
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIC EUROPE V ITALY SWITZERLAND FRANCE 8D5N 

CLASSIC EUROPE V ITALY SWITZERLAND FRANCE 8 วนั 

5 คนื 
 

 เทีย่วแบบจุใจกบั 3 ประเทศยอดนิยมของยุโรป 

 อติาลี เมืองมลิาน และ ทะเลสาบโคโม ่ทะเลสาบทีส่วยทีสุ่ดในโลก 

 พชิติยอดเขาทติลสิแหง่สวสิ ชอ้ปป้ิงเมืองซุก เทีย่วเมืองลูเซริ์น 

 เมืองปารีส หอไอเฟล พพิธิภณัฑ์ลูฟร์ เมืองกอลมาร์ เวนิสน้อย 

 เปิดประสบการณ์ นั่งรถกระเชา้ไฟฟ้า Funicular Montmartre  

 มหาวหิารซาเคร-เกอร์ บาซลิกิา้ หวัใจอนัศกัดิส์ทิธิข์องปารีส 
 

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

 

 

 



 

 

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ่ เด็ก 2-11 ปี 

เสรมิเตียง 

เด็ก 2-11 ปี  

ไมเ่สรมิเตียง 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ั่ง หมายเหตุ 

28 ต.ค. – 04 พ.ย. 65 53,900 53,900 48,400 12,500 25  

17-24 พ.ย. 65 52,900 52,900 47,400 12,500 25  

30 พ.ย. – 07 ธ.ค. 65 52,900 52,900 47,400 12,500 25  

>> ราคาทวัร์ไมร่วมคา่วีซา่และคา่บรกิาร 5,500 บาท << 

 

 FLIGHT 
 DEPARTURE   :   :  EY407  BKK-AUH    19:30-23:10  

         EY081  AUH-MXP    03:25-07:55 
RETURN   :   EY032  CDG-AUH    09:30-18.55 
                                   EY402  AUH-BKK    21:45-07.20    

 
 

16:30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกช ัน้ 4 ประต ู4 เคาน์เตอร์ J สายการบนิ สาย

การบินเอทฮิดั แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋าก่อนขึน้

เครือ่ง  

19:30 น.      น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองมลิาน ประเทศอติาลี โดยสายการบนิเอทฮิดั แอร์เวย์ เทีย่วบนิที ่EY407 

23:10 น.      เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบี ประเทศ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 

 

 

 

 

 
03:25 น.     น าทา่นเดนิทางสูถ่งึ ทา่อากาศยานมลิาโนมลัเปนซาประเทศอติาลี เทีย่วบนิที ่EY081 
07:55 น.      เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมลิาโนมลัเปนซา ประเทศอติาลี น าทา่นผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและพธิี         

การทางศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ช้ากว่าประเทศไทย 6 ช ั่วโมง) น าท่านผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและพธิีการ ทางศลุกากร

และตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแล้วน าท่านขึน้รถ

โค้ชปรบัอากาศเดินทางสู่ น าท่านสู่จุดศูนย์กลาง

ของ เมืองมิลาน หรือที่คนอิตาเลียนเรียกว่า มิลา

วนัทีส่อง        ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบี-ทา่อากาศยานมลิาโนมลัเปนซา-เมืองมลิาน-พระราชวงัมลิาน-มหาวหิารแหง่มลิาน-ซานตามารี

อาเดลเลกราซีเอ-หา้ง Galleria Vittorio Emanuele II    

 

                                                                                                                    

วนัทีห่น่ึง        ทา่อากาศยานสุวรรณภูม-ิทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบี 

                                                                                                                    



 

 

โน่ (Milano) (ระยะทาง 50 กม. / 1 ชม.) เป็นเมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกแขง่กบัปารีสในประเทศฝร ั่งเศส เป็นศนูย์กลางทาง

ธุรกจิของอติาลี นอกจากนัน้ยงัมีภาพวาดเฟรสโกท้ีมี่ชือ่เสียงโดง่ดงั และโรงละครโอเปร่าอนัลือชือ่ เป็นตน้ จากนัน้พาทกุทา่นแวะ

ถ่ายภาพกบั พระราชวงัมลิาน (Royal Palace of Milan)  เป็นทีต่ ัง้ของรฐับาลในเมืองมลิานเป็นเวลาหลายศตวรรษ ปจัจุบนั

ท าหน้าทีเ่ป็นศนูย์วฒันธรรมและเป็นทีต่ ัง้ของนิทรรศการศลิปะระดบันานาชาต ิครอบคลุมพ้ืนทีก่ว่า 7,000 ตารางเมตร และเป็น

ที่จดัแสดงงานศลิปะสมยัใหม่และร่วมสมยั และคอลเล็กชนัทีมี่ชื่อเสียงโดยร่วมมือกบัพิพิธภณัฑ์และสถาบนัทางวฒันธรรมทีมี่

ชื่อเสียงจากท ั่วโลกเป็นประจ า ชม  มหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) (ถ่ายรูปด้านนอก) มหาวิหารน้ีสร้างด้วย

สถาปตัยกรรมแบบโกธคิทีถ่ือว่ามีความใหญโ่ตเป็นอนัดบัสามของโลก เริม่สรา้งในปี 1386 แตก่ว่าจะเสร็จตอ้งใชเ้วลากว่า 400 

ปี ดา้นนอกมีหลงัคายอดเรียวแหลมทีท่ าจากหนิออ่นจ านวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหนิออ่นจากสมยัตา่งๆ กว่า 2,245 ชิน้ ยอดที่

สูงที่สุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ ถ่ายรูปด้านนอกที่ ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ (Santa 

Maria delle Grazie) เป็นโบสถ์และคอนแวนตข์องคณะดอมนิิกนั ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกใน

ปี ค.ศ. 1980 โบสถ์แห่งน้ีมีชื่อเสียงเพราะเป็นทีต่ ัง้ของจิตรกรรมฝาผนงั "พระกระยาหารม้ือสุดท้าย" ที่เขียนโดยเลโอนาร์โด 

ดาวินชีภายในหอฉนัของคอนแวนต์ ไปชมและแวะช้อปป้ิงที ่หา้ง Galleria Vittorio Emanuele II  เป็นหน่ึงในศูนย์การคา้ที่

เกา่แกท่ีสุ่ดในโลก มีลกัษณะเป็นทางเดนิและอาคารขนาบ 4 ช ัน้ คลุมดว้ยหลงัคาทรงโคง้ ต ัง้อยูใ่นใจกลางเมืองมลิาน   

 อสิระอาหารเทีย่งและเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 

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

กึง่กลางระหว่าง Comoและ Milan ศูนย์กลางประวตัศิาสตร์อนัเกา่แก่ของเมืองกอ่ต ัง้ขึน้บนยอดเขาทีต่ ัง้อยู่ในหุบเขาทางฝั่งขวา

ของลูรา   

ทีพ่กั: Just Hotel Lamazzo Fiera 4* หรือระดบัใกล้เคยีง 

                    (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือที1่) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองโคโม ่(Como) (ระยะทาง 16 กม. / 30 นาที) เป็นเมืองในแคว้นลอมบาร์เดยี ประเทศอติาลี ต ัง้อยูบ่รเิวณ

พรมแดนกบัประเทศสวติเซอร์แลนด ์โคโมเ่ป็นเมืองทีต่ ัง้อยูใ่นเทือกเขาแอลป์ ทศิเหนือของเมืองอยูต่ดิกบัทะเลสาบโคโม่ ถือเป็น

เมืองทอ่งเทีย่วยอดนิยมแหง่หน่ึง เป็นแหล่งรวมชิน้งานศลิปะชือ่ดงั, มีโบสถ,์ พพิธิภณัฑ์, สวน, โรงละคร, วงัเกา่อยูม่ากมาย  พา

ทุกท่านไปเก็บภาพความประทบัใจกบั ทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) ขึน้ชือ่ว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยทีสุ่ดในโลก ต ัง้อยู่ใน แคว้น

ลอมบาร์เดีย (Lombardy) ไม่ไกลจากเมืองมิลาน (Milan) เท่าไรนกั ด้วยความยาวโดยรอบ บวกกบัพ้ืนทีร่อบๆ ทะเลสาบถงึ 

146 ตารางกโิลเมตร จงึท าใหท้ะเลสาบแหง่น้ีกลายเป็นทะเลสาบทีใ่หญท่ีสุ่ดเป็นอนัดบั 3 ของประเทศอติาลี และยงัเป็นทะเลสาบ

ทีล่กึทีสุ่ดเป็นอนัดบั 5 ในยุโรปดว้ยความลกึกว่า 400 เมตร รูปร่างลกัษณะเฉพาะของทะเลสาบโคโมท่ าใหนึ้กถงึ  Y ทีก่ลบัดา้นที่

โดง่ดงัไปท ั่วโลก เป็นผลมาจากการละลายของธารน ้าแขง็รวมกบัการกดัเซาะของแมน่ ้า Adda โบราณ ท าใหเ้กดิทางแยกเป็นตวั 

Y และยงัเป็นทะเลสาบมีทวิทศัน์ทีง่ดงามทีสุ่ดแหง่หน่ึงในโลก  

วนัทีส่าม        เมือง Lomazzo-เมืองโคโม-่ทะเลสาบโคโม-่เมืองแองเกลิเบร์ิก ประเทศสวติเซอร์แลนด-์ยอดเขาทติลสิ-ถ า้น ้าแขง็-สะพานแขวน-

เมืองลูเซร์ิน-สงิโตหนิแกะสลกั-สะพานไมช้าเปล- Schwanenplatz                                                              อาหาร เชา้,เทีย่ง,เยน็ 

 

                                                                                                                    



 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองแองเกลิเบร์ิก (Engelberg) ประเทศสวติเซอร์แลนด์ ( ระยะทาง 203 ก.ม. / 3 ชม.)  เป็นเมืองเล็กๆ
ต ัง้อยู่บนเขาสูงอยู่ในรฐัออบวลัเดนิ ประเทศสวติเซอร์แลนด์ ล้อมดว้ยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเป็นยอด
เขาทติลิส ซึง่ยอดเขาทติลสิมีความสูงประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเลปานกลาง เป็นทีต่ ัง้ของสถานีกระเชา้โรแตร์
เพือ่เดนิทางขึน้สู่ ยอดเขาทติลิส )Titlis) ท่านจะไดส้มัผสักบักระเช้าทรงกลมทีเ่รียกว่า โรแตร์ เคเบิล้คาร์ ทีจ่ะหมุนรอบๆ ที่
ทา่นสามารถดวูวิได ้360องศาในขณะทีเ่คลือ่นทีข่ึน้ไปเรือ่ยๆ ทา่นจะไดข้ึน้ชมทศันียภาพทีง่ดงามของเทือกเขาแอลป์ ชม ถ า้
น ้าแข็ง (Glacier cave) ที่สวยงามและเดินเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหิมะบนยอดเขา และชม สะพานแขวน (TITLIS CLIFF 
WALK) สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีการทอ่งเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสูง 3,000 เมตร 
ทอดขา้มหน้าผา อสิระใหท้า่นถา่ยรูปตามอธัยาศยั  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (อาหารอาหารชุดสไตล์เอเชีย) บนยอดเขาทติลสิ (มื้อที2่)   

เดนิทางสู ่เมืองลูเซร์ิน (Lucerne) เมืองท่องเทีย่วยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของสวติเซอร์แลนด์ ทีถู่กหอ้มล้อมไปดว้ยทะเลสาบและ
ขนุเขา(ระยะทาง 35 ก.ม. / 45 นาที)  จากนัน้ น าทา่นชม สงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลกับนผาหนิ
ธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชีพอยา่งกลา้หาญของทหารสวติทีเ่กดิจากการปฏวิตัใินฝร ั่งเศสเมือ่ปี ค .ศ. 1792 ชม
สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มีความยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่น แมน่ ้ารอยส์ )Reuss  River) ซึง่เป็นเหมือน
สญัลกัษณ์ของเมืองลูเซร์ินเป็นสะพานไมท้ีมี่หลงัคาทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในยุโรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค .ศ. 1333 โดยใตห้ลงัคาคลุมสะพานมี
ภาพวาดประวตัศิาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน  อสิระเดนิเล่นที ่Schwanenplatz  ทีน่ี่เป็นแหล่งช้อปป้ิงหลกัส าหรบั
นกัท่องเที่ยวที่มาเยือนลูเซิร์น ต ัง้อยู่ริมฝั่ งขวาของทะเลสาบลูเซิร์น มีร้านค้ามากมายที่น่ี ร้านกาแฟ ร้านอาหาร มีโรงงาน
นาฬิกาโรเล็กซ์ในบริเวณน้ีด้วย ร้านค้ารอบๆขายงานฝีมือสวิสท้องถิ่น ร้านค้าบางร้านขายของที่ระลึก ช็อคโกแลต 
เครือ่งประดบั ฯลฯ   

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (ม้ือที3่) 

 ทีพ่กั: Ibis Style Luzern 3* หรือระดบัใกล้เคยีงกนั 

 

                    (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือที4่) 
วนัทีส่ี ่      เมืองลูเซร์ิน-เมืองซุก- Lohri AG Store-เมืองกอลมาร์ (Colmar) ประเทศฝร ั่งเศส-เวนิสน้อย -เมืองดจีอง  
                                                                                                                                                                                      อาหาร 
เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

                                                                                                                    



 

 

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม เมืองซุก (ZUG) (ระยะทาง 29 กม. / 30 นาที) เป็นเมือ่งทีร่ ่ารวยทีสุ่ดในประเทศ และซุกเป็นเมืองที่
ตดิอนัดบัหน่ึงในสบิของโลกเมืองทีส่ะอาดทีสุ่ด เป็นเมืองเกา่ทีค่งความสวยงามของพ้ืนหนิแบบยุโรปในยุคกลางจะหลงรกัเมือง

น้ี สิ่งที่จะท าให้ท่านประทบัใจคือรู้สึกได้ถึงอากาศที่สดชื่น

และสะอาดอาจเป็นเพราะเมืองน้ีต ัง้อยู่บนทะเลสาบ อิสระช

อปป้ิงที ่Lohri AG Store ทีมีนาฬกิาช ัน้น าระดบัโลกใหท้า่น

เ ลื อก ซ้ือ เ ลื อกชมอาทิ  เช่น  Patek Philippe, Franck 

Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, 

Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, 

Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 

เมืองกอลมาร์ (Colmar) ประเทศฝร ั่งเศส (ระยะทาง 174 
ก.ม. / 2.30 ชม.)  อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของฝร ั่งเศส 
ใกล้กบัประเทศเยอรมนี จึงท าใหส้ถาปตัยกรรมคล้ายกบัของ

เยอรมนี  ได้ ชื่อว่ า เ ป็น “capitale des vins d’Alsace” 

(เมืองหลวงแหง่ไวน์แหง่อาลซสั) อีกดว้ย เมืองกอลมาร์ไดร้บั

การอนุรกัษ์ให้เป็นเมืองที่ยงัคงลกัษณะสถาปัตยกรรมและ

บรรยากาศของเมืองโบราณไว้ ท ัง้พพิธิภณัฑ์ ศาสนสถาน หอ้งสมุด น ้าพุ รูปปั้น รา้นคา้ตา่งๆ ปจัจุบนัไดร้บัการขนานนามว่า

เป็น “Little Venice” (la Petite Venise) ตดิอนัดบัเมืองโรแมนตกิเป็นอนัดบัต้นๆ ของฝร ั่งเศส เวนิสน้อย เป็นชื่อทีม่อบ

ให้กบัเส้นทางในเมืองกอลมาร์ ชื่อน้ีน่าจะมาจากแนวบ้านท ัง้สองฝั่ งแม่น ้าซึ่งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเมือง เขตน้ี

เริ่มตน้หลงั Koïfhus ผา่นย่านคนขายปลา และไปยงัสะพาน Turenne และ Saint-Pierre  เดมิทีเป็นทีอ่ยู่อาศยัของชุมชน

ผูผ้ลติไวน์ ชาวสวนในตลาด และคนพายเรือในชนบท Krutenau ทอดยาวไปรอบ ๆ ถนน Turenne ทีใ่ชใ้นปี 1674   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (ม้ือที5่) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองดีจอง (Dijon) (ระยะทาง 252 ก.ม. / 3.30 ชม.) เป็นเมืองทีมี่ชือ่เสียงในเรือ่งของไวน์ช ัน้เลศิ 
และยงัเป็นเมืองหลวงของแคว้นเบอร์กนัดี (Burgundy region เป็นเมืองหลวงทีมี่ความส าคญัดา้นประวตัศิาสตร์ของแคว้น

เบอร์กนัดแีละฝร ั่งเศสเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะประวตัศิาสตร์อนัเกา่แกใ่นเรือ่งของการผลติไวน์ นอกจากวฒันธรรมเกีย่วกบั

ไวน์และการปลูกองุ่นแล้ว เมืองดีจองยงัเป็นอีกเมืองที่มีความเกี่ยวพนักบัคริสต์ศาสนาเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการมีโบสถ์

ครสิตจกัรจ านวนมากต ัง้อยูภ่ายในเมือง 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (ม้ือที6่) 

     ทีพ่กั : Ibis style Dijon Central 4* หรือโรงแรมระดบัใกล้เคยีงกนั 

    (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือที7่) 

พาท่านไปถ่ายภาพความประทบัใจกบัแลนด์มาร์ค เมืองดี

จอง (Dijon) ชมด้านนอก พิพิธภณัฑ์ศิลปะประจ าเมือง 

(The Musée des Beaux-Arts ) ซึ่ ง อ ยู่ ใ นบริ เ วณ

เดียวกนักบัวงัดยุคแหง่เบอร์กนัดี ภายในจะมีการจดัแสดง

นิทรรศการของศลิปะยุคกลาง และช ัน้บนจะมีภาพวาดจดั

แสดงจ านวนมาก ซึ่งผลงานส่วนใหญ่จะเป็นผลงาน

ภาพวาดของจิตรกรเฟลมิช และศลิปินที่มีเสียงในท้องถิน่ 

โบสถ์ เซนต์มิเชล (St. Michel church) ต ั้งอยู่ทางทิศ

ตะวนัออกของวงัดยุคแห่งเบอร์กนัดี เป็นโบสถ์ทคริสต์ทีมี่

ความงดงามมากแหง่หน่ึง โดยตวัโบสถ์ถูกสรา้งขึน้ในช่วง

ศตวรรษที่ 15 ถึงศตวรรษ 17 และไปชมโบสถ์ที่มีความ

สวยงามอีกแห่ง คือ โบสถ์แซ็ง-เบนีญ (Cathédrale St. 

Bénigne) โบสถ์ตริสต์นิกายโรมนัคาทอลิกที่สร้างขึน้ใน

แบบโกธคิ โดยทีใ่ตถุ้นโบสถ์ถูกใชเ้ป็นทีฝ่งัศพ วงัดยุกแหง่เบอร์กนัด ี(The Ducal Palace) วงัของขนุนางช ัน้สูงทีมี่รูปแบบ

อาคารทีส่วยงาม และถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางทีส่ าคญัของนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาเยือนเมืองดจีอง โดยวงัแหง่น้ีไดส้รา้ง

วนัทีห่า้       เมืองดจีอง- พพิธิภณัฑ์ศลิปะประจ าเมือง-โบสถ์เซนตม์เิชล-โบสถ์แซ็ง-เบนีญ-วงัดยกุแหง่เบอร์กนัด-ียา่นเซรีส-เอาทเ์ล็ท ลาวลัเล่ -
เมืองปารีส                                                                                                                                                            อาหาร เชา้
,เทีย่ง 

 

                                                                                                                    



 

 

ขึน้ในแบบสไตล์คลาสสกิ ถูกสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษ 17 ถงึ ศตวรรษ18 ถือว่าเป็นพพิธิภณัฑ์ทีมี่ศลิปะในการกอ่สรา้งทีย่อด

เยีย่ม และถือว่าเป็นสมบตัลิ ้าคา่ทีมี่ความส าคญัของประเทศอีกแหง่ก็ว่าได ้  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (ม้ือที8่) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่านเซรีส (Serris) (ระยะทาง 
331 ก.ม. / 4.30 ชม.) เป็นยา่นชานเมืองของปารีส ต ัง้อยู่
นอกบริเวณของดิสนีย์แลนด์ปารีส ดงันั้นจึงเป็นสถานที่

พกัผ่อนยอดนิยมและยงัมี ศูนย์การค้าที่ใหญ่โต และ

สวนสาธารณะอนักว้างขวาง อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงตาม

อธัยาศยัที ่เอาท์เล็ท ลาวลัเล่ (La Vallée Village Outlet) 

เป็นเอาท์เล็ทจ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดงัต่างๆ โดย

จ าห น่ ายในราคาถู กกว่ า ราคาปกติอย่ า ง น้อย  30 

เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมช ั่นพิเศษตามฤดูกาล

ตา่งๆทีอ่าจลดราคาไปถงึ 70 เปอร์เซ็นตด์ว้ยกนั ท าใหเ้ป็น

สถานทีท่ีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากจากนกัทอ่งเทีย่วที่

ชื่นชอบการช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม โดยปจัจุบนั เอาท์

เล็ทลาวลัเล่มีสินค้าแบรนด์เนมจ าหน่ายอยู่หลาย 10 แบ

รนด์ VERSACE หน่ึงในแบรนด์ทีไ่ด้รบัความนิยมในไทย และยงัมี GUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD หรือ 

BACCARAT ก็มีเชน่กนั  

 อสิระเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 

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

 ทีพ่กั: Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือระดบัใกล้เคยีงกนั 

   (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือที9่) 

จากนั้นทุกท่านไปเปิดประสบการณ์ นั่ งรถกระเช้าไฟฟ้า (Funicular 
Montmartre)  เปิดให้บริการเมื่อช่วงฤดูร้อนปี 1990  ได้มีการสร้างและ
ปรบัปรุงใหม่อย่างสม ่าเสมอจนถึงปัจจุบนั ปัจจุบนักระเช้าไฟฟ้าเป็น
รถไฟฟ้าและขนส่งผูโ้ดยสารไดก้ว่า 2 ล้านคนตอ่ปี การเดนิทางใช้เวลา 90 
วินาทีและเป็นไปโดยอตัโนมตัิ จากนั้นพาทุกท่านไปที่ มหาวิหารซาเคร-
เกอร์ บาซลิิก้า (The Basilica of the Sacred Heart of Paris)  สถานที่
ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “หวัใจอนัศกัดิส์ิทธิข์องปารีส” จุดท่องเที่ยวยอดฮิต 
ต ั้ง อยู่ บนยอดเ นิน เขามงต์มาต ร์  (La butte Montmartre) สู งจ าก
ระดบัน ้าทะเล 129 เมตร เขาแหง่เดียวในกรุงปารีส จุดชมวิวแสนสวย ท่าน
จะได้เห็นวิวมุมสูงที่สุดอนัดบัสองรองจากหอไอเฟล แต่มีความโดดเด่น
ส าคญัคือคุณจะได้เห็นหอไอเฟลต ัง้อยู่กลางเมืองถ้ามองจากจุดน้ี เป็นวิว
แสนโรแมนติกจบัใจท ัง้กลางวนัและกลางคืน มหาวิหาร Sacré-Coeur 
เป็นวิหารในครสิตจกัรโรมนัคาทอลิก ถูกออกแบบโดย โปล อาบาดี (Paul 
Abadie) สถาปนิกทีถู่กคดัเลือกจากสถาปนิกท ัง้หมด 77 รายเริม่กอ่สรา้งปี 
ค.ศ. 1875 และเสร็จสิน้ลงในปี ค.ศ.1914 ใช้ระยะเวลาก่อสรา้งเกือบ 40 
ปี เก็บภาพความประทบัใจกบัแลนด์มาร์คโดง่ดงัของเมืองปารีส หอไอ
เฟล (Eiffel Tower) เป็นหน่ึงในแลนด์มาร์คส าคญัของประเทศฝร ั่งเศส 
ตวัอาคารกอ่สรา้งโดยโครงเหล็กท ัง้หมด มีความสูงประมาณ 300 เมตร
(เทียบกบัตกึประมาณ 75 ชัน้) สรา้งเป็นรูปแบบหอคอย โดยถูกต ัง้ตาม
ชื่อของสถาปนิกทีค่นออกแบบชือ่วา่ “กุสตาฟ ไอเฟล” ซึ่งเป็นท ัง้วศิวกร
และสถาปนิกชื่อดงัของฝร ั่งเศสในยุคนั้น ซึ่งเชี่ยวชาญดา้นการกอ่สรา้ง
งานเหล็กโดยเฉพาะ หอไอเฟลสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นผลงานในการ

วนัทีห่ก       เมืองปารีส- นั่งรถกระเชา้ไฟฟ้า Funicular Montmartre- มหาวหิารซาเคร-เกอร์ บาซลิกิา้-หอไอเฟล - ล่องเรือชมแมน่ ้าแซน 

โดย บาโต มูช-พพิธิภณัฑ์ลูฟร์-หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์                                                                          อาหาร เชา้,เทีย่ง,เยน็ 

 

                                                                                                                    



 

 

เฉลมิฉลองวนัครบรอบ 100 ปี แหง่การปฏวิตัปิระเทศฝร ั่งเศส และเพือ่แสดงถงึความร ่ารวย ยิง่ใหญ ่รวมถงึความส าเร็จ
ในยุคอุตสาหกรรมของประเทศในขณะนั้นดว้ยหน่ึงในจุดถา่ยรูปหอไอเฟลทีด่ีทีสุ่ดคือลานตรงขา้งหน้าปราสาท Palais 
de Chaillot ที่อยู่ใกล้ๆกบัสถานีของ Trocadéro ที่เราจะพาทุกทา่นไป เพราะตรงน้ีเป็นมุมถ่ายแล้วจะเห็นหอไอเฟล
แบบไมม่ีอะไรมาบงัความสวยงามแน่นอน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (ม้ือที1่0) 

จากนั้นพาทุกท่านไปสมัผสับรรยากาศเมืองปารีส ล่องเรือชมแม่น ้าแซน โดย บาโต มูช (Bateaux-Mouches)  รอบละ
ประมาณ 1 ชม. มีการบรรยายเกีย่วกบัประวตัเิมืองปารีสตลอดท ัง้การเดนิทางระหว่างสองขา้งทางทีเ่ตม็ไปดว้ยสถาปตัยกรรม
ตา่งๆ ไมว่่าจะเป็น มหาวหิารน็อทร์-ดาม, หอไอเฟล พพิธิภณัฑ์ลูฟร์ จากนัน้เยีย่มชมดา้นนอกและเก็บภาพความประทบัใจกบั 
พิพิธภณัฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นพิพิธภณัฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดงัทีสุ่ดของเมืองปารีส จากผลงานที่จดัแสดงไปจนถงึ
ความเก่าแก่และยิง่ใหญ่ของสถานทีท่ าใหเ้ป็นพพิธิภณัฑ์ทีมี่ความส าคญัระดบัโลก ก่อต ั้งขึน้โดยพระเจ้าฟิลปิที ่2 ก่อนทีจ่ะถูก
ขยายใหเ้ป็นพระราชวงัหลวง ในปจัจุบนัพพิธิภณัฑ์ลูฟร์ เป็นสถานทีเ่ก็บรกัษาผลงานศลิปะทีท่รงคณุคา่ไว้มากกว่า 400,000 
ชิน้ แตน่ ามาจดัแสดงใหช้มเพียง 40,000 ชิน้เทา่นัน้ ซึง้แน่นอนว่าผลงานศลิปะเหล่าน้ีถูกเล่าตอ่กนัมาว่าเป็นสมบตัจิากการที่
ฝร ั่งเศสน ามาจากประเทศทีต่นชนะสงครามจากนัน้พาทุกทา่นไปอสิระชอ้ปป้ิงที ่ หา้งปลอดภาษี Benlux Louvre duty free 
เป็นหา้งชือ่ดงัใจกลางกรุงปารีส ซึง่คุณจะไดพ้บกบัสนิคา้แบรนด์ช ัน้น าตา่งๆจากท ั่วโลก ในราคาทีไ่ม่แพงและบรรยากาศที่
หรูหราตระการตา ทีด่ีเดน่ตอ่นกัทอ่งเทีย่วไทย เพราะมีพนกังานและขอ้ความภาษาไทยในหา้งน้ีดว้ย หา้ง La Samaritaine 
เป็นห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่ ในกรุงปารีส เริ่มต้นจากร้านเสื้อผ้าเล็กๆ และขยายไปสู่สิ่งที่กลายเป็นชุดของอาคาร
หา้งสรรพสนิคา้ทีมี่แผนกตา่งๆ ท ัง้หมด 90 แผนก เป็นสมาชกิสมาคมหา้งสรรพสนิคา้นานาชาตติ ัง้แตปี่ 2528 ถงึ 2535 หา้ง
แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหน่ึงของปารีส ภายในอาคารที่มี
สถาปตัยกรรมทีส่วยงาม เปิดใหบ้ริการคร ัง้แรกในปี ค.ศ.1912 เดมิทีก่อนทีจ่ะมาเป็นหา้งสรรพสนิคา้แฟช ั่นช ัน้น าของโลก
อยา่งทุกวนัน้ีแตก่อ่นเป็นแคร่า้นขายเสื้อผา้เล็กๆ ทีห่วัมุมถนน Lafayette แตภ่ายหลงัไมน่านไดมี้การขยบัขยายพ้ืนทีเ่พือ่ให้
เพียงพอตอ่จ านวนพนกังานและลูกคา้ทีม่าจบัจ่ายใช้สอย มีบนัทกึว่าเป็นปีทีมี่ยอดขายสูงสุด ซึง่ในปจัจุบนัมีสาขาแบ่งอยูต่าม
เมืองใหญ่ๆ ท ัง้ในประเทศและนอกประเทศ รวมแล้วท ัง้หมด 61 แหง่  

 

เย็น      รบัประทานอาหารเยน็ (ม้ือที1่1) 

                    ทีพ่กั : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดบัใกล้เคยีงกนั 

     (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
 
 
 

05.30 น.     รบัประทานอาหารเชา้ (SET BOX) (ม้ือที1่2) จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูจ่ากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาต ิ

    ปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝร ั่งเศส เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

09:30 น.    เดนิทางกลบัประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY032  

18.55 น.      เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ แวะเปลีย่นเครือ่ง 

21.45 น.      เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY402 

 

 
 
07:20 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

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

วนัทีเ่จ็ด       เมืองปารีส - ทา่อากาศยานนานาชาตปิารีส-ชาร์ล เดอ โกล – ทา่อากาศยานอาบูดาบี                                       อาหาร เชา้ 

 

 

                                                                                                                    

วนัทีแ่ปด          ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ

 

                                                                                                                    



 

 

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 1 มถิุนายน 2565 ) 
 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรียมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอร์ตตวัจรงิ  (อายุการใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. เอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีไ่ดร้บัวคัซีนครบถว้น
มาแลว้  

 

► กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศอติาลี 

ตามค าส ั่งกระทรวงสาธารณสุขอติาลี ลงวนัที ่22 ก.พ. 2565 วา่ดว้ยมาตรการเกีย่วกบัการเดนิทางเขา้มายงัอติาลีก าหนดใหผู้ท้ี ่

เดนิทางจากประเทศนอกกลุ่มประเทศสมาชกิอียู (รวมผูเ้ดนิทางจากประเทศไทย) ทีจ่ะเดนิทางเขา้มายงัอติาลีตอ้งด าเนินการ

ดงัตอ่ไปน้ี 

1. แสดงแบบฟอร์ม EU Digital Passenger Locator Form (dPLF) เพือ่แสดงตอ่เจ้าหน้าทีมี่อ านาจเรียกตรวจ 

2. แสดงหลกัฐาน QR code ของแอปพลเิคช ั่น Green Pass โดยแปลง QR code จาก EU Digital Covid Certificate 

จากแอปพลเิคชนัหมอพรอ้ม 

3. ไดร้บัการฉีดวคัซีนป้องกนั COVID-19 ครบตามเกณฑท์ีผู่ผ้ลติวคัซีนก าหนด  

 
►วคัซีนทีย่อมรบัส าหรบัผูท้ีจ่ะเดนิทางเขา้ประเทศอติาลี 

(1) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) ครบ 2 โดส เป็นเวลาไมน้่อยกว่า 14 วนั 

(2) Johnson & Johnson ครบ 1 โดส เป็นเวลาไมน้่อยกว่า 4 สปัดาห ์

(3) Sinovac และ Sinopharm จะตอ้งไดร้บัเขม็ที ่3-4 ดว้ย Pfizer, Moderna, AstraZeneca เป็นเวลาไมน้่อยกว่า 14 วนั 

หรือ Johnson & Johnson เป็นเขม็ที ่3 เป็นเวลาไมน้่อยกว่า 4 สปัดาห ์

4. ผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางเขา้หรือออกจากอติาลีตอ้งสวมหน้ากากอนามยั FFP2 ตลอดการเดนิทาง 

(ขอ้มลูจาก Royal Thai Embassy 22/02/65 ขอ้มลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงโปรดอพัเดทกบัเจา้หน้าทีอ่ีกคร ัง้) 

 

► ผูเ้ดนิทางเขา้เขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัวคัซีน ครบ2โดสแล้ว  

ชนิดของวคัซีนโควดิ-19 ทีป่ระเทศไทยรบัรอง มี ดงัน้ี 
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 

 

► ส าหรบัคนตา่งชาต ิผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass และมีประกนัสุขภาพตา่งชาตคิรอบคลุม 10,000 USD   

► ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีไ่มไ่ดร้บัวคัซีน หรือไดร้บัวคัซีนไมค่รบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม. กอ่น

เดนิทางมาถงึประเทศไทย  

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้น้ีจะตอ้งมีจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักล่าว 

- จะสง่จอยน์ทวัร์กบับรษิทัทีมี่โปรแกรมใกล้เคยีงกนั 

- หรือเลือ่น หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจ้งใหท้า่นทราบลว่งหน้ากอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทางบรษิทัจะ

ท าการแจ้งใหท้า่นทราบกอ่นล่วงหน้า 



 

 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้   

► การจองทวัร์และช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 25,000 บาท + คา่บรกิารท าวีซา่ 5,500 บาท (30,500) 

 กรุณาสง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยืน่วีซา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทวัร์ 

- คา่ทวัร์สว่นทีเ่หลือช าระ 20-25 วนักอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษิทัฯตอ้งออกต ั๋วหรือวีซา่ออกใกล้วนัเดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่

ทวัร์สว่นทีเ่หลือตามทีบ่รษิทัก าหนดแจ้งเทา่นัน้ 

 

**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและจ านวน

หน้าหนงัสือเดนิทางตอ้งเหลือว่างส าหรบัตดิวีซา่ไมต่ ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร์  

1.  ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนักอ่นการเดนิทางขึน้ไป คนืเงนิท ัง้หมด (ทางบรษิทัฯ ขอเก็ บคา่ใชจ้่ายตามที ่เกดิขึน้จรงิเชน่ คา่วีซา่ 

คา่มดัจ าต ั๋วเครือ่งบนิ คา่มดัจ าโรงแรม คา่วีซา่  หรืออืน่ๆ)  

2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทางคนืมดัจ า 50%  (ทางบรษิทัฯ ขอเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ จรงิเชน่ คา่วีซา่ คา่

มดัจ าตวัเครือ่งบนิ  คา่มดัจ าโรงแรม หรืออืน่ๆ )  

3. ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนักอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่ายท ัง้หมดตามราคาทวัร์ทีต่ามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าทา่นสละ

สทิธิ ์ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิน้  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บ

คา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

7. กรณีวีซา่ถูกปฏเิสธจากสถานทูต (วีซา่ไมผ่า่น) ทางบรษิทัจะท าการเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

8. ตามพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกจิน าเทีย่ว การยกเลกิการเดนิทางของนกัทอ่งเทีย่ว ผู้

ประกอบธรุกจิน าเทีย่วมีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้่ายจรงิเพือ่เตรียมการจดัน าเทีย่ว ใหน้ ามาหกัจากเงนิคา่บรกิารทีต่อ้งจ่าย ท ัง้น้ี ผูป้ระกอบ

ธุรกจิน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบ เชน่ คา่วีซา่ คา่มดัจ าต ั๋วเครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรืออืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารน้ีรวม  

(บรษิทั ด าเนินการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรืออยา่งใดอยา่งหน่ึง ไมส่ามารถรีฟนัดเ์ป็นเงนิหรือการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1. คา่ต ั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ขา้งตน้   

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไว้ในรายการหรือ ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพกั 3 ทา่นถา้วนัทีเ่ขา้พกัหอ้งโรงแรม ไมมี่หอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2 หอ้ง (มีคา่ใชจ้่ายพกัเดีย่วเพิม่) 

หรือเป็นการเพิม่เตียงเสรมิ หรือ SOFA BED และกรณีหอ้งพกัในเมืองทีร่ะบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวนัหยุด มีงานแฟร์

ตา่งๆ บริษทัขอจดัทีพ่กัในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมทีพ่กัส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่องปรบัอากาศทีส่ามารถปรบัควบคมุ

ความเย็นไดภ้ายในหอ้งพกั เน่ืองจากสภาพภูมอิากาศหนาวเย็นเกือบท ัง้ปี  

4. ต ั๋วกรุป๊ไมส่ามารถ Upgrade ทีน่ ั่งเป็น Business Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มต ั๋วกรุป๊เทา่นัน้ไมส่ามารถ

เลือ่นวนัได ้ใน กรณีทีท่า่นตอ้งการแยกวนัเดนิทางกลบัหรือไปกอ่น โปรดตดิตอ่เจ้าหน้าทีเ่พือ่สอบถามราคาอกีคร ัง้ และการ

จดัทีน่ ั่งของผูเ้ดนิทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบนิ ทางบรษิทัไมส่ามารถเขา้ไปเพือ่แทรกแซงได้  

5. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไว้ในรายการทวัร์ขา้งตน้  

6. เจ้าหน้าทีบ่รษิทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7. คา่น ้าหนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถือขึน้เครือ่งได ้8 กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิ

ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีมี่การเรียกเก็บ และกรณีน ้าหนกัสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสียคา่ปรบัตามทีส่ายการบนิเรียก

เก็บ  

8. การประกนัการเดนิทาง บริษทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz Travel 

แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกคา้ตดิเช้ือโควิด-19 หรืออุบตัเิหตุต่างๆ 

ซึง่เกดิขึน้ภายในวนัเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรกัษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลุมการรกัษาเทา่นัน้ (เขา้รบัรกัษาใน

รูปแบบอื่นๆประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศกึษาข้อมูลเพิ่มเตมิจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกนัเพิม่



 

 

วงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษทัฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ประกนัภยั  โดยท ัง้น้ีการท าประกนัน้ีจากบรษิทั  มากกว่าขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้ริษทัน าเทีย่ว ท า

ประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ ัง้น้ี ท่านสามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเว้นแผนเตมิจาก

เว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพิ่มเตมิสามารถแจ้งความประสงค์มาทีบ่ริษทัฯค่าภาษีสนามบนิ 

และคา่ภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 

9. คา่รถปรบัอากาศน าเทีย่วตามระบุไว้ในรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 

 

อตัราคา่บรกิารน้ีไมร่วม  

1. คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  จากทา่น 

2. คา่บรกิารและยืน่วีซา่เชงเกน้ (ประเทศฝร ั่งเศส) 5,500 บาท 

3. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ เป็นตน้  

4. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)  

5. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกต ั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

6. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

7. คา่พนกังานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

8. คา่ทปิคนขบัรถทา่นละ 70 EUR หรือประมาณ 2,600บาท/ทา่น ส าหรบัหวัหน้าทวัร์แล้วแตค่วามประทบัใจ  

 

กรณีวีซา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต(วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัร์มาแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เชน่คา่วีซา่และคา่บรกิารยืน่วีซา่/คา่มดัจ าต ั๋วเครือ่งบนิ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอียดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลูกคา้และบรษิทั 

ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรือปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีมี่ผูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมีการปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจ้งใหท้ราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

5. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อุบตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถือว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ท ัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอีกคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในตา่งประเทศเรียบรอ้ย

แล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรือ่งหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหรี/่ปลอดบุหรีไ่ด ้โดย

อาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ท ัง้น้ีขึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร์ กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อยา่งน้อย14วนักอ่นการเดนิทาง มิฉะนัน้ 

บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 

10. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถกู

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกนัภยั บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz Travel แบบแผน

ประกนัภยั Group tour บูก้ี ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม์ประกนัภยั  โดยท ัง้น้ีการท าประกนัน้ีจาก

บรษิทั  มากกว่าขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แต่



 

 

ท ัง้น้ี ทา่นสามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซ้ือความคุม้ครอง

เพิม่เตมิสามารถแจ้งความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ  

13. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้  

14. ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมืองไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถกู

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 

(เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวีซา่เชงเกน้) Italy 

ระยะเวลาด าเนินการพจิารณาวีซา่วนัท าการ 15-10  

ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายน้ิวมือ ตามวนัเวลานดัหมายยืน่วีซา่ 

โปรดด าเนินการตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที ่เน่ืองจากสถานทตูมีการเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวีซา่อยูเ่ป็นประจ า 

 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า  6 เดือน ก่อนวนัหมดอายุ โดยนบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย และมีจ านวนหน้าเหลืออยา่ง

น้อย 2-3 เพือ่ใหท้างสถานทูตตดิหน้าวีซา่หน้า  )หากมีอายุไมเ่พียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเลม่ใหม ่กอ่นจดัสง่ใหก้บัเจ้าหน้า

 (ทีหากผูส้มคัรเคยไดร้บัวีซา่เชงเกน้ กรุณาจดัสง่หลกัฐานใหก้บัทางบรษิทัทวัร์      เพือ่น าไปแสดงตอ่สถานทูต 

 

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลงัสีขาว ขนาด2 x1.5น้ิว หรือ 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถา่ยมีอายุไมเ่กนิ3 เดอืน หา้มตกแตง่รูป,หา้ม

สวมแว่นตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดบั,หา้มใสค่อนแทคเลนส์ และตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรือใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหรู้ปถา่ยช ารุด และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

   )ใบหน้าใหญ ่ชดัเจน 80 % ของขนาดภาพ( 

 

3. เอกสารส่วนตวั )ถา้มี(  

 - ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบา้น/ส าเนาบตัรขา้ราชการ )ภาษาไทย(  

 

หากมีเอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ) ถา้มี (ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทูตตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

 - ส าเนาทะเบียนสมรส /ส าเนาทะเบียนหยา่/ ส าเนาใบมรณะบตัร  ) กรณีคูส่มรสเสียชีวติ( 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ -สกุล )ถา้เคยมี การเปลีย่น( 

 

กรณีเดก็อายุต ่ากว่า18ปี บดิาและ)มารดาเดนิทางไปดว้ย( จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

 - ส าเนาทะเบียนบา้น/ส าเนาสูตบิตัร 

 

กรณีเดก็อายุต ่ากว่า18ปี /บดิา)มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง( จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

 - ส าเนาทะเบียนบา้น/ส าเนาสูตบิตัร 

 - หนงัสือยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบดิา -มารดา  



 

 

โดยตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมีหนงัสือรบัรองยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางจากมารดา หรือหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนงัสือรบัรองยินยอมให้บุตรเดนิทางจากมารดาบิดา หากเด็ก

ไม่ได้เดนิทางกบับิดา-มารดา จะต้องมีหนงัสือรบัรอง ยินยอมให้บุตรเดนิทางกบับุคคลที่สาม พร้อมกบัยินยอมสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการ

เดินทางให้กบัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านกังานเขต) อ าเภอตามหลกัฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน/พร้อมแนบส าเนา

พาสปอร์ต (มารดา-ส าเนาบตัรประชาชนของบิดา/โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทบัตรารบัรองจากทางราชการ

อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวนันดัหมายทีเ่ดก็แสดงตวัยืน่ค ารอ้งขอวีซา่ บดิามารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตวัพรอ้มกบับุตร และ-

 เซ็นเอกสารตอ่หน้าเจ้าทีท่ีร่บัยืน่วีซา่กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็น

ผูมี้อ านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดยีว 

จากนัน้ ผูป้กครองจ าเป็นตอ้งน าหนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ สง่ใหก้รมการ (ท ัง้ฉบัภาษาไทย และฉบบัภาษาองักฤษ)

สามารถขอดูตวัอยา่งไดท้ี)่ กงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทบัตราลงนาม อนุมตัใิหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ ก่อนน าสง่บรษิทัทวัร์

ทวัร์แผนกวีซา่ของบรษิทั(  

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสือรบัรองการท างาน ทีท่ างานปจัจุบนั (เอกสารมีอายุ 30 วนั กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวีซา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ั่วไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นงัสือรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่า่นท างานปจัจุบนั   โดยระบุต าแหน่งงาน, 

เงินเดือนที่ได้รบั, วนั เดือน ปี ที่เริ่มท างาน, และช่วงเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ ให้ใช้ European 

แทน) และกลบัมาปฏบิตังิานตามปกตหิลงัครบก าหนดวนัลา พรอ้มประทบัตราบรษิทั และลงนามผูมี้อ านาจอยา่งชดัเจน (เอกสารออก

จากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจ้าของกจิการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการคา้ )พค.0403( , หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนบรษิทัฯ )DBD(, )คดัส าเนาไม่

เกนิ 90 วนั พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ(  

 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรียน/นกัศกึษา ใช้หนงัสือรบัรองฉบบัจริงจากสถาบนัการศกึษาเท่านั้น สถานทูตไม่รบัพจิารณาบตัรนกัเรียน, ใบ

ประกาศนียบตัร และใบรบัรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วนั กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวีซา่) 

 

4.4 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ)กรณีคูส่มรสเสียชีวติ(, หลกัฐานการเงนิของตนเองหรือสามี   ในกรณีทีไ่มไ่ด้

เดนิทางร่วมกนักบัสามี จ าเป็นตอ้งมีจดหมายรบัรองคา่ใช้จ่ายจากสามี) Sponsor Letter) ระบุชือ่-สกุล    วนั เดือน ปีเกดิ ของสามี

และบุตร ทีมี่ความสมัพนัธ์ร่วมกนั จดหมาย)ช้ีแจงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้( 

 

4.5 กรณีกจิการทีไ่ม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของท ั่วไป, อาชีพอิสระ )Freelance(, ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นต้อง

เขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ช้ีแจงรายละเอียดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลกัฐานหรือเอกสารประกอบ อาท ิรูปถา่ย

รา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้  )จดหมาย ช้ีแจงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้( 

 

5. หลกัฐานการเงนิ 

 

5 .1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนาสมุดบญัชีเงนิฝากออมทรพัย์ หรือส าเนาสมุดบญัชีเงนิฝากประจ า  )บญัชีสว่นตวั ( รายการเดนิบญัชี

ยอ้นหลงั 6 เดอืน )กรุณาเลือกบญัชีทีมี่ประวตักิารเดนิบญัชีทีส่มบูรณ์ มียอดเงนิ เขา้ -ออก สม ่าเสมอ ( และมียอดเงนิคงเหลืออยูใ่นบญัชี

นั้นๆไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะทางการเงนิเพียงพอ ครอบคลุมกบัคา่ใช้จ่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเมื่อท่านเดนิทาง

กลบัสูภู่มลิ าเนา 

 

 

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง เขียนจดหมายช้ีแจงความสมัพนัธ์ระหว่างตนกบัผู้เดินทาง )Sponsor Letter( พร้อมแนบ

หนงัสือรบัรองการเงนิ ส าเนาสมุดบญัชีเงนิฝากออมทรพัย์ทีมี่รายการเดนิบญัชีย้อนหลงั กรุณาเลือกบญัชีทีมี่ประวตักิารเดนิ) เดือน 6

(ออก สม ่าเสมอ-บญัชีทีส่มบูรณ์ มียอดเงนิ เขา้ 

 ท ัง้น้ี ผู้ที่สามารถสนบัสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดนิทางได้ ต้องเป็นบิดา / มารดา  /พี่น้องท้องเดียวกนั สายเลือดเดียวกนัเท่านั้น-!! 

กรุณาระบุ ชือ่ สกุล ลงในจดหมายช้ีแจ้งเป็นภาษาองักฤษ-และสะกดชือ่ - สกุล ใหต้รงกบัพาสปอร์ตทีใ่ชเ้ดนิทาง 

 



 

 

หมายเหต:ุ หากสมุดบญัชีเงนิฝากออมทรพัยไ์มส่มบูรณ์  ) Book Bank( หรือมีประวตักิารเดนิบญัชีไมค่รอบคลุมตามเงือ่นไขทีก่ าหนด 

ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชียอ้นหลงั ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ )Bank Statement( 

กรุณาเคลือ่นไหว/ปรบั /อพัเดต เงนิใน สมุดบญัชีออมทรพัย์ ไมเ่กนิ 5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วีซา่ 

 **สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชีกระแสรายวนั บญัชีตดิลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

 

6. แบบฟอร์มกรอกขอ้มูลส าหรบัยืน่วีซ่าเชงเก้น 

 

 เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วีซา่ กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรบัยืน่วีซ่าทา้ยโปรแกรมทวัร์ใหต้รงกบัขอ้มูลความเป็นจรงิ เน่ืองจากบรษิทัฯ 

ตอ้งน าสง่ขอ้มูลใหก้บัทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมตัคิ ารอ้งขอวีซ่า และทางบรษิทัฯ ไม่สามารถกรอกประวตัิ /ขอ้มูลสว่นตวัแทนผูส้มคัร

ได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มูลของท่านเป็นเท็จ ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกบัความเป็นจรงิ/ท่านอาจถูกปฏเิสธวีซ่า หรืออาจส่งผลใหร้ะยะเวลา

ด าเนินการพจิารณาเอกสารล่าชา้มากยิง่ขึน้ 

 

 เมื่อท่านช าระเงินมดัจ าค่าทวัร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทวัร์ พร้อมจดัส่งให้กบับริษทัฯทนัที !! หาก

ด าเนินการล่าชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวีซา่ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบทุกกรณี 

 

 การบดิเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าทา่นจะถูก

ปฏเิสธวีซา่ สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีท่า่นไดช้ าระไปแล้วทุกกรณี 

  

 หากถูกปฏเิสธวีซา่ และมีความประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวีซา่ใหม่ ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กคร ัง้ 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์ผู้สมคัรบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามที่

สถานทูตนดัหมาย )โปรด แต่งกายสุภาพ( ท ัง้น้ีบริษทัฯ จะส่งเจ้าหน้าทีเ่พื่อไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดท ัง้ช่วยประสานงานกบั

ทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิม่เตมิจากทางบริษทั ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าว

ใหก้บัทางบรษิทั เพือ่น าสง่สถานทูตเชน่กนั 

 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดร้บัวีซ่าแล้ว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรียนสถานทูตเพือ่พจิารณาตอ่วีซ่าของทา่น เน่ืองจาก

การขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทกึไว้เป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

 

เอกสารทุกฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวีซา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย )โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง(  

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วีซา่ กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหส้มบูรณ์ และทางบรษิทัไมมี่นโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

แบบฟอร์มส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วีซา่เชงเกน้ (Italy) 

โปรดกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วีซา่ของทา่น (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ) 

1 .ชือ่ - นามสกุล )ภาษาองักฤษ............................................................................................   (........ 

2 .ชือ่ -  สกุลเดมิ )ตอนเกดิ      (......................................................................................... .......... 

3 .เพศ    ชาย          หญงิ 

4 .ทีอ่ยู่ ตามส าเนาทะเบียนบา้น  )ภาษาองักฤษ(  

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

 .................................................รหสัไปรษณีย์   .................... อีเมล์แอดเดรส  ............................................. . 

ทีอ่ยู ่.5พ านกัปจัจุบนั กรณีไมต่รงกบัส าเนาทะเบียนบา้น(ภาษาองักฤษ)  

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

 .................................................รหสัไปรษณีย์   .................... อีเมล์แอดเดรส  ............................................. . 

6. โทรศพัท์มือถือ )โปรดระบุ................................. (  ............. โทรศพัท์บา้น )ถา้มี.......................................... (  

7 .อาชีพปจัจุบนั ....................................................  

    ต าแหน่งงาน )ตรงกบัทีร่ะบุในหนงัสอืรบัรองการงาน......................................................  (................  



 

 

8 . ชือ่สถานทีท่ างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรียน หรือมหาวทิยาลยั )หากประกอบกจิการคา้ขาย  โปรดระบุอยา่งชดัเจน( 

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

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ...........................................................................................................................................  

รหสัไปรษณีย์  .............โทรศพัท์ทีท่ างาน /โรงเรียน/มหาวทิยาลยั  ...................................อีเมล์ ..........................  

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

10 .สถานภาพ       ⃣   โสด    ⃣     สมรส  ⃣    แตง่งาน )ไมจ่ดทะเบียน(  

  ⃣     หยา่     ⃣     มา่ย              ⃣    อยูก่นิฉนัสามี -ภรรยา     ⃣     แยกกนัอยู ่

11.  ชือ่ -สกุลคูส่มรส )ถา้มี  ............................................. (ว ั น/เดอืน/ปี เกดิ  ................สถานทีเ่กดิ  .....................  

12.  ชือ่ -สกุล ของบดิา   ..................................................... วนั /เดอืน/ ปี เกดิ .................สถานทีเ่กดิ  ......................  

13.  ชือ่ -สกุล ของมารดา   ..................................................ว ั น/เดอืน/ปี เกดิ  ................สถานทีเ่กดิ  ......................  

14. ทา่นมี Passport เล่มเกา่ลา่สุด หรือไม ่)ถา้มี (โปรดระบุ 

      เลขพาสปอร์ต   ..................... วนัออก   ..................... วนัหมดอายุ   .................. ออกให ้ณ ประเทศ  ...................  

15 . ทา่นเคยไดร้บัวีซา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา หรือไม ่)โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวีซา่ ............................( 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัที่  ..............................................  ถงึวนัที่  ..................................................  

16. เคยถูกพมิพ์ลายน้ิวมือเพือ่การขอวีซา่ Schengen กอ่นหน้าน้ี 

                       ไมเ่คย  เคย  )กรุณาระบุวนั/เดอืน/ปี ทีด่ าเนินการ หากทราบ  (……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวีซา่หรือไม ่

    ไมเ่คย เคย  )เหตผุลในการปฏเิสธ (.................................................................  

18 .ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดนิทางและพ านกัอยูข่องผูร้อ้งขอ  

            ตวัผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให้  ) บดิา -มารดา/ ญาติ /บรษิทั/องคก์ร ) 

     เช็คเดนิทาง     กรุณาระบุชือ่ ............................................................. 

   บตัรเครดติ    ความสมัพนัธ์ ............................................................ 

   เงนิสด 

 หมายเหต:ุ หากจดัสง่เอกสารใหบ้รษิทัฯล่าชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวีซา่จากทางสถานทูต         กรณีวีซา่ของทา่นไมไ่ด้

รบัการอนุมตัทินัตามก าหนดวนัเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบทุกกรณี 

 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทวัร์ และช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร์เรียบรอ้ยแล้ว 

 - กรุณาจดัสง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกขอ้มูลส าหรบัยืน่วีซ่า )เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทวัร์(     พรอ้มจดัสง่

ใหก้บับรษิทัฯทนัที !! หากด าเนินการล่าชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวีซา่ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์  ไมร่บัผดิชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มใหค้รบถ้วน ถูกตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มูลทีท่่านกรอกตอ้งตรงกบัเอกสารทีจ่ะใช้ยืน่สถานทูต เน่ืองจาก

ขอ้มูลท ัง้หมด บรษิทัฯจ าเป็นตอ้งด าเนินการน าสง่สถานทตูผา่นระบบออนไลน์ หากน าสง่ขอ้มูลทีไ่มส่อดคล้องกบัความเป็นจรงิ อาจ

สง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวีซา่ 

   -หากหน่วยงานยงัไม่สามารถออกหนงัสือรบัรองการงานฉบบัจริงได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านใหช้ดัเจน )ระบุเป็น

ภาษาองักฤษ (ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั, ต าแหน่งงาน, ลกัษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้บั และวนัเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 

 

 เมือ่ทา่นไดร้บัยืนยนัการเดนิทางใบนดัหมาย/ส าหรบัยืน่วีซา่ จากเจ้าหน้าทีข่องบรษิทัฯ 

  - กรุณาจดัสง่หนงัสือเดนิทาง )Passport) และเอกสารฉบบัจรงิส าหรบัยืน่วีซ่าใหก้บับรษิทัฯ อย่างช้าไมเ่กนิ 2 สปัดาห์ ก่อนถงึวนั

นดัหมายยืน่วีซา่ 

          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่ หนงัสือเดนิทางเล่มเกา่ เพือ่ใหส้ถานทูตดปูระวตักิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมตัวีิซา่เป็นดลุพนิิจของทางสถานทูต บรษิทัฯไมมี่สว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ ท ัง้น้ีบรษิทัเป็นเพียงตวักลางทีค่อย

ใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


