
 

 

รหัสทัวร CDT1900584 
ทัวรฝร่ังเศส สวิตเซอรแลนด อิตาลี 9 วัน 6 คืน (EK) 
ถายรูปเปนที่ระลึกกับหอไอเฟล 
ชมสะพานไมชาเพล และรูปแกะสลักสิงโต เมืองลูเซิรน 
ถายรูปบริเวณ ปอาซซา เดล ดูโอโม 
เยี่ยมชม หอเอนแหงเมืองปซา 
มหาวิหารเซนตปเตอร นํ้าพุเทรวี่ โคลอสเซี่ยม กรุงโรม 
 

 
 

  
 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ–ดูไบ                
17.30 น.คณะเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 

4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

20.35 น.ออกเดินทางสูเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ 
EK 373  (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

 
วันที่สอง   ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-พีระมิดแกว-รานคาปลอดภาษ-ีลองเรือบาโตมูซ   
00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 
03.20 น.   เดินทางสู เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 71 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
08.00 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระแลว 

นําทานเดินทางสูมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเสนห
อันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก  ที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปจจุบันกรุง
ปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหน่ึงของโลก ที่ทรงดวย
อิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีส
เปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก นําถายรูปเปนที่ระลึกกับหอไอเฟล สัญลักษณ
ที่โดดเดน สูงตระหงานคูนครปารีสดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซ่ึงสรางขึ้นในปค.ศ.1889  นํา
ทานถายรูปประตูชัย ชมทิวทัศนของรานคาบูติคชั้นนําระดับโลกที่ตั้งเรียงรายอยูบนถนน
ชองเชลิเช ตนแบบถนนราชดําเนิน 

 เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานถายรูปดานหนา พีระมิดแกวของพิพิธภัณฑลูฟร 
เปนพิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เกาแกที่สุดและใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลก ตัว
อาคารเดิมเคยเปนพระราชวังหลวง แตปจจุบันเปนสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงาน 
ทางศิลปะที่ทรงคุณคาระดับโลกเปนจํานวนมาก อิสระทานเลือกซื้อสินคาแฟชั่นราคาถูกใน 
รานคาปลอดภาษี (DutyFreeShop)อาทิ เชน เครื่องสําอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป�า 
นําทานลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแมน้ําแซนที่ไหล
ผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตาง ๆ 
ตลอดสองฝากฝم�งแมน้ํา เปนอีกหน่ึงประสบการณที่นาประทับใจ  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Mercure Paris Velizy หรือระดับ
เดียวกัน 

 
 



 

 

วันที่สาม  La Vallee Village Outlet – เมืองดิฌง                                 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสู La Vallee Village 

Outlet แหลงชอปปم�งที่รวมรานคาแบรนดเนมดังมากมายกวา 70 ราน สัมผัสประสบการณ
การชอปปم� ง ที่ ครบครันดวยสินค าชั้น นํ าต างๆ มากมาย เชน  CELINE, KENZO, 
LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, 
BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, 
ARMANI, CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯล ฯ   ( อิ ส ร ะอ าห าร
กลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง) จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองดิฌง ผานชม
ทัศนียภาพอันงดงามท่ีเต็มไปดวยขุนเขาทะเลสาบและดอกไมป�า ท่ีสวยสดงดงาม ที่จะทําให
ทานตื่นตาตื่นใจตลอดการเดินทางจนทําใหทานหลับตาไมลง เปนแหงเมืองชุมทางรถไฟ 
และศูนยกลางการคมนาคมที่สําคัญแหงหน่ึงของฝรั่งเศส และเปนเมืองที่มีชื่อเสียงเร่ืองไวน
เปนอยางมาก  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูท่ีพัก  ณ Novotel Dijon หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สี ่ ดิฌง - ลูเซิรน – สะพานไมชาเพล – รูปแกะสลักสิงโตบนหนาผาหิน                                                          
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน อดีตหัวเมือง

โบราณของสวิสเซอรแลนด  เปนดินแดนที่ไดรับสมญานามวา หลังคาแหงทวีปยุโรป (The 
roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ�าอยางเทือกเขาแอลป�แลว ก็ยังมี
ภูเขาใหญนอยสลับกับป�าไมท่ีแทรกตัวอยูตามเนินเขาและไหลเขา สลับแซมดวย  ดงดอกไม
ป�าและทุงหญาอันเขียวชอุม 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานชมและแวะถายรูปกับ สะพานไมชาเพล 
หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งขามแมน้ํารอยซ เปนสะพานไมที่เกาแก ที่สุดใน
โลก มีอายุหลายรอยป เปนสัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว สะพาน
วิหารน้ีเปนสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เช่ือมตอไปยังป�อมแปดเหลี่ยมกลาง
น้ํา จั่วแตละชองของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเปนมาของประเทศ
สวิตเซอรแลนด เปนภาพเขียนเกาแกอายุกวา 400 ป แตนาเสียดายที่ปจจุบันสะพานไมน้ี
ถูกไฟไหมเสียหายไปมาก ตองบูรณะสรางขึ้นใหมเกือบหมด นําทานชมรูปแกะสลักสิงโตบน
หนาผาหิน เปนอนุสาวรียที่ตั้งอยูใจกลางเมืองที่หัวของสิงโตจะมีโลห ซึ่งมีกากบาท
สัญลักษณของสวิตเซอรแลนดอยู อนุสาวรียรูปสิงโตแหงนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร 
วอลเสน ใชเวลาแกะสลักอยูราว 2 ป ต้ังแต ค.ศ. 1819-1821 โดยสรางขึ้นเพ่ือเปนเกียรติ
แกทหารสวิสฯ ในดานความกลาหาญ ซื่อสัตย จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส 
ระหวางการตอสูป�องกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญสมัยพระเจาหลุยสที่ 16 



 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Ibis Styles Luzern City หรือ
ระดับเดียวกัน  

วันที่หา แองเกิลเบิรก – ยอดเขาทิตลิส - มิลาน  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสูเมืองแองเกิลเบิรก เพื่อน่ัง

กระเชาหมุนแหงแรกของโลก สู ยอดเขาทิตลิส (TITLIS) แหลงเลนสกีของสวิตเซอรแลนด
ภาคกลาง ที่หิมะคลุมตลอดทั้งปสูงถึง 10,000 ฟต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแหงน้ี
หิมะจะไมละลายตลอดทั้งป * น่ังกระเชายักษที่หมุนไดรอบทิศเครื่องแรกของโลกที่ชื่อวา 
REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทิทลิสซึ่งเปนอาคารใหญมีทั้งหมด 4 ชั้น 
และบริเวณชั้น 4 ซึ่งเปนชั้นบนสุด จะเปนชั้นที่ทานสามารถเดินยํ่าหิมะออกไปยังลานกวาง
ซึ่งเปนจุดชมวิวบนยอดเขา ทานสามารถเที่ยวชมสวนอ่ืนๆของเยอดเขาไดไมวาจะเปนถํ้า
น้ําแข็ง รานขายของที่ระลึกและรานอาหาร 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู กรุงมิลาน (MILAN) 
เมืองสําคัญทางภาคเหนือของอิตาลี ตั้งอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี ชื่อเมืองมิลานมาจาก
ภาษาเซลตคําวา MID-LAN ซึ่งหมายถึงอยูกลางที่ราบ มีชื่อเสียงในดานแฟช่ันและศิลปะนํา
ทานถายรูปบริเวณ ปอาซซา เดล ดูโอโม (Piazza Del Duomo) ซึ่งเปนที่ตั้งของ มหา
วิหารแหงเมืองมิลาน หรือที่เรียกวา ดูโอโม (DUOMO) ชื่อน้ีไวใชเรียกมหาวิหารประจํา
เมือง สรางขึ้นในป ค.ศ. 1386 แลวเสร็จ 400 กวาปหลังจากน้ัน ดานนอกเปนยอดแหลม 
135 ยอด จึงมีชื่อเรียกวา "มหาวิหารเมน" มีรูปสลักหินออนจากยุคตางๆ ประดับอยูกวา
สามพันรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปم�นทองขนาด 4 เมตร ของพระแมมาดอนนา และ
บริเวณน้ันยังเปนศูนยกลางแหลงชุมนุมของผูคนมาทุกยุคสมัย  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Klima Hotel Milano Fiere 
หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หก มิลาน - ปซา - หอเอนแหงเมืองปซา - พราโต                              
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองปซา (Pisa) 

เมืองแหงศิลปะที่สําคัญของอิตาลี เปนเมืองเล็กๆอยูทางตะวันตกของ Florence ดาน
ตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน แมวาจะเปนเมืองเล็กๆ แต Pisa ก็เปนเมือง
ที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทั่วโลก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภัตตาคาร หลังจากน้ันนําทานเขาสูบริเวณ จัตุรัสดู
โอโมแหงปซา หรือ จัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบดวย
กลุมอาคารสถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมนํ้ามนต (Baptistry of 
St. John) ที่ใหญที่สุดในอิตาลี ชมมหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแหง
เมืองปซาอันเลื่องชื่อ นําทานถายภาพคูกับ หอเอนปซา (Leaning Tower of Pisa) 



 

 

สัญลักษณแหงเมืองปซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง เริ่มสรางเมื่อป ค.ศ.1173 
ใชเวลาสรางประมาณ 175 ป แตระหวางการกอสรางตองหยุดชะงักลงไปเมื่อสรางไปไดถึง
ชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา และตอมาก็มีการสรางหอตอเติมขึ้นอีกจนแลวเสร็จ 
โดยใชเวลาสรางทั้งหมดถึง 177 ป โดยที่หอเอนปซาน้ี กาลิเลโอ บิดาแหงวิทยาศาสตร ซึ่ง
เปนชาวอิตาเลี่ยนไดใชเปนสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโนมถวงของโลกที่วา สิ่งของสองชิ้น 
น้ําหนักไมเทากัน ถาปลอยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพรอมกัน ก็จะตกถึงพื้นพรอมกัน 
จากน้ันใหทานอิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ระลึกราคาถูก ที่มีรานคาเรียงรายอยูมากมาย 
จากน้ันนําทานสู เมืองพราโต เมืองสําคัญอีกเมือง หน่ึงในแควนทัสคานีตั้งอยูบนระดับความ
สูง 768 เมตรจากระดับน้ําทะเลและเปนเมืองใหญเปนอันดับ 2 ใน แควนทัสคานี และใหญ
เปนอันดับ 3 รองจากกรุงโรมและฟลอเรนซ 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Charme Hotel หรือระดับ
เดียวกัน 

วันที่เจ็ด LECCIO THE MALL OUTLET - กรุงโรม                 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันทานเดินทางสู LECCIO THE MALL 

OUTLET ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนเนมชั้นนําตางๆอยางมากมายของอิตาลีในราคา
ยอมเยา อาทิเชน ARMANI, BALENCIAGA, BOTTEGA VENETA, PRADA, DIOR, 
GUCCI เปนตน (อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง)ถึงเวลาอันสมควรนํา
ทานเดินทางสู กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศ
อิตาลี นักทองเท่ียวจากทุกมุมโลกตางเดินทางไปกรุงโรมเพ่ือช่ืนชมกับศิลปะ สถาปตยกรรม 
และประวัติศาสตรแหงความยิ่งใหญยาวนานมากกวา 2,800 ป ตั้งอยูบนเนินเขาทั้ง 7 ริม
ฝم�งแมน้ําไทเบอรตอนกลางของประเทศ โรมเคยเปนเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารย
ธรรมตะวันตกและในอดีตไดเปนอาณาจักรที่ใหญที่สุดในโลก 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูท่ีพัก  ณ Warmt Hotel หรือระดับเดียวกัน 
วันที่แปด  วาติกัน - มหาวิหารเซนตปเตอร – น้ําพุเทรวี่ - โคลอสเซี่ยม - สนามบิน-ดูไบ    
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู นครรัฐวาติกัน 

(Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยูใจกลางกรุงโรม เปนประเทศเดียวในโลกที่มี
กําแพงลอมรอบเมืองเอาไวไดทั้งหมด ยกเวนดานหนาทางเขา และเปนศูนยกลางของ
ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก โดยมีพระสันตะปาปา มีอํานาจปกครองสูงสุด นําทานชม
มหาวิหารที่ใหญที่สุดในโลก มหาวิหารเซนตปเตอร (St.Peter’s Basilica) จากน้ันนํา
ทานถายรูปดานหนาของ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของ
โลกยุคโบราณ ในอดีตน้ันเปนสนามประลองการตอสูท่ียิ่งใหญของชาวโรมันที่สามารถจุผูชม
ไดถึง 50,000 คน 



 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยน
เหรียญอธิษฐานบริเวณ น้ําพุเทรวี่ (Trevi Fountain) สัญลักษณของกรงุโรมท่ีโดงดัง แลว
เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินคาแฟช่ันและของที่ระลึกในบริเวณยานบันไดสเปน 
(The Spanish Step) ซึ่งเปนแหลงแฟชั่นชั้นนําสุดหรูและยังเปนแหลงนัดพบของชาว
อิตาเล่ียน สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

20.40 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ 
EK 096  
(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

วันที่เกา ดูไบ-กรุงเทพฯ   
05.30 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง  
09.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK 372 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ  
 
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสมทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา 

 
อัตราคาบริการ  
  เด็ก (อายุตํ่ากวา 12 ป ไมมีเตียง) ลดทานละ 2,000   บาท 
  พักเด่ียว     เพ่ิมทานละ 10,000   บาท 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆ ของโปรแกรม 
โดยละเอียดเม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษัทถือวาทาน 

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ ของบริษัท 

กําหนดการเดินทาง ราคา 
พฤษภาคม 15-23 / 18-26 พ.ค. 2562 53,900 
มิถุนายน 6-14 ม.ิย. 2562 52,900 
กรกฎาคม  13-21 / 27 ก.ค.-4 ส.ค. 2562  56,900 
สิงหาคม 10-18 ส.ค. 2562 52,900 
กันยายน 12-20 / 26 ก.ย.-4 ต.ค. 2562 52,900 
ตุลาคม 2-10 / 8-16 / 12-20 / 19-27 / 

 20-28 ต.ค. 2562 
52,900 



 

 

อัตราน้ีรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-
กลับพรอมคณะ)  
 คาท่ีพัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมืองเขา
พัก ในกรณีที่ไมสามารถเขาพักที่เมืองน้ันๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม 
เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 
 คารถปรบัอากาศ และบริการนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวม
คาทิป) 

อัตราน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 
 คาน้ําหนักของกระเป�าในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 
 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มในหองพัก

พนักงานยกกระเป�า 
 คาธรรมเนียมและคาบริการในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน 3,500 / ทาน ทางสถานทูตจะไมคืนเงิน

คาธรรมเนียมทุกกรณี 
 คาทิปคนขับรถทองถิ่น  (2 ยูโร x 7 วัน = 14 ยูโร) 
 คาทิปไกดทองถิ่น (2 ยูโร x 1 วัน = 2 ยูโร) 
 คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท 
เงื่อนไขในการจองทัวร 
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง 
(หลังจองภายใน 3 วัน)  
2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิ 
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซา
หรือวันเดินทาง ใหทาน 

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 
 



 

 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  
1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 50 วัน เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 
4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
5. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 20 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  
7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้น

จริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา คามัดจําต๋ัวเครื่องบินหรือคาต๋ัวเครื่องบิน เปนตน   
หมายเหตุ (1) 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทาง
บริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และ
ไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 
3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือ
ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 
4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัท จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดย
ทั้งหมด 
5. สําหรับที่น่ัง LONG LEG หรือที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติ
ตามที่สายการบินกําหนด  เชน ตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถ
ชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่น่ัง LONG LEG ขึ้นอยู
กับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 
6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น 
และหองพัก 3 ทาน(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยู
กับการออกแบบของแตละโรงแรม 
7. กรณีผูเดินทางดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและเดินทางมารวมกับคณะในตางประเทศ 

(Join Land) ผูเดินทางตองรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางมาพบคณะดวยตัวเอง 
 

 



 

 

เอกสารในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกน(อิตาลี) ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ  
ผูเดินทางตองมาสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย 

 
(เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซาแตละสถานทูตมีความตางกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได 

 โปรดสอบถามกับเจาหนาท่ีอีกครั้งเพื่อความถูกตองในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซา) 
1. รุปถายขนาด 2 น้ิว พื้นหลังขาว จํานวน 2 รูป ไมเคยใชยื่นวีซามากอน  
2. หนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง พรอมสําเนาหนังสือ

เดินทาง จํานวน 2 ชุด  
3. สําเนาบัตรประชาชน  
4. สําเนาทะเบียนบาน  
5. ใบรับรองการทํางานหรือหลักฐานการจางงานฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยตนสังกัดที่ทาน

ทํางานอยู โดยมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออก  
6. กรณีที่ เปนเจาของกิจการ ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทหรือหนังสือรับรองบริษัทฉบับ

ภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยมีอายุไมเกิน 90 วันนับจากวันที่ออก  
7. สําหรับทานที่เกษียณอายุหรือไมไดประกอบธุรกิจใดๆ ไมจําเปนตองเตรียมเอกสารในขอน้ี  

8. กรณีเด็กที่ยังศึกษา ออกหนังสือรับรองการเรียน / รับรองนักศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษเทาน้ัน 
อายุไมเกิน 1 เดือน   

9. หลักฐานทางการเงิน (สถานทูตรับพิจารณาเฉพาะบัญชีออมทรัพยเทาน้ันและควรมีเงิน
หมุนเวียนในบัญชีไมนอยกวา 6 หลัก) ออกหนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK 
CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไมเกิน 15 วันนับจากวันที่มายื่นคํารองขอวีซา 
และ ออกบันทึกรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) 
ยอนหลัง 6 เดือน โดยรายการอัพเดตลาสุดไมเกิน 7 วัน นับจากกอนวันที่มายื่นคํารองขอวีซา   
เอกสารภาษาอังกฤษทุกฉบับ ช่ือตองสะกดตรงกับหนาพาสปอต 

กรณีผูสมัครขอวีซามีผูรับรองสถานะทางการเงินให (SPONSOR) 
 หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ท่ีมีอายุไมเกิน 

15 วันนับจากวันที่มายื่นคํารองขอวีซาของผูท่ีรับรองใหและระบุชื่อของผูที่รับการรับรอง 
 บันทึกรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ยอนหลัง 6 

เดือน โดยรายการอัพเดตลาสุดไมเกิน 7 วัน นับจากวันที่มายื่นคํารองขอวีซา  
 หลักฐานยืนยันความสัมพันธระหวางผูสมัครและผูที่ออกคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนบาน 

หรือ สําเนาสูติบัตร หรือ สําเนาทะเบียน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ  



 

 

กรณีเด็กที่ไมไดเดินทางกับพอและแม 
1. หนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศ ตองระบุวาเด็กเดินทางไปกับใครดวย (ใชตัวจริง)

พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ 
2. หนังสือแสดงอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว (ใชสําเนา) พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ 
3. ตองนําเอกสารเอกสารในขอ 1 หรือ 2 ไปใหทางกรมการกงสุลประทับตราครุฑ ที่ฝم�งซายบน 

ถึงจะใชยื่นวีซาอิตาลีไดหากไมมีตราประทับศูนยทีร่ับยื่นวีซา จะไมรับยื่นและยืนยันยื่นไมได 
หมายเหตุ (2)  

1. ผูที่สามารถรับรองคาใชจายใหไดตองเปน บิดา มารดา กันทางสายเลือดเทาน้ัน ผูที่เปนญาติ 
ลุง ป�า นา อา จะไมสามารถรับรองคาใชจายใหกันได  

2. สําหรับเอกสารที่ตองแปลภาษาอังกฤษ ทางศูนยรับยื่นวีซาอิตาลี จะรับเอกสารการแปลจาก
บริษัทที่ ไดรับรองเทาน้ัน เชน สําเนาทะเบียนบาน เปนตน หากตองการใหบริษัทชวย
ดําเนินการใหมีคาใชจายใบละ 500 บาท 
 

เอกสารประกอบการยืน่วีซาเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร 
หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพ่ิมเติมเริ่มตน ฉบับละ 500 บาท  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมรายละเอียดเพ่ิมเติม (สําคัญมาก) 
**ขอมูลน้ีใชเพื่อนัดหมายคิววีซากับสถานทูต ไมสามารถแกไขภายหลังได 
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  

 คําถามเปนภาษาไทย เพ่ือใหทานเขาใจงาย  
แตกรุณาตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษตวับรรจง เทาน้ัน *** 

 
 
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล[ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………….… 
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………….………… 
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………….………….. 
วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………..…………………… 
สถานที่เกิด (จังหวัด/ประเทศ)……………………………………………………………………………….……….. 
สัญชาติปจจบุัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….…….. 
 
ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได  
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
............................................. 
รหัสไปรษณีย......................................................................................... 
โทรศัพท (มือถือ)  …………………………………………….……………..………… 
E-mail…………………………………………………. 
ในกรณีเปนผูเยาว กรณุากรอก ช่ือตัว นามสกุล ท่ีอยูและสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………......................................................
................................................................................................................................................................. 
สถานที่ทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) 
........................................................................................................................................................... 
ที่อยูที่ทํางานหรือสถานศึกษา 
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหัสไปรษณีย...................................................... 



 

 

ตําแหนงงาน 
............................................................................................................................................................. 
โทรศัพทที่ทํางาน...............................................โทรสารที่ทํางาน........................................................ 
 
รายไดตอเดือน.................................บาท  รายไดอ่ืน............................จํานวน................................. 
แหลงที่มา........................................................................................................................................................ 
สถานภาพ โสด  แตงงาน แตงงาน (ไมจดทะเบียน) หมาย  หยา 
ชื่อ-นามสกุล  บิดา
........................................................................................................................................................ 
ชื่อ-นามสกุล มารดา
........................................................................................................................................................ 
ชื่อ-นามสกุล  คูสมรส
........................................................................................................................................................... 
วันเกิด คูสมรส
........................................................................................................................................................... 
จังหวัดที่เกิดของคูสมรส...................................สัญชาติของคูสมรส................................................. 
วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 
 ไมเคย 
 เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่......................................ถึงวันที่........................................................ 
เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

ไมเคย 
เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)............................................................................................ 
ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 
ตัวผูขอวีซาเอง      มีผูอ่ืนออกให   

                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล และความสัมพันธกับ 
 
 
 
 
ผูขอ               

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

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

******************************************************************************* 
 หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ 
ทั้งสิ้นท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  

  


