
 

 

รหัสทัวร BID2000714 
ทัวรฝรั่งเศส สวิสเซอรแลนด อิตาลี 8 วัน 5 คืน (EK) 
พระราชวังแวรซายส | หอไอเฟล | ลองเรือแมนํ้าแซน | ดิจอง | กรุงเบิรน | บอหมีสีนํ้าตาล 
 

 

 



 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 

17.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั ้น 4 ประตู 8 เคานเตอร T สายการบิน 
Emirates Airways (EK)โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

 
21.05 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดูไบโดยเท่ียวบินที่ EK 373 **บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**  
  
 
 
 
 



 

 

วันที่สอง สนามบินนานาชาติดูไบ • ปารีส • พระราชวังแวรซายส • หอไอเฟล   
• ลองเรือแมนํ้าแซน  ไ (-/กลางวัน/เย็น) 

00.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ***เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง*** 
04.05 น.             เดินทางตอสูงกรุงปารีส เที่ยวบิน EK 071  
09.25 น. ถึง สนามบินนานาชาติปารีส-ชารล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle 

Airport) เมืองหลวงสุดโรแมนติกของประเทศฝรั่งเศส ผานพิธีตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากรเรียบรอย ( เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชม.)  

 มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเสนหอัน
เหลือลน ที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด กรุงปารีสเปนหนึ่งในศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ ้าสมัยแหงหนึ่งของโลก ที่ทรงดวยอิทธิพลของ
การเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีส
เปนหนึ่งในเมืองทีส่ําคัญที่สุดแหงหนึ่งของโลก 

 
 



 

 

                          น ําท านเดินทางส ู   เม ืองแวร ซายส  เข าชมความงดงามของ
พ ร ะ ร า ช วั ง แ ว ร  ซ า ย ส   ( VERSAILLE  PALACE )  
( ใชเวลาเดินทางประมาณ  45 นาที ) อันยิ ่งใหญ (มีไกดทองถิ ่นบรรยายใน
พระราชวัง) ที่สรางขึ้นตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 ภายในตกแตง
อยางวิจิตรอลังการ ท้ังจิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเปน
การใชเงินอยางมหาศาล พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง เชน โบสถหลวง
ประจําพระราชวัง,ทองพระโรงที่ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอ
คิวรี่, หองกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเปนหองที่พระ
ยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอ
พระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝรั่งเศส อีกทั้งยังเปนหองที่ใชสําหรับจัดงานเลี้ยงและ
เตนรําของพระนางมารี อังตัวแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสท่ี 16, ชมหองบรรทม
พระราชินีที่ตกแตงอยางงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่
ยิ่งใหญ 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 1 ) 

 



 

 

จากนั้นนําทานกลับเขาสูมหานครปารีส(Paris) นําทานชมจุดถายรูป หอไอ
เฟลที่สวยที่สุดที่ จัตุรัสทรอกาเดโร (Trocadéro) แตเดิมบริเวณนี้เคยใชเปน
สถานที่จัดงานสําคัญๆ ของประเทศอยูหลายครั้ง แตโดงดังดวยเพราะทัศนียภาพที่
ทานจะสามารถเห็น หอไอไฟล (Eiffel) ไดอยางไมมีอะไรมาบดบัง โดยหอสง
สัญญาแหงนี้นั้น ถือเปนสัญลักษณของพาปารีสที่พลาดไมไดดวยประการทั้งปวง 
หอไอเฟลนั ้น ตั้งตามชื ่อของสถาปนิกผู ออกแบบ กุสตาฟ ไอเฟล เพื ่อใชเปน
สัญลักษณในงาน แสดงสินคาโลก ในป 1889 แตดวยลักษณะที่แปลกตา สราง
ความไมคุนเคยตอชาวปารีส ถึงขนาดมีการเรียกรองใหรื้อทิ้งหลังจากงานสิ้นสุดลง 
แตหอไอเฟลก็สามารถพิสูจนตัวเองและลบคําสบประหมา จนกลายเปนสถานที่
แรกๆ ที่เมื่อมีคนพูดถึงหรือมีภาพยนตรเรื่องใดที่จะกลางถึงปารีส ก็จะจะตองมี
โครงสรางเหล็กเจาของความสูง 324 เมตร ที่เคยเปน  อาคารที่สูงที่สุดในโลก 
แหงนี้อยูดวยเสมอ   

นําทานถายรูปกับ ประตูชัยอารก
เดอทรียงฟ� (Arc de Triomphe) 
วงเว ียนที ่ เช ื ่อมถนน12 เสนของ
ปารีสไว โดยสรางขึ้นเพื่อเปนสดุดี
ทหารฝรั ่งเศสที ่ร วมรบในสงคราม
ตางๆ โดยเฉพาะในสงครามนโป
เลียน เนื่องจากเริ่มสรางในรัชสมัย
ของพระองคหลังได รับชัยชนะใน
สงครามยุทธการที่เอาสเทอรลิทซ 
เ ม ื ่ อ วั นท ี ่  2  ธั น ว าคม  1805 

นอกเหนือจากนั้น ประตูชัยแหงนี้ก็ยังเปนที่ฝงศพทหารนิรนามในสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ 1 อีกดวย อารกเดอทรียงฟ� มีความสูง 49.5 เมตร กวาง 45 เมตร และ
หนาถึง 22 เมตร ซึ่งถือวาใหญเปนอันดับ 2 ของโลก รองจากที่เกาหลีเหนือ
เทานั้น ทางทิศตะวันตกยังเปนที่ตั้งของถนนสายที่โดงดังที่สุดของโลกสายหนึ่ง นั่น
คือ ถนน ช็องเซลีเซ (Champs-Élysées) ถนนที่ไดชื่อมาจากสวนสวรรคของ
เหลาเทพปกรนัมกรีก ในอดีตเคยเปนสวนหนึ่งของการขยายพื้นที่สวยหยอมของ



 

 

พระราชวังตุยเลอรี โดยเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จ
ประพาสยุโรป ทรงมีพระราชดํารัสใหนํารูปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสรางเปนถนน
พระราชดําเนินกลางในกรุงเทพมหานคร วากันวาอัตราคาเชาพื้นที่บนถนนแหงนี้มี
มูลคาสูงที่สุดในยุโรป และเปนที่ตั้งของสินคาแบรนดระดับโลกมากมายทั้ง Louis 
Vuitton, Hermès, OMEGA, LACOSTE, Swarovski, Longchamp ก็มีให
เลือกสรรอยางครบถวน  

จากนั้น   นําทาน ลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมนํ้าแซนด 
ที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของ
อาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมนํ้า เปนอีกหนึ่งประสบการณที่นาประทับใจ โดย
เรือจะลองผาน มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส (Notre-dame de Paris) 
อายุกวา 800 ป เปนมหาวิหารสถาปตยกรรมสไตลโกธิคที่งามเลิศ โดดเดนดวย
หอคอยคูหนาทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดิน
ถึง 96 เมตร เปนสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสที่ 16 กับ
พระนางมารี อังตัวแนตต และยังเปนจุดกิโลเมตรที่ศูนยของประเทศฝรั่งเศสอีก
ดวย 

 



 

 

 
คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารทองถิ่น  

(มื้อที่ 2 ) 
พิเศษ หอยเอสคาโก ตนตําหรับฝรั่งเศส 

ที่พัก         HOTEL MERCURE PARIS VELIZY 
หรือเทียบเทา 4 ดาว 

(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น  
ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7วัน กอนเดินทาง ขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล ) 

 
วันที่สาม ปารีส •  ดิจอง  •กรุงเบิรน • บอหมีสีนํ้าตาล   ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3 ) 

นําทานเดินทางสูเมืองดิจอง (Dijon ) ( ใชเวลาเดินทางประมาณ  3.30 ชม. )   
ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแหงแควนเบอรกันดี ผานทุงราบอันกวางใหญ
แหลงผลิตมัสตารดชื่อดัง อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวนชั้นเลิศอีกดวย ผานชม
อาคารบานเรือนสมัยเรเนสซองส โบสถและวิหารเกาแกในสมัยยุคกลาง ซึ่งมี
จุดเดนคือ การมุงหลังคาดวยกระเบื้องสีแดงสดจัดเรียงเปนลวดลายงดงาม 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น (มื้อที่ 4 ) 
 



 

 

นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) ( ใช
เวลาเดินทางประมาณ  3.30 ชม. )   
นครหลวงของประเทศ เม ืองแห  งนี้
นอกเหนือจากศูนยกลางทางการปกครอง
แลว ยังเปนจุดรวมของวัฒนธรรมอันเปน
เอกลักษณของดินแดนแหงขุนเขาจนไดรับ
การขึ ้นทะเบียนเปนมรดกโลกเมืองป 
1983 อีกดวย พาทานชมความงามของ 
ยาน Old town ซ ึ ่ งเป นย านจ ุดศ ูนย

หลางของเมือง ไฮไลทอยูที่ หอนาฬิกานาฬิกาดาราศาสตร (Zytglogge) ที่
นอกเหนือจากความเที่ยงตรงแลว ในทุกๆ ตนชั่วโมงยังมีกลไกแสดงรูปปم�นสัตว
แสนนารักใหไดชมกันอีกดวย ใหทานไดซึมซับกับบรรยากาศอยางไมรีบเรงถัดไป
ไมไกลจะพบกับ บานเลขที่ 49 ซึ่งเปนบานที่อัลเบิรต ไอนสไตน นักฟสิกสชื่อดัง

ของโลก เคยมาใชชีวิตอยูในชวงสั้นๆ ระหวางปค.ศ. 1903-1905 ปจจุบันบาน
หลังนี้ไดกลายเปนพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมภาพถายและผลงาน บางสวนของ
ไอนสไตน จากนั้นพาทานถายรูปเปนที่ระลึกกับความตระการตาของ อาสนวิหาร
แหงกรุงเบิรน (Bern Minster) ที่คงความงามมาตั้งแตปค.ศ. 1573   
ตบทายดวยสัญลักษณของกรุงเบิรน กับ บอหมี (Bärengraben) ริมแมนํ้าอาเร 
โดย คําวา Bern ที่เปนชื่อเมืองนั้นมาจากคําวา "Baren" ในภาษาเยอรมันที่



 

 

แปลวา "หมี" หรือ "Bear" ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเกิดมาจากในสมัยกอนนั้น ผูครอง
เมืองเบิรนไดไปออกลาสัตว และสัตวที่ไดกลับมานั้นก็คือหมีนั่นเอง จนทําใหเบิร
นนั้นกลายเปนชื่อของเมือง และมีสัญลักษณของเมืองเปนรูปหมีไปดวย  

 

คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 5 ) 
ที่พัก AMBASSADOR SPA HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว 

(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น  ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทํา
การแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก 
ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล ) 

 



 

 

วันที่สี่ กรุงเบิรน • แองเก้ิลเบิรก •  ยอดเขาทิตลิส  • ลูเซิรน 

ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)          

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6 ) 
จากนั้นเดินทางเขาสูหมูบานแองเก้ิลเบิรก (Engelberg) ( ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ  2 ชม. )   ซึ่งตั้งอยูเชิงขุนเขาท่ีสวยงามมีระดับอีกแหงหนึ่งของเทือกเขา
แอลป� ผานเสนทางไฮไลทของสวิตเซอรแลนด และวิวทิวทัศนสวยงามของทุงหญา
ตัดกบัหิมะอันขาวโพลนปกคลุมยอดเขา นําทานขึน้กระเชาลอยฟ�าทันสมัยระบบ
ใหมลาสุดหมนุ 360 องศา รอบตัวเอง ชมทัศนียภาพอันตระการตาไดรอบ
ทิศทางตามเสนทางขึ้นสูยอดเขาทิตลิส (Titlis) เขาชมถํ้านํ้าแข็ง (Ice Grotto)ที่ 

 



 

 

ไมเคยละลาย เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเลนหิมะบนลานสกี สุดแสน
ประทับใจเปนอยางยิ่ง ชมทิวทัศนของยอดเขาตางๆ ที่ปกคลุมไปดวยหิมะอันขาว
โพลนสรางความงดงามใหกับขุนเขาเปนอันมาก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา (มื้อที่ 7 ) 
จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) ( ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 
นาท ี )   เมืองทองเท่ียวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไป
ดวยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of 
Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาต ิ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพ
อยางกลาหาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเม่ือป ค.ศ.1792 ชม
สะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผาน
แมนํ้ารอยส (Reuss River) อันงดงามซ่ึงเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน 
เปนสะพานไมที่มีหลังคาท่ีเกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเม่ือป ค.ศ.1333 โดยใต

หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวตัิศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน 
จากนั้นใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มีดพับ
, นาฬิกายี่หอดัง อาทเิชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน   

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศัย  
ที่พัก   HOTEL  IBIS STYLES LUZERN  CITY หรือเทียบเทา 3 ดาว 



 

 

(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น  ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทํา
การแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก 
ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล ) 

 

วันที่หา ลูเซิรน • มิลาน  • มหาวิหารมิลาน  •  แกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล 
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที่ 8 ) 
จากนั้นเดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan) ( ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. )    
เมืองที่เรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหงแฟชั่นของโลก เปนเมืองสําคัญในภาคเหนือ
ของประเทศอิตาลีตั้งอยูบริเวณที่ราบลอมบารดีที่มีชื่อเสียงในดานแฟชั่นและศิลปะ 
ซึ่งมิลานถูกจัดใหเปนเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอรก ปารีส ลอนดอน 
และโรม เปนหนึ่งในเมืองที่สําคัญ และทันสมัยท่ีสุดในอิตาล ี

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารทองถิ่น (มื้อที่ 9 ) 

 



 

 

นําทานถายรูปดานนอกของมหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano) 
ที่สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกัน ชมความงดงามอันนาอัศจรรย ของ
สถาปตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟم�นฟูศิลปวิทยาการ นําทานชมแกลเลอรี วิค
เตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซึ่งนับวาเปนชอปปم�ง
มอลลที่สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของกษัตริยวิค
เตอร เอ็มมานูเอล ที่ 2 ผูริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรีย
ของศิลปนชื่อดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือลีโอนารโด ดารวินซี่ ที่อยูในบริเวณ 
ดานหนาของโรงละครสกาลา 

คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน (มื้อที่ 10 ) 
ที่พัก HOTEL NH MILANO 2 หรือเทียบเทา 4 ดาว 

(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น  ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทํา
การแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก 
ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล ) 

วันที่หก มิลาน •  ปซา • หอเอนเมืองปซา •  เซียนา     
 ไ (เชา/ กลางวัน /เย็น) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 11 ) 



 

 

นําทานเดินทางสูเมืองปซา (Pisa) ( ใชเวลาเดินทางประมาณ  3.30 ชม. )   
เมืองแหงศิลปะที่สําคัญของอิตาลี เปนเมืองเล็กๆอยูทางตะวันตกของ Florence 
ดานตะวันตกของเมืองติดกบัทะเลเมดิเตอรเรเนียน แมวาจะเปนเมืองเล็กๆ แต 
Pisa ก็เปนเมืองที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวท่ัวโลก 

เที่ยง                   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 12 ) 

          นําทานถายรูปบริเวณรอบนอก จัตุรัสเปยซซา เดล ดูโอโม (Piazza Del 
Duomo) อันเปนที่ตั ้ง หอเอนเมืองปซา  (Leaning Tower of Pisa) หอ
ระฆังทรงกระบอก 8 ชั้น ที่สรางดวยหินออนสีขาวสูง 55.86 เมตร มีนํ ้าหนัก
ประมาณ 14,500 ตัน โดยเอกลักษณและสาเหตุที่ทําใหหอระฆังแหงนี้ไดเปนสิ่ง
มหัศจรรยของโลกนั้นคือการที่ตัวอาคารมีลักษณะเอียงไปทางเหนือประมาณ 
3.97 องศา หอเอนแหงปซาแรกเริ่มสรางในป  1174 แตเมื่อสรางขึ้นไปเพียง 3 
ชั้น ฐานอาคารก็เกิดการทรุดตัวลง เนื่องจากเนื้อดินในบริเวณนี้ไมมีชั้นหินแทรก 
ประกอบกับตั้งอยูใกลแมนํ้าอารโน ทําใหดินมีความชื้นและเหลวกวาปกติ จนทําให
ตองยุติการกอสรางไปกวา 94 ป จนกระทั่งป 1272 สถาปนิกนาม จีโอวานี ดี ซี
โมเน (Giovanni di Simone) ไดมาสานตอดวยเทคนิกการสรางใหเพดานไม
เทากันเพื่อรักษาอาหารใหสมดุล แตก็ตองยุติการกอสรางในป 1284 จากภัย
สงคราม กอนชั้นที่ 7 ของอาคารจะเสร็จในป 1319 และตัวหอระฆังถูกเติมจน
เสร็จสิ้นเมื่อป 1372 นับเปนเวลารวม 199 ป นับจากวันที่เริ่มสราง โดยตัวอาคาร
เคยเอียงมากสุดถึง 5.5 องศา ในป 1990 ใหทานไดชมบริเวณรอบหอระฆังแหงนี้
พรอมเก็บรูปเปนที่ระลึก   

 จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเซียนา ( Siena ) เพ่ือเขาสูที่พัก 

คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น (มื้อที่ 13 ) 
ที่พัก HOTEL NH EXCELSIOR SEINA หรือเทียบเทา 4 ดาว 

(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น  ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทํา
การแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก 
ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล ) 

 

 

 



 

 

วันที่เจ็ด     เซียนา • โรม  •  นครรัฐวาติกัน  • นํ้าพุเทรวี่ •  บันไดสเปน  • สนามบิน   

                ไ (เชา/ กลางวัน /-) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 14 ) 

เดินทางสูศูนยกลางการปกครองของอิตาลีที่ กรุงโรม (Rome) ( ใชเวลา

เดินทางประมาณ  4 ชม. )   เมืองหลวงของประเทศและเคยเปนเมืองหลวงของ
อาณาจักรโรมันท่ีรุงเรอืงถือเปนรากฐานของสังคมและวัฒนธรรมของชาติยุโรป ไม
วาจะเปน ปฏิทินตามหลักสุริยะคติ กฎหมาย การประชุมในสภาในรูปแบบ
สาธารณรัฐ เปนตน       

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  (มื้อที่ 15 ) 



 

 

 
นําทานถายรูปบริเวณ จัตุรัสนักบุญปเตอร (St. Peter’ Square) ออกแบบ
โดย จาน ลอเรนโซ เบอรนินี อีกหนึ่งประตมิากรผูไดฉายาวา สามารถเสกหินออน
ใหหายใจได จัตุรัสสามารถจุคนไดประมาณ 60,000 คน ตรงกลางมีเสาโอบีสิส
หินแกรนิตแดง สูง 25.5 เมตร จากอียิปต ซึ่งเปนการแสดงถึงแสงยานุภาพของ
โรมันท่ีมีตอประเทศในยุโรปและแถบเมดิเตอรเรเนียนในขณะนั้น ดานหลังจัตุรัสจะ
เปน มหาวิหารนักบุญปเตอร (St. Peter’ Basilica) ศาสนสถานของคริสตที่ใหญ
ที่สุดในโลก และเปนที่ฝงพระศพของพระสันตะปาปาพระองคแรกที่ถูกลงโทษ
ประหารชวีิตดวยการตรึงไมกางเขนในสมัยของจักรพรรดิเนโร เม่ือป ค.ศ. 68 ถือ
เปนศูนยรวมท้ังทางกายและทางในของวาติกนั  

จากนั้น        นําชมความยิ่งใหญในอดีตและเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนาม
กีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ อดีต
สนามประลองการตอสูที่ยิ่งใหญของชาวโรมันที่สามารถจุผูชมไดถึง 50,000 คน 
นําชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณนํ้าพุ
เทรว่ี (Trevi Fountain) สัญลักษณของกรุงโรมท่ีโดงดงั นําทานเดินสูบริเวณ
ยานบันไดสเปน (The Spainsh Step) แหลงแฟชั่นชั้นนําและแหลงนัดพบของ
คนรักการชอปปم�งไดไมวาจะเปน Gucci, Louis Vuitton, Prada, 
Longchamp, Chanel, DIOR, Balenciaga เปนตน แตหากสนใจชิมกาแฟ
เอสเปรสโซตนตําหรบั ก็มีรานกาแฟมากมายใหทานไดลิ้มลอง 

 



 

 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติฟูมิซิโน  
(Fiumicino Intl’ Airport) เพ่ือใหทานไดมีเวลาทําการคืนภาษ ี(Vat Refund) 

22.05 น.  ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตสเที่ยวบินที่ 
EK96 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครือ่ง ** 

                           *** คณะเดินทางตั้งแตเดือน เม.ย เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 
22.05 น. ถึงดูไบ เวลา 05.55 น. *** 

 

วันที่แปด   สนามบินนานาชาติดูไบ • กรุงเทพฯ                   
ไ (เชา/-/-) 

05.55 น. ถึงสนามบิน ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ชั่วโมง) ใหทานผอนคลายอริยบทระหวางรอเวลา
เปลี่ยนเครื่อง 

08.50 น. ออกเดินทางสู อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส 
EK370 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**     

18.10 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดวยความประทับใจ 
*** คณะเดินทางพีเรียด วันที่ 2 – 9 มิ.ย. และ 23 – 30 มิ.ย. 63 ถึงกรุงเทพฯ 

เวลา 18.20 น. *** 

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



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว (หนวย : บาท) 
วันเดินทางและราคา มหัศจรรย ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 8 วัน 5 คืน 

 โดยสายการบินเอมิเรตส EK 
เริ่มเดินทาง เดินทางกลับถึง เที่ยวบิน 

30 เม.ย 63 
2 มิ.ย. 63 
23 มิ.ย. 63  

 7 พ.ค. 63 
9 มิ.ย. 63 

30 มิ.ย. 63 

EK373/EK071 
EK096/EK370 

ราคา  ผูใหญ ทานละ 55,900.- 
ราคา เด็กอายุ 2-11 ปบริบูรณ พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 55,900.- 
ราคา เด็กอายุ 2-11 ปบริบูรณ ป พักกับผูใหญ 2 ทาน (เตียง
เสริม) ทานละ 

54,900.- 

ราคา เด็กอายุ 2-11 ปบริบูรณ พักกับผูใหญ 2 ทาน (ไมมี
เตียง) ทานละ 

53,900.- 

พักเด่ียวเพิ่มทานละ 13,900.- 
 

** คณะเดินทางจํานวน 30 ทานตอกรุป** 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 
ชั้นธุรกิจ EK  เพิ่มเงินจากราคาเดิม ***กรุณาเช็คกับทางเจาหนาที่คะ 90,000 – 120,000 
ในกรณีลูกคามีตั๋วแลว EK หักออก 19,000 

 

อัตราคาบริการรวม 
 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพรอมกรุป สายการบินสายการ
บินเอมิเรตส EK  

 ภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหง 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 30 กก.กระเป�าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 

ใบ ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนํ้าหนักกระเป�า การสะสม
ไมล หรืออื่นใดที่เปนประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการ
เปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ 

 คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบ,ุ  



 

 

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเที่ยวและยานพานหะตามรายการระบุ 
 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ หัก ณ ที่จาย 3% 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน  50,000 USD / เงื่อนไขเปนไปตามกรมธรรม 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

 คาวีซาเชงเกน 4,000 บาท / ทาน 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คานํ้าหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมตอทาน 
 คาใช จ ายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื ่องดื ่มที ่สั ่งเพิ ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร, ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 นํ้าดื่มบริการบนรถ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปหัวหนาทัวร ทิปสําหรับคนขับรถและไกดทองถิ่น รวมทั้งทริป 60 ยูโร 
 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอเลื่อน
การเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพิ่ม เพื่อทําการออกเดินทาง 
โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 
2. กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 30,000 บาท สวนที่เหลือชําระ
ทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วันมิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวง
เทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 45 วัน) 
กรณียกเลิก (จอยกรุป) : 



 

 

 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 
ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วัน 
จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

 ยกเลิกนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%จากราคาขาย และยึดเงิน
มัดจําทัง้หมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกนอยกวา 30 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณียกเลิก (ตัดกรุป) : 

 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจํา
ใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด เทศกาล,วันหยุกนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม
มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินคาทัวร
ทั้งหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  

 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต
ทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและ
มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจง
ใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 



 

 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะ 
ไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลท
บินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

โรงแรมท่ีพักและสถานทีทองเที่ยว 
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทาง

เปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 Twin+1 
Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม หรือไมมีหองพักแบบ 
3 เตียงเลย 

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเดี่ยว
Single หองคู Twin/Double อาจจะไมติดกันหรืออยูคนละชั้น 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองที่เปนหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองพักแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปสวนมากจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิตํ่า 
จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูรอนเทานั้น 

 บางสถานที่ในยุโรปอาจปดในวันอาทิตย หรืออาจะมีการปดปรับปรุงในชวงฤดูหนาว หาก
วันเดินทางตรงกับวันเหลานี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจงให
ทานทราบลวงหนา หากทราบเวลาที่แนนอนกอนเดินทาง 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไข
ได  

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบิน
ยกเลิกบิน, การประทวง,การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไข
นี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัททัวร) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ 
ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบรกิารไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อไดหากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคา
นํ้ามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตั๋วดงักลาว 



 

 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษิัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ได
ระบุไวขางตนนี้แลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight 
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกบัใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการ
จองทัวร  

 กรณีม ี“คดคีวาม” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทาง
ได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณ ี“หญิงตัง้ครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุมของบริษทั
ฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏเิสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยาง

ถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 
 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารการขอวีซาเชงเกน  (ประเทศสวิตเซอรแลนด) 

ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 

ในการยื่นวีซาทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไวจนกวาจะไดการรับอนุมัติผลวีซา ไม
สามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาใชได   ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาประมาณ  15  วัน
ทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดของทาง
สถานทูต หรือ อาจชาหรือเร็วกวากําหนดขึ้นอยูกับสถานทูต         

*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 
 
 
หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย)  
***สําหรับหนังสือเดินทาง ตองใชเปนหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) 
เทานั้น หามใชหนังสือเดินทางราชการ (สีนํ้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรือ
อื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเดด็ขาด*** 
 
 
 
 
 
 
 
 

***ในกรณทีี�ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พาํนักอยู่ต่างประเทศ, ทาํงานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา

ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที�ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื�นขอวีซ่าจะมีเงื�อนไข และ 

ข้อกําหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ�มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 

ข้อกาํหนดนี�รวมไปถึงผู้เดินทางที�ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

�. หนังสือเดินทาง 



 

 

   รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จํานวน 2 ใบ       
(พื้นหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือน กรุณารวบผมใหเห็นใบหนาใหชัดเจน หามสวม
แวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 
สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรูปถายของทานกับวีซา ที่ทานเคยไดรับยอนหลงไป 6 
เดือน 
 หากพบวาทานใชรูปถายเคยมีวีซาที่เกิน 6 เดือนแลว ทานตองถายรูปใหม ทางสถานทูต
ฯ  
เขมงวดเรื่องรูปถายมาก หากทานไมปฏิบัติตามขอกําหนด ทานอาจตองเสียเวลาไป
ถายรูป 
และตองมาแสดงตวัใหมในการยื่นวีซา 
 

 
 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง 
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement ตัวจริง บัญชีออม

ทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป ยอนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคาร
เทานั้น พรอมกับมีตราประทับจากธนาคาร ทางสถานทูตจะไมรับ Bank 
Statement ที่ปริ้นเองจาก Internet (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชีโดย
การฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพื่อใหอัพเดทไม
เกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซา) 

สําคัญมาก !!! หามทําการโอนเงินเขาไปเปนยอดใหญในครั้งเดียวกอนการยื่นวีซา
เด็ดขาด 
 
 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง โดยบุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายไดนั้น 

คือ 
-  พอ, แม สามารถรับรองคาใชจายใหบตุรได 
- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหกันและกันได 
- เพ่ือน ไมสามารถรับรองคาใชจายใหกันได 

-   ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เปน
ภาษาอังกฤษ พรอมเอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียน
สมรส เปนตน 

�. หลกัฐานการเงิน 

�. รูปถ่าย 



 

 

- ใช Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทาง
ธนาคารเทานั้น พรอมกับมีตราประกับจาก  ธนาคาร อัพเดทไมเกิน 15 วันนับจากวัน
ยื่นวีซา ของบุคคลที่ออกคาใชจาย 
 
 

 
 

 
 

 
  
 เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปน

กรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.
0403) 

 เจาของกิจการที่ไมไดจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางานเปนภาษาอังกฤษ 
พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 

 
 พนักงานทั่วไป  หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, 

วันเริ่มทํางาน พรอมระบุวันลาและประเทศที่เดินทางทางตามโปรแกรม 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

 
 นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียน ที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษา

อยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต) 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

 
 

 สําเนาทะเบียนบาน 
 สูติบัตร(กรณีเดก็อายุตํา่กวา 18 ป) 
 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
 ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

 

**สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีติดลบ   Bank Statement ที�ปริ�นจากอนิเตอร์เน็ต หรือ Bank 

Statement ที�ออกจากธนาคารแต่ไม่มีตราประทบั  บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พนัธบัตร ตราสารหนี� กองทุน และสลากออมสิน 

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ** 
 

�. หลกัฐานการทาํงาน 

�. เอกสารส่วนตัว 



 

 

 
 

 หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยมารดาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

 หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

 หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา 

*สําหรับหนังสือยินยอมนั้น ใหขอเอกสารเปนภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 
ฉบับ จากทางสํานักงานเขต หรืออําเภอ* 

 
 กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี

รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม

เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย (บิดา หรือ มารดา ) 
 ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี

ซาเทานั้น 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจงขอเพิ่มเติม 
**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงที่ตองนําติดตัวมาในวันที่ตองสแกนลายนิ้วมือ  
 บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบัตร 

(กรณีอายุตํ่ากวา 18 ป ) 
 สมุดเงินฝากธนาคาร ใหตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซา 
 เวลาการอนุมัติผลวีซาจะอยู  10-15 วัน ทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ 

วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใชระยะ
พิจารณานานกวาที่กําหนด         

 ระหวางพจิารณาไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
 คาแปลเอกสารทุกอยางไมรวมอยูในคาดําเนินการของทัวร 

�. กรณเีด็กอายุไม่ถึง �� ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา 



 

 

การพิจารณาผล VISA ขึ ้นอยู กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวน
เกี่ยวของกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น  บริษัทเปนเพียงตัวแทนที่คอยอํานวยความสะดวก
ในการยื่นวีซาเทานั้น ขอมูลและเอกสารทุกอยางตองเปนความจริงความบิดเบียน ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีที ่VISA ไมผานทุกกรณี *** 
 

ขอมูลคํารองขอยื่น วซีา ประเทศสวติเซอรแลนด  (โปรดระบุขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 

*****  กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอ  เพื่อเปนประโยชนในการพิจารณาวีซา ***** 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาประเทศสวิสเซอรแลนด 

1.) ขอมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผูเดินทาง  
       ชื่อและนามสกุล   __________________________________________________ 
       ชื่อและนามสกุลเกา(ถามี)  __________________________________________________ 
       ชื่อและนามสกุล (ระบุเปนภาษาอังกฤษ)  ________________________________________ 
       หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก  
 

        วัน/เดือน/ปเกิด ค.ศ.  ________________________ 
        สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________ 

2.) ขอมูลของผูเดินทาง และครอบครัว 
ที่อยูปจจุบัน(ที่สามารถติดตอได)   

________________________________________________________________ 
โทรศัพทมือถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 
สถานภาพ :     โสด     สมรสโดยจดทะเบียนสมรส      สมรสไมไดจดทะเบียน   
          หยา      หมาย 

วัน/เดือน/ป ค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หยา ฯลฯ)  ____________________________ 
ถาทานสมรส โปรดระบรุายละเอียดของคูสมรส 
ชื่อและนามสกุลคูสมรส (ระบุเปนภาษาอังกฤษ)   ___________________________________ 

       วัน/เดือน/ปเกิด ค.ศ. ของคูสมรส   ________________________ 
       สถานที่เกิด (จังหวัด)  _______________________ 

             



 

 

3.) ขอมูลของผูเดินทางเกี่ยวกับอาชีพ, หรือถากําลังศึกษาอยู ใหลงรายละเอียดของ
สถานที่ศึกษา และลงรายละเอียดอื่นๆ  
ลงในชองวาง 
3.1) ชื่อบริษัทที่ทํางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 
3.2) ที่อยูของบริษัทที่ทํางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 
3.3) งานปจจุบันทําอาชีพ โปรดระบตุําแหนง (ระบุเปนภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 
3.4) เบอรโทรศัพทที่ทํางาน หรือเบอรโทรศัพทสถาบันที่ทานกําลังศึกษาอยู  
___________________________________________________________________________________ 

       4.)  ขอมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปตางประเทศ 
4.1) ทานเคยมีวีซาเชงเกนในกลุมเชงเกนภายในระยะเวลา 3 ป (ถามีโปรดระบุ) 
           มี     วันที่ออกวีซา และวันที่หมดอายุวีซา ใหตรวจสอบที่หนาเชงเกนที่ทานเคย
เดินทาง 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  
___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  
___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  
___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  
___________________ 
          ไมเคยมีวีซาเชงเกน 

        4.1.1) ถาทานเคยมีวีซาเชงเกน โปรดระบุวันที่สแกนลายนิ้วมือลาสุด   
(ผูสมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ป ท่ีสแกนลายนิ้วมือลาสุด  
                      ไดจากหนาวีซาเชงเกนลาสุดที่ทานเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ ______________ วันที่สแกนลายนิ้วมือลาสุด  ___________________ 
5.) คาใชจายในการเดินทาง  
ออกคาใชจายเอง         มีผูออกคาใชจายให          
ระบุชื่อ   ความสัมพันธ   


