 

         EY081  AUH-MXP    02.55-06.10 (ไฟลท์ขาไปเปลีย่นเวลา 02.20-07.45) 
RETURN   :   EY032  CDG-AUH    09.30-18.55  (ไฟลท์ขากลับเปลีย่นเวลา 10.50-18.55) 
                                   EY402  AUH-BKK    21.45-07.20    (ไฟลท์ขากลับเปลีย่นเวลา 21.40-07.20) 

 
 

18.00 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกชัน้ 4 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์J สายการ

บนิ สายการบนิเอทฮัิด แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็ก

กระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

21.05 น.      น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิเอทฮัิด แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY407 

00.30 น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีประเทศ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

 

 

 

 

 

02.55 น.     น าทา่นเดนิทางสูถ่งึ ทา่อากาศยานมลิาโนมัลเปนซาประเทศอติาล ีเทีย่วบนิที ่EY081 
06.10 น.      เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมลิาโนมัลเปนซา ประเทศอติาล ีน าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิ ี        

การทางศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีาร 

ทางศุลกากรและตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ย

แลว้น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู่ 

น าท่านสู่จดุศูนยก์ลางของ เมืองมลิาน หรอืที่

คนอิตา เลียนเ รียกว่ า  มิล าโ น่  (Milano) 

(ระยะทาง 50 กม. / 1 ชม.) เป็นเมืองหลวง

ทางแฟชั่นของโลกแข่งกับปารีสในประเทศ

ฝร่ังเศส เป็นศูนย์กลางทางธุรกจิของอติาลี 

นอกจากนัน้ยังมีภาพวาดเฟรสโกท้ีม่ีชือ่เสยีง

โด่งดัง และโรงละครโอเปร่าอันลอืชือ่ เป็นตน้ 

วันทีส่อง        ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ-ีทา่อากาศยานมลิาโนมัลเปนซา-เมอืงมลิาน-พระราชวังมลิาน-มหาวหิารแห่งมิ

ลาน-ซานตามารอีาเดลเลกราซเีอ-หา้ง Galleria Vittorio Emanuele II-เมอืง Lomazzo 

 

                                                                                                                    

วันทีห่นึง่        ทา่อากาศยานสวุรรณภมู-ิทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ี

                                                                                                                    



จากนัน้พาทกุทา่นแวะถา่ยภาพกบั พระราชวังมลิาน (Royal Palace of Milan)  เป็นทีตั่ง้ของรัฐบาลในเมอืงมลิานเป็น

เวลาหลายศตวรรษ ปัจจบัุนท าหนา้ทีเ่ป็นศูนยวั์ฒนธรรมและเป็นทีตั่ง้ของนทิรรศการศลิปะระดับนานาชาต ิครอบคลมุ

พื้นที่กว่า 7,000 ตารางเมตร และเป็นที่จัดแสดงงานศลิปะสมัยใหม่และร่วมสมัย และคอลเล็กชันทีม่ีชือ่เสยีงโดย

ร่วมมอืกับพพิธิภัณฑแ์ละสถาบันทางวัฒนธรรมทีม่ชี ือ่เสยีงจากทั่วโลกเป็นประจ า ชม  มหาวหิารแห่งมลิาน (Duomo 

di Milano) (ถา่ยรูปดา้นนอก) มหาวหิารนีส้รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีถ่อืว่ามคีวามใหญโ่ตเป็นอันดับสามของ

โลก เริม่สรา้งในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จตอ้งใชเ้วลากว่า 400 ปี ดา้นนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมทีท่ าจากหนิอ่อน

จ านวน 135 ยอด และมรีูปป้ันหนิอ่อนจากสมัยตา่งๆ กว่า 2,245 ชิน้ ยอดทีส่งูทีส่ดุมรีูปป้ันทองขนาด 4 เมตร ของพระ

แม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ ถา่ยรูปดา้นนอกที ่ซานตามารอีาเดลเลกราซเีอ (Santa Maria delle Grazie) เป็นโบสถแ์ละ

คอนแวนตข์องคณะดอมนิกิัน ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1980 โบสถแ์ห่งนีม้ี

ชือ่เสยีงเพราะเป็นทีตั่ง้ของจติรกรรมฝาผนัง "พระกระยาหารมือ้สดุทา้ย" ทีเ่ขยีนโดยเลโอนารโ์ด ดาวนิชภีายในหอฉัน

ของคอนแวนต ์ไปชมและแวะชอ้ปป้ิงที ่หา้ง Galleria Vittorio Emanuele II  เป็นหนึง่ในศูนยก์ารคา้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน

โลก มลัีกษณะเป็นทางเดนิและอาคารขนาบ 4 ชัน้ คลุมดว้ยหลังคาทรงโคง้ ตัง้อยู่ในใจกลางเมอืงมลิาน   

 อสิระอาหารเทีย่งและเย็นเพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของทา่น 

เดนิทางสู่ เมือง Lomazzo (ระยะทาง 35 กม. / 1 ชม.)   เป็นเมืองและชมุชนในจังหวัดโคโม่ในภมูภิาคลอมบารเ์ดยี

ของตัง้อยู่ก ึง่กลางระหว่าง Comoและ Milan ศูนย์กลางประวัตศิาสตรอั์นเกา่แกข่องเมอืงกอ่ตัง้ขึน้บนยอดเขาทีตั่ง้อยู่

ในหุบเขาทางฝ่ังขวาของลูรา   

ทีพั่ก: Just Hotel Lamazzo Fiera 4* หรอืระดับใกลเ้คยีง 

                    (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 
 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) (ระยะทาง 16 กม. / 30 นาที) เป็นเมืองในแควน้ลอมบาร์เดีย ประเทศ

อติาล ีตัง้อยู่บรเิวณพรมแดนกับประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ โคโม่เป็นเมอืงทีตั่ง้อยู่ในเทอืกเขาแอลป์ ทศิเหนอืของเมอืง

อยู่ติดกับทะเลสาบโคโม่ ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งรวมชิน้งานศิลปะชือ่ดัง, มีโบสถ์, 

พิพิธภัณฑ,์ สวน, โรงละคร, วังเก่าอยู่มากมาย  พาทุกท่านไปเก็บภาพความประทับใจกับ ทะเลสาบโคโม่ (Lake 

Como) ขึน้ชือ่ว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยทีสุ่ดในโลก ตัง้อยู่ใน แควน้ลอมบาร์เดีย (Lombardy) ไม่ไกลจากเมืองมลิาน 

(Milan) เท่าไรนัก ดว้ยความยาวโดยรอบ บวกกับพื้นทีร่อบๆ ทะเลสาบถงึ 146 ตารางกโิลเมตร จงึท าใหท้ะเลสาบ

แห่งนี้กลายเป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นอันดับ 3 ของประเทศอติาล ีและยังเป็นทะเลสาบทีล่กึทีส่ดุเป็นอันดับ 5 ใน

ยุโรปดว้ยความลกึกว่า 400 เมตร รูปร่างลักษณะเฉพาะของทะเลสาบโคโม่ท าใหน้กึถงึ  Y ทีก่ลับดา้นทีโ่ด่งดังไปทั่ว

โลก เป็นผลมาจากการละลายของธารน ้าแข็งรวมกบัการกัดเซาะของแม่น ้า Adda โบราณ ท าใหเ้กดิทางแยกเป็นตัว Y 

และยังเป็นทะเลสาบมทีวิทัศนท์ีง่ดงามทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลก  

น าท่านเดนิทางสู ่เมืองแองเกลิเบริก์ (Engelberg) ประเทศสวติเซอร์แลนด ์( ระยะทาง 203 ก.ม. / 3 ชม.)  เป็น

เมืองเล็กๆตัง้อยู่บนเขาสูงอยู่ในรัฐออบวัลเดิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ จุดสูงสุดใน
พรมแดนของเมอืงเป็นยอดเขาทติลสิ ซึง่ยอดเขาทติลสิมคีวามสูงประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน ้าทะเลปาน
กลาง เป็นทีตั่ง้ของสถานีกระเชา้โรแตรเ์พื่อเดนิทางขึน้สู่ ยอดเขาทติลสิ (Titlis) ท่านจะไดสั้มผัสกับกระเชา้ทรง
กลมทีเ่รียกว่า โรแตร์ เคเบิล้คาร ์ทีจ่ะหมุนรอบๆ ทีท่่านสามารถดูววิได ้360องศาในขณะทีเ่คลื่อนทีข่ ึน้ไปเรือ่ยๆ 
ท่านจะไดข้ึน้ชมทัศนียภาพทีง่ดงามของเทอืกเขาแอลป์ ชม ถ ้าน ้าแข็ง (Glacier cave) ที่สวยงามและเดนิเล่น
ถ่ายรูปหรอืเล่นหมิะบนยอดเขา และชม สะพานแขวน (TITLIS CLIFF WALK) สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีการ
ท่องเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสูง 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้ผา อสิระใหท้่าน
ถา่ยรูปตามอัธยาศัย  

วันทีส่าม        เมอืง Lomazzo-เมอืงโคโม่-ทะเลสาบโคโม่-เมอืงแองเกลิเบริก์ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด-์ยอดเขาทติลสิ-ถ า้น ้าแข็ง-

สะพานแขวน-เมอืงลูเซริน์-สงิโตหนิแกะสลัก-สะพานไมช้าเปล- Schwanenplatz                                                              

อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

                                                                                                                    



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารอาหารชดุสไตลเ์อเชยี) บนยอดเขาทติลสิ (มือ้ที2่)   

เดนิทางสู่ เมืองลูเซริ์น (Lucerne) เมืองท่องเทีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ย
ทะเลสาบและขุนเขา (ระยะทาง 35 ก.ม. / 45 นาที)  จากนั้น น าท่านชม สงิโตหินแกะสลัก (Dying Lion of 
Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวติทีเ่กดิจาก
การปฏวัิตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้ม
ผ่าน แม่น ้ารอยส ์(Reuss  River) ซึง่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ
ในยุโรป สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนว
สะพาน  อสิระเดนิเล่นที ่Schwanenplatz  ทีน่ีเ่ป็นแหล่งชอ้ปป้ิงหลักส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนลูเซริน์ ตัง้อยู่รมิ
ฝ่ังขวาของทะเลสาบลูเซริ์น มีรา้นคา้มากมายทีน่ี่ รา้นกาแฟ รา้นอาหาร มีโรงงานนาฬกิาโรเล็กซใ์นบรเิวณนีด้ว้ย 
รา้นคา้รอบๆขายงานฝีมอืสวสิทอ้งถิน่ รา้นคา้บางรา้นขายของทีร่ะลกึ ชอ็คโกแลต เครือ่งประดับ ฯลฯ   

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที3่) 

 ทีพั่ก: Ibis Style Luzern 3* หรอืระดับใกลเ้คยีงกัน 

                    (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
  

 

 
 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที4่) 

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม เมืองซกุ (ZUG) (ระยะทาง 29 กม. / 30 นาท)ี เป็นเมือ่งทีร่ ่ารวยทีส่ดุในประเทศ และซกุ
เป็นเมอืงทีต่ดิอันดับหนึง่ในสบิของโลกเมอืงทีส่ะอาดทีส่ดุ เป็นเมอืงเกา่ทีค่งความสวยงามของพืน้หนิแบบยุโรปใน

ยุคกลางจะหลงรักเมอืงนี ้สิง่ทีจ่ะท าใหท้า่นประทับใจคอืรูส้กึไดถ้งึอากาศทีส่ดชืน่และสะอาดอาจเป็นเพราะเมอืงนี้

ตัง้อยู่บนทะเลสาบ อสิระชอปป้ิงที ่Lohri AG Store ทมีีนาฬกิาชัน้น าระดับโลกใหท้่านเลอืกซือ้เลอืกชมอาท ิเชน่ 

Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-

LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ  

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที5่) 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) ประเทศฝร่ังเศส (ระยะทาง 174 ก.ม. / 2.30 ชม.)  อยู่ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส ใกลก้ับประเทศเยอรมนี จงึท าใหส้ถาปัตยกรรมคลา้ยกับของเยอรมนี ไดช้ือ่ว่า

เป็น “capitale des vins d’Alsace” (เมืองหลวงแห่งไวน์แห่งอาลซัส) อีกดว้ย เมืองกอลมารไ์ดรั้บการอนุรักษ์ให ้

เป็นเมืองทียั่งคงลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยากาศของเมืองโบราณไว ้ทัง้พพิธิภัณฑ ์ศาสนสถาน หอ้งสมุด 

วันทีส่ี ่      เมอืงลูเซริน์-เมอืงซกุ- Lohri AG Store-เมอืงกอลมาร ์(Colmar) ประเทศฝร่ังเศส-เวนสินอ้ย -เมอืงดจีอง  
                                                                                                                                                                                    
  อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
 

                                                                                                                    



น ้าพุ รูปป้ัน รา้นคา้ต่างๆ ปัจจุบันไดรั้บการ

ขนานนามว่าเป็น “Little Venice” (la Petite 

Venise) ติดอันดับเมืองโรแมนตกิเป็นอันดับ

ตน้ๆ ของฝร่ังเศส เวนิสนอ้ย เป็นชือ่ที่มอบ

ใหก้ับเสน้ทางในเมืองกอลมาร ์ชือ่นี้น่าจะมา

จากแนวบา้นทัง้สองฝ่ังแม่น ้าซึง่อยู่ทางทศิ

ตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืง เขตนีเ้ริม่ตน้หลัง 

Koïfhus ผ่านย่านคนขายปลา และไปยัง

สะพาน Turenne และ Saint-Pierre  เดิมที

เป็นทีอ่ยู่อาศัยของชมุชนผูผ้ลติไวน ์ชาวสวน

ในตลาด และคนพายเรอืในชนบท Krutenau 

ทอดยาวไปรอบ ๆ ถนน Turenne ที่ใชใ้นปี 

1674   

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองดจีอง (Dijon) 

(ระยะทาง 252 ก.ม. / 3.30 ชม.) เป็นเมืองทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของไวน์ชัน้เลศิ และยังเป็นเมืองหลวงของแควน้
เบอร์กันดี (Burgundy region เป็นเมืองหลวงทีม่ีความส าคัญดา้นประวัตศิาสตรข์องแควน้เบอรก์ันดีและฝร่ังเศส

เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประวัตศิาสตรอั์นเกา่แกใ่นเรือ่งของการผลติไวน ์นอกจากวัฒนธรรมเกีย่วกับไวนแ์ละการ

ปลูกองุ่นแลว้ เมืองดีจองยังเป็นอีกเมืองทีม่ีความเกีย่วพันกับครสิต์ศาสนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากการมีโบสถ์

ครสิตจักรจ านวนมากตัง้อยู่ภายในเมอืง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที6่) 

     ทีพั่ก : Ibis style Dijon Central 4* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกัน 

    (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที7่) 

พาท่านไปถ่ายภาพความประทับใจกับแลนด์มาร์ค เมืองดี

จอง (Dijon) ชมดา้นนอก พิพิธภัณฑ์ศิลปะประจ าเมือง 

(The Musée des Beaux-Arts ) ซึง่อยู่ในบริเวณเดียวกัน

กับ วั งดยุคแห่ง เบอร์กันดี  ภายในจะมีการ จัดแสดง

นทิรรศการของศลิปะยุคกลาง และชัน้บนจะมีภาพวาดจัด

แสดงจ านวนมาก ซึ่งผลงานส่วนใหญ่จะเป็นผลงาน

ภาพวาดของจติรกรเฟลมชิ และศลิปินทีม่ีเสยีงในทอ้งถิน่ 

โบสถ์เซนต์มิเชล (St.  Michel church) ตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวันออกของวังดยุคแห่งเบอร์กันดี เป็นโบสถท์ครสิต์ทีม่ี

ความงดงามมากแห่งหนึง่ โดยตัวโบสถถ์ูกสรา้งขึน้ในชว่ง

ศตวรรษที่ 15 ถึงศตวรรษ 17 และไปชมโบสถ์ที่มีความ

สวยงามอีกแห่ง คือ โบสถ์แซ็ง-เบนีญ (Cathédrale St. 

Bénigne) โบสถ์ตริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่สรา้งขึน้ใน

แบบโกธคิ โดยทีใ่ตถ้นุโบสถถ์กูใชเ้ป็นทีฝั่งศพ วังดยุกแห่ง

เบอร์กันดี (The Ducal Palace) วังของขุนนางชัน้สูงที่มี

รูปแบบอาคารทีส่วยงาม และถอืว่าเป็นจดุหมายปลายทางที่

ส าคัญของนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาเยือนเมืองดจีอง โดย

วังแห่งนี้ไดส้รา้งขึ้นในแบบสไตล์คลาสสิก ถูกสรา้งขึ้น

ในชว่งศตวรรษ 17 ถงึ ศตวรรษ18 ถอืว่าเป็นพพิธิภัณฑท์ีม่ี

ศิลปะในการก่อสรา้งที่ยอดเยี่ยม และถือว่าเป็นสมบัตลิ ้า

ค่าทีม่คีวามส าคัญของประเทศอกีแห่งก็ว่าได ้  

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที8่) 

วันทีห่า้       เมอืงดจีอง- พพิธิภัณฑศ์ลิปะประจ าเมอืง-โบสถเ์ซนตม์เิชล-โบสถแ์ซง็-เบนญี-วังดยกุแห่งเบอรก์ันด-ียา่นเซรสี-เอาท์
เล็ท ลาวัลเล่ -เมอืงปารสี                                                                                                                                                          
  อาหาร เชา้,เทีย่ง 
 

                                                                                                                    



จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ย่านเซรีส (Serris) (ระยะทาง 331 

ก.ม. / 4.30 ชม.) เป็นย่านชานเมืองของปารีส ตั้งอยู่นอก
บรเิวณของดสินยีแ์ลนดป์ารสี ดังนัน้จงึเป็นสถานทีพั่กผอ่นยอด

นิยมและยังมี ศูนย์การคา้ที่ใหญ่โต และสวนสาธารณะอัน

กวา้งขวาง อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศัยที ่เอาทเ์ล็ท 

ลาวัลเล่ (La Vallée Village Outlet) เป็นเอาท์เล็ทจ าหน่าย

สนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถกูกว่าราคา

ปกตอิย่างนอ้ย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางชว่งโปรโมชั่นพเิศษ

ตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถงึ 70 เปอร์เซ็นต์ดว้ยกัน 

ท าให เ้ ป็นสถานที่ที่ได รั้บความนิยมเป็นอย่างมากจาก

นักท่องเทีย่วทีช่ ืน่ชอบการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม โดยปัจจุบัน เอาทเ์ล็ทลาวัลเล่มสีนิคา้แบรนดเ์นมจ าหน่ายอยู่

หลาย 10 แบรนด์ VERSACE หนึ่งในแบรนด์ที่ไดรั้บความนิยมในไทย และยังมี GUCCI, LACOSTLE, ERIC 

BOMPARD หรอื BACCARAT ก็มเีชน่กัน  

 อสิระเย็นเพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของทา่น 

จากนัน้พาทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปารสี (Paris) (ระยะทาง 38 ก.ม. / 1 ชม.) 

 ทีพั่ก: Best Western Plus Paris Velizy 4* หรอืระดับใกลเ้คยีงกัน 

   (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่) 

จากนั้นทุกท่านไปเปิดประสบการณ์ น่ังรถกระเชา้ไฟฟ้า (Funicular 
Montmartre)  เปิดใหบ้รกิารเมื่อช่วงฤดูรอ้นปี 1990  ไดม้ีการสรา้ง
และปรับปรุงใหม่อย่างสม ่าเสมอจนถงึปัจจุบัน ปัจจุบันกระเชา้ไฟฟ้า
เป็นรถไฟฟ้าและขนส่งผูโ้ดยสารไดก้ว่า 2 ลา้นคนต่อปี การเดนิทาง
ใชเ้วลา 90 วินาทีและเป็นไปโดยอัตโนมัติ จากนั้นพาทุกท่านไปที ่
มหาวหิารซาเคร-เกอร ์บาซลิกิา้ (The Basilica of the Sacred Heart 
of Paris)  สถานที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “หัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของ
ปารีส” จุดท่องเที่ยวยอดฮิต ตั้งอยู่บนยอดเนินเขามงต์มาตร์ (La 
butte Montmartre) สงูจากระดับน ้าทะเล 129 เมตร เขาแห่งเดยีวใน
กรุงปารีส จุดชมววิแสนสวย ท่านจะไดเ้ห็นววิมุมสูงทีสุ่ดอันดับสอง
รองจากหอไอเฟล แต่มีความโดดเด่นส าคัญคือคุณจะไดเ้ห็นหอไอ
เฟลตัง้อยู่กลางเมืองถา้มองจากจุดนี้ เป็นววิแสนโรแมนตกิจับใจทัง้
กลางวันและกลางคนื มหาวหิาร Sacré-Coeur เป็นวหิารในครสิตจักร
โรมันคาทอลิก ถูกออกแบบโดย โปล อาบาดี (Paul Abadie) 
สถาปนิกที่ถูกคัดเลือกจากสถาปนิกทัง้หมด 77 รายเริ่มก่อสรา้งปี 
ค.ศ. 1875 และเสร็จสิน้ลงในปี ค.ศ.1914 ใชร้ะยะเวลากอ่สรา้งเกอืบ 

40 ปี เก็บภาพความประทบัใจกบัแลนดม์ารค์โดง่ดงัของเมอืงปารสี 
หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คส าคัญของ

ประเทศฝรั่งเศส ตวัอาคารกอ่สรา้งโดยโครงเหล็กทัง้หมด มคีวาม
สูงประมาณ 300 เมตร(เทียบกับตกึประมาณ 75 ชัน้) สรา้งเป็น
รูปแบบหอคอย โดยถูกตัง้ตามชือ่ของสถาปนกิทีค่นออกแบบชือ่

ว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซึง่เป็นทัง้วศิวกรและสถาปนิกชือ่ดังของ
ฝรั่งเศสในยุคนั้น ซึ่งเชี่ยวชาญดา้นการก่อสรา้งงานเหล็ก

โดยเฉพาะ หอไอเฟลสรา้งขึน้มาเพื่อใชเ้ป็นผลงานในการเฉลมิ
ฉลองวันครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏวิัตปิระเทศฝรั่งเศส และเพือ่
แสดงถงึความร ่ารวย ยิง่ใหญ่ รวมถงึความส าเร็จในยุคอุตสาหกร

รมของประเทศในขณะนัน้ดว้ยหนึง่ในจุดถา่ยรูปหอไอเฟลทีด่ทีี่สดุ
คอืลานตรงขา้งหนา้ปราสาท Palais de Chaillot ทีอ่ยู่ใกล ้ๆ กับสถานีของ Trocadéro เพราะตรงนี้เป็นมุมถา่ย

แลว้จะเห็นหอไอเฟลแบบไม่มอีะไรมาบังความสวยงามแน่นอน 
เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่0) 

วันทีห่ก       เมอืงปารสี- น่ังรถกระเชา้ไฟฟ้า Funicular Montmartre- มหาวหิารซาเคร-เกอร ์บาซลิกิา้-หอไอเฟล - ล่องเรอืชม

แม่น ้าแซน โดย บาโต มูช-พพิธิภณัฑล์ูฟร-์หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์                                                                          

อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

                                                                                                                    



จากนัน้พาทกุทา่นไปสัมผัสบรรยากาศเมอืงปารสี ล่องเรอืชมแม่น ้าแซน โดย บาโต มูช (Bateaux-Mouches)  รอบ
ละประมาณ 1 ชม. มีการบรรยายเกีย่วกับประวัตเิมอืงปารสีตลอดทัง้การเดนิทางระหว่างสองขา้งทางทีเ่ต็มไปดว้ย
สถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มหาวหิารน็อทร์-ดาม, หอไอเฟล พพิธิภัณฑล์ูฟร์ จากนัน้เยี่ยมชมดา้นนอกและ
เก็บภาพความประทับใจกับ พพิธิภัณฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ีม่ีชือ่เสยีงโด่งดังทีสุ่ดของเมอืง
ปารสี จากผลงานทีจั่ดแสดงไปจนถงึความเกา่แกแ่ละยิง่ใหญข่องสถานทีท่ าใหเ้ป็นพพิธิภัณฑท์ีม่คีวามส าคัญระดับ
โลก ก่อตั้งขึน้โดยพระเจา้ฟิลปิที่ 2 ก่อนที่จะถูกขยายใหเ้ป็นพระราชวังหลวง ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็น
สถานที่เก็บรักษาผลงานศลิปะที่ทรงคุณค่าไวม้ากกว่า 400,000 ชิน้ แต่น ามาจัดแสดงใหช้มเพียง 40,000 ชิน้
เทา่นัน้ ซึง้แน่นอนว่าผลงานศลิปะเหล่านีถ้กูเล่าต่อกันมาวา่เป็นสมบัตจิากการทีฝ่ร่ังเศสน ามาจากประเทศทีต่นชนะ
สงครามจากนัน้พาทุกท่านไปอสิระชอ้ปป้ิงที ่ หา้งปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เป็นหา้งชือ่ดังใจกลาง
กรุงปารสี ซึง่คุณจะไดพ้บกับสนิคา้แบรนดช์ัน้น าต่างๆจากทั่วโลก ในราคาทีไ่ม่แพงและบรรยากาศทีห่รูหราตระการ
ตา ทีด่ีเด่นต่อนักทอ่งเทีย่วไทย เพราะมพีนักงานและขอ้ความภาษาไทยในหา้งนี้ดว้ย หา้ง La Samaritaine เป็น
หา้งสรรพสนิคา้ ขนาดใหญ่ ในกรุงปารีส เริม่ตน้จากรา้นเสือ้ผา้เล็กๆ และขยายไปสู่สิง่ทีก่ลายเป็นชดุของอาคาร
หา้งสรรพสนิคา้ทีม่แีผนกต่างๆ ทัง้หมด 90 แผนก เป็นสมาชกิสมาคมหา้งสรรพสนิคา้นานาชาตตัิง้แต่ปี 2528 ถงึ 
2535 หา้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นหา้งหรูที่มีชือ่เสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส 
ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เปิดใหบ้ริการครั้งแรกในปี ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนที่จะมาเป็น
หา้งสรรพสนิคา้แฟชั่นชัน้น าของโลกอย่างทกุวันนี้แต่กอ่นเป็นแค่รา้นขายเสือ้ผา้เล็กๆ ทีหั่วมุมถนน Lafayette แต่
ภายหลังไมน่านไดม้กีารขยับขยายพืน้ทีเ่พือ่ใหเ้พยีงพอตอ่จ านวนพนักงานและลกูคา้ทีม่าจับจา่ยใชส้อย มบัีนทกึวา่
เป็นปีที่มียอดขายสูงสุด ซึง่ในปัจจุบันมีสาขาแบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทัง้ในประเทศและนอกประเทศ รวมแลว้
ทัง้หมด 61 แห่ง  

 

เย็น      รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่1) 

                    ทีพั่ก : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกัน 

     (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 
 

06.00 น.     รับประทานอาหารเชา้ (SET BOX) (มือ้ที1่2) จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูจ่ากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน 

     นานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

09:30 น.      เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY032  

18.55 น.      เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอาบดูาบ ีกรุงอาบดูาบ ีสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

21.45 น.      เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY402 

 

 
 

07:20 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 1 กรกฎาคม 2565 ) 
 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. เอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ ทีไ่ดรั้บวัคซนี
ครบถว้นมาแลว้  

 
►การเดนิทางเขา้ประเทศอติาล ี

ประกาศตัง้แตวั่นที ่1  มถินุายน 2565 การเดนิทางเขา้ประเทศอติาล ีไม่จ าเป็นตอ้งแสดงผล (GREEN PASS) เอกสารทีจ่ะ

แสดงวา่บคุคลนัน้ไดรั้บวัคซนี หรอืบคุคลทีห่ายจากโควดิ-19 แลว้ภายในเวลา 6 เดอืน 

 

 

 

วันทีเ่จ็ด       เมอืงปารสี - ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล – ทา่อากาศยานอาบดูาบ ี                                      

อาหาร เชา้ 

 

 

                                                                                                                    

วันทีแ่ปด          ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

 

                                                                                                                    



► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบ2โดสแลว้  

ชนดิของวัคซนีโควดิ-19 ทีป่ระเทศไทยรับรอง ม ีดังนี ้  
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 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์วัรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ15ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดย

ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นล่วงหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ

ไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   

► การจองทัวรแ์ละช าระค่าบรกิาร  

- กรุณาช าระค่ามัดจ า ทา่นละ 25,000 บาท + คา่บรกิารท าวซีา่ 5,500 บาท (30,500) 

 กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทวัร ์

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 20-25 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกต๋ัวหรอืวซีา่ออกใกลวั้นเดนิทางทา่น

จ าเป็นตอ้งช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนั

เดนิทางไป-กลบัและจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3หนา้) **กรณุา

ตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้ม

หลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

1.  ยกเลกิการเดนิทาง 30 วันกอ่นการเดนิทางขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บคา่ใชจ้า่ยตามที ่เกดิขึน้จรงิ

เชน่ ค่าวซีา่ ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่ามัดจ าโรงแรม ค่าวซีา่  หรอือืน่ๆ)  

2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วันกอ่นการเดนิทางคนืมัดจ า 50%  (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บค่าใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ จรงิเชน่ 

ค่าวซีา่ ค่ามัดจ าตัวเครือ่งบนิ  คา่มัดจ าโรงแรม หรอือืน่ๆ )  

3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วันกอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามราคาทัวรท์ีต่ามระบใุน โปรแกรม 

4. กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ัง้หมด 

5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่

ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีก

เก็บค่าใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

7. กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) ทางบรษัิทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

8. ตามพระราชบัญญัตธิุรกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธรุกจิน าเทีย่ว การยกเลกิการเดนิทางของ

นักทอ่งเทีย่ว ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วมคีา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิเพือ่เตรยีมการจัดน าเทีย่ว ใหน้ ามาหักจากเงนิคา่บรกิาร

ทีต่อ้งจา่ย ทัง้นี ้ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วแสดงหลักฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ เชน่ คา่วซีา่ คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ คา่

โรงแรม หรอือืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บรษัิท ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิทัง้หมด หรอือย่างใดอยา่งหนึง่ ไม่สามารถรฟัีนดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้   

2. ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน  

3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไม่มหีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2 หอ้ง (มคี่าใชจ้า่ยพัก

เดี่ยวเพิม่) หรือเป็นการเพิม่เตยีงเสรมิ หรือ SOFA BED และกรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมมเีทศกาล



วันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกลเ้คียงแทน โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มี

เครือ่งปรับอากาศทีส่ามารถปรับควบคุมความเย็นไดภ้ายในหอ้งพัก เนือ่งจากสภาพภมูอิากาศหนาวเย็นเกอืบทัง้ปี  

4. ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทีน่ั่งเป็น Business Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มต๋ัวกรุ๊ปเทา่นัน้ไม่

สามารถเลือ่นวันได ้ใน กรณีทีท่า่นตอ้งการแยกวันเดนิทางกลับหรอืไปกอ่น โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่สอบถาม

ราคาอกีครัง้ และการจัดทีน่ั่งของผูเ้ดนิทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบนิ ทางบรษัิทไม่สามารถเขา้ไป

เพือ่แทรกแซงได ้ 

5. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

6. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้8 กโิลกรัม และคา่ประกันวนิาศภยั

เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าหนักสัมภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับ

ตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

8. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 

Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษาหรืออุบัตเิหตุต่างๆ ซึง่เกดิขึน้

ภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลุมการรักษาเทา่นัน้ (เขา้รับรักษาใน

รูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซงึสามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้

ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตาม

เงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นีก้ารท าประกันนีจ้ากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ที่

บังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการเดนิทางเทา่นัน้ แต่ทัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความ

คุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้

ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วตา่งๆ  จากทา่น 

2. ค่าบรกิารและยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศอติาล)ี 5,500 บาท 

3. ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

4. ค่าภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

5. ค่าภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไป

แลว้ 

6. ค่า Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

8. ค่าทปิคนขับรถทา่นละ 60 EUR หรอืประมาณ 2,300บาท/ทา่น ส าหรับหัวหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทับใจ  

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างทา่น

ลูกคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุ่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี/่ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกันได ้  



9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันกอ่นการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกันภยั บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภยัการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กับ Allianz Travel แบบ

แผนประกันภัย Group tour บกูี ้ซ ึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  โดยทัง้นีก้ารท า

ประกันนีจ้ากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธรุกจิน าเทีย่วทีบั่งคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะอุบัตเิหตุใน

การเดนิทางเทา่นัน้ แต่ทัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณี

ทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้  

14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

(เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้) Italy 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่วันท าการ 15-10  

ผูส้มัครตอ้งเดนิทางมาแสดงตัว และสแกนลายนิว้มอื ตามวันเวลานัดหมายยืน่วซีา่ 

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรับยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

 

1. พาสปอรต์ โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า  6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมีจ านวน

หนา้เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่  )หากมอีายุไม่เพยีงพอ กรุณาด าเนนิการท าพาสปอรต์เล่ม

 (ใหม่ กอ่นจัดสง่ใหก้ับเจา้หนา้ทหีากผูส้มัครเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทางบรษัิททัวร ์     เพือ่น าไป

แสดงต่อสถานทตู 

 

2. รูปถา่ย รูปสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด  2 x1.5นิว้ หรอื 4.5 x 3.5 cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกนิ  3 เดือน 

หา้มตกแต่งรูป,หา้มสวมแว่นตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหรู้ปถา่ยช ารดุ และไม่สามารถใชง้านได ้** 

   )ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80 % ของขนาดภาพ( 

 

3. เอกสารสว่นตวั )ถา้มี(  

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบัตรขา้ราชการ )ภาษาไทย(  

 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ) ถา้ม ี(ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนสมรส /ส าเนาทะเบยีนหย่า/ ส าเนาใบมรณะบัตร  ) กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ( 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ -สกลุ )ถา้เคยมี การเปลีย่น( 

 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี บดิาและ)มารดาเดนิทางไปดว้ย( จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบัิตร 

 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี /บดิา)มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง( จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบัิตร 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา -มารดา  

โดยตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดียว จะตอ้งมีหนังสอืรับรอง

ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรือหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง

จากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางกับบคุคลทีส่าม พรอ้มกบั

ยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต /อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยู่ตาม

) ทะเบยีนบา้นของทา่นพรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์ (มารดา-ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา/โดยมีนายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการ

เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

บดิา มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และเซน็เอกสารต่อหนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่-กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง 

จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 



จากนัน้ ผูป้กครองจ าเป็นตอ้งน าหนังสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ  (ทัง้ฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ)

 ส่งใหก้รมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัตใิหเ้ด็กเดนิทางไปต่างประเทศ ก่อนน าส่งบรษัิททัวร์

)สามารถขอดูตัวอย่างไดท้ีแ่ผนกวซีา่ของบรษัิททัวร์(  

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจบัุน (เอกสารมอีายุ 30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่า่นท างานปัจจบัุน   โดย

ระบตุ าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป (โดยไม่ตอ้งระบชุ ือ่

ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบัิตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนาม

ผูม้อี านาจอย่างชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 

 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ )พค.0403( , หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ )DBD(, 

)คัดส าเนาไม่เกนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ(  

 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านัน้ สถานทูตไม่รับพจิารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนยีบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีายุ 30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

 

4.4  กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ)กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ(, หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  ใน

กรณีทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสาม)ี Sponsor Letter) ระบุชือ่-สกุล    วัน 

เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสัมพันธร์่วมกัน จดหมาย)ชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้( 

 

4.5 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ )Freelance(, ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ 

จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรอืเอกสาร

ประกอบ อาท ิรูปถา่ยรา้น, สัญญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้  )ดหมายจ ชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้( 

 

5. หลกัฐานการเงนิ 

 

5 .1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ หรือส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจ า  )บัญชสี่วนตัว (

รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน )กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้ -อก สม ่าเสมออ ( และ

มยีอดเงนิคงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลุมกับค่าใชจ้า่ย

ไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลับสูภ่มูลิ าเนา 

 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง เขยีนจดหมายชีแ้จงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง )Sponsor Letter( 

พรอ้มแนบหนังสอืรับรองการเงนิ ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ทีม่ีรายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง กรุณาเลอืก) เดือน 6

(ออก สม ่าเสมอ-บัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้ 

 ทัง้นี้ ผูท้ีส่ามารถสนับสนุนค่าใชจ้่ายใหผู้เ้ดนิทางได ้ตอ้งเป็นบดิา / มารดา  /พี่นอ้งทอ้งเดยีวกัน สายเลอืดเดยีวกัน-

เทา่นัน้!! กรุณาระบ ุชือ่ สกลุ ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาอังกฤษ-และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกับพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทาง 

 

หมายเหตุ: หากสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพยไ์ม่สมบรูณ์  ) Book Bank( หรอืมปีระวัตกิารเดนิบัญชไีม่ครอบคลุมตามเงือ่นไขที่

ก าหนด ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ )Bank Statement( 

กรณุาเคลือ่นไหว/ปรบั /อพัเดต เงนิใน สมดุบญัชอีอมทรพัย ์ไมเ่กนิ 5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 

 **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 

 

 เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกบัขอ้มูลความเป็นจรงิ เนือ่งจาก

บรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มูลใหก้บัทางสถานทตูพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ /ขอ้มลู

สว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทตูตรวจพบว่าขอ้มูลของทา่นเป็นเท็จ ขอ้มูลไม่ถกูตอ้งกับความเป็นจรงิ/ทา่นอาจถกูปฏเิสธวี

ซา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารล่าชา้มากยิง่ขึน้ 

 

 เมื่อทา่นช าระเงนิมัดจ าค่าทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! 

หากด าเนนิการล่าชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบทกุกรณี 

 



 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า

ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 

  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม่ ผูส้มัครตอ้งช าระค่าธรรมเนยีมใหม่ทกุครัง้ 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมือในการเชญิทา่นไปสัมภาษณ์

ตามทีส่ถานทตูนัดหมาย )โปรด แต่งกายสภุาพ( ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแกท่า่น ตลอดทัง้ชว่ย

ประสานงานกับทางการสถานทตู และหากสถานทตูมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอืให ้

ทา่นจัดสง่เอกสารดังกล่าวใหก้ับทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กัน 

 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทตูเพือ่พจิารณาต่อวซีา่ของ

ทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย )โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง(  

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มูลยืน่วซีา่เชงเกน้ (Italy) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

1 .ชือ่ - นามสกลุ )ภาษาอังกฤษ .................................................................................   (........... ........ 

2 .ชือ่ -  สกลุเดมิ )ตอนเกดิ.........................................................................................     (.......... 

3 .เพศ    ชาย          หญงิ 

4 .ทีอ่ยู่ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น  )ภาษาอังกฤษ(  

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

 .................................................รหัสไปรษณีย์   .................... อเีมลแ์อดเดรส  ............................................. . 

ทีอ่ยู ่.5พ านักปัจจบัุน กรณีไมต่รงกับส าเนาทะเบยีนบา้น(ภาษาอังกฤษ)  

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

.............. ...................................รหัสไปรษณีย์   .................... อเีมลแ์อดเดรส  ............................................. . 

6. โทรศัพทม์อืถอื )โปรดระบุ  .............................................. ( โทรศัพทบ์า้น )ถา้มี........................... (...............  

7 .อาชพีปัจจบัุน ....................................................  

    ต าแหน่งงาน )ตรงกับทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน......................................................................  (  

8 . ชือ่สถานทีท่ างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย )หากประกอบกจิการคา้ขาย  โปรดระบอุย่างชดัเจน( 

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

ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ...........................................................................................................................................  

รหัสไปรษณีย ์ .............โทรศัพทท์ีท่ างาน /โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย  ...................................อเีมล์ ..........................  

9 . รายไดต้อ่เดอืน   ........................................................... บาท 

10 .สถานภาพ       ⃣   โสด    ⃣     สมรส  ⃣    แต่งงาน )ไม่จดทะเบยีน(  

  ⃣     หย่า     ⃣     มา่ย              ⃣    อยู่กนิฉันสามี -ภรรยา     ⃣     แยกกันอยู ่

11.  ชือ่ -สกลุคู่สมรส )ามีถ ้  ............................................. (วั น/เดอืน/ปี เกดิ  ................สถานทีเ่กดิ  .....................  

12.  ชือ่ -สกลุ ของบดิา   ..................................................... วัน /เดอืน/ ปี เกดิ .................สถานทีเ่กดิ  ......................  

13.  ชือ่ -สกลุ ของมารดา   ..................................................วั น/เดอืน/ปี เกดิ  ................สถานทีเ่กดิ  ......................  

14. ทา่นม ีPassport เล่มเกา่ล่าสดุ หรอืไม่ )ถา้ม ี(โปรดระบ ุ

      เลขพาสปอรต์   ..................... วันออก   ..................... วันหมดอายุ   .................. ออกให ้ณ ประเทศ  ...................  

15 . ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา หรอืไม ่)โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ 

............................( 

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดตั้ง้แตวั่นที่  ..............................................  ถงึวันที่  ..................................................  

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้นี ้

                       ไมเ่คย  เคย  )กรุณาระบวัุน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ  (……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  )เหตุผลในการปฏเิสธ................................................................. (  

18 .ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ  

            ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้  ) บดิา -มารดา/ ญาติ /บรษัิท/องคก์ร ) 



     เชค็เดนิทาง     กรุณาระบชุือ่ ............................................................. 

   บัตรเครดติ    ความสัมพันธ ์.......................................................... ..  

   เงนิสด 

 หมายเหตุ: หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทตู         กรณีวซีา่

ของทา่นไม่ไดรั้บการอนุมัตทิันตามก าหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบทกุกรณี 

 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าค่าทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 - กรุณาจัดส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกขอ้มูลส าหรับยื่นวีซา่ )เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร์(     

พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! หากด าเนนิการล่าชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์  

ไม่รับผดิชอบทกุกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลทีท่า่นกรอกตอ้งตรงกับเอกสารทีจ่ะใชย้ืน่สถานทตู 

เนือ่งจากขอ้มูลทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทตูผา่นระบบออนไลน ์หากน าสง่ขอ้มูลทีไ่ม่สอดคลอ้ง

กับความเป็นจรงิ อาจสง่ผลต่อผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของทา่นใหช้ดัเจน 

)ระบเุป็นภาษาอังกฤษ (ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 

 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทางใบนัดหมาย/ส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

  - กรุณาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง )Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้ับบรษัิทฯ อย่างชา้ไม่เกนิ 2 สัปดาห์ 

กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 

          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่ หนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดูประวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 

 

 หมายเหตุ: การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีง

ตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


