
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

JOURNEY DREAM OF EUROPE II ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N BY EY 
IEY02 JOURNEY DREAM OF EUROPE II 9วนั 6คืน 

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด ์ฝร่ังเศส 
เท่ียวแบบจุใจกบั 3 ประเทศในฝันยอดนิยมของยโุรป 

 
อิตาลี  นครวาติกนั มหาวิหารเซนตปี์เตอร์ โคลอสเซ่ียม น ้าพเุทรว่ี มหาวิหารแห่งมิลาน  

1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก หอเอนปิซ่า, จตุัรัสดูโอโม่ มหาวิหารฟลอเรนซ์  
เกาะเวนิส ตน้ฉบบัดินแดนแห่งสายน ้า ทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก 

สวิส  พิชิตยอดเขาทิตลิสแห่งสวิส ถ ้าน ้าแขง็ สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK  
ชอ้ปป้ิงเมืองซุก เท่ียวเมืองลูเซิร์น สะพานไมช้าเปล สิงโตหินแกะสลกั 

ฝร่ังเศส  เมืองปารีส ชม หอไอเฟล ประตูชยัฝร่ังเศส พิพิธภณัฑลู์ฟร์ ถนนฌอ็งเซลิเซ่ 
  หา้งแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์ห้างหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของปารีส 

 

เดินทางโดยสายการบิน ETHIHAD AIRWAYS  

น ้าหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.    



 

 

 

วนัเดินทาง 

 

ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 2

ปี) 

เด็ก 2-11 ปี  

ไม่เสริมเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม ท่ีนัง่ หมายเหตุ 

19-27 ก.ย. 65 59,500  

 

8,500 

51,000 16,500 25  

04-12 ต.ค. 65 59,500 51,000 16,500 25 

18-26 ต.ค. 65 59,500 51,000 16,500 25  

22-30 พ.ย. 65 59,500 51,000 16,500 25  

31 ธ.ค. – 08 ม.ค. 66 65,900 57,400 16,500 25  

>> ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท << 

◼ FLIGHT:  

 DEPARTURE EY407 BKK-AUH 19:30-23:10 // EY085 AUH-FCO 01:40-05:50 

 RETURN    EY032 CDG-AUH 10:30-19:00 // EY402 AUH-BKK 22:35-08:05 

 

 

16:30 น.พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน 

สายการบินเอทิฮดั แอร์เวย ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ติดแทก็กระเป๋าก่อน 

ข้ึนเคร่ือง  

19:30 น. น าท่านเดินทางสู่ นครวาติกนั ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอทิฮดั แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี EY407 

23:10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง 

 

 

 

 

02:30 น.  น าท่านเดินทางสู่ถึง ท่าอากาศยานโอดาร์โน ดาร์วินชี ประเทศอิตาลี เท่ียวบินท่ี EY085 

วนัทีห่นึ่ง        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี 

                                                                                                                    

วนัท่ีสอง        ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี-ท่าอากาศยานโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี-นครวาติกนั– โบสถน์อ้ยซิสทีน – มหาวิหารเซนตปี์เตอร์ - 
St.Peter’s Square - กรุงโรม – โคลอสเซ่ียม –วิหารแพนธีอนั -  บนัไดสเปน - เมืองฟลอเรนซ์    อาหาร เท่ียง,เยน็                                                                                                                          
 

                                                                                                                    



 

 

06:55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานโอดาร์โน ดาร์วินชี ประเทศอิตาลี น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและพิธีการทาง 
ศุลกากร (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง)  น าท่านผ่าน
ขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและพิธีการ ทางศุลกากรและตรวจรับ
สัมภาระเรียบร้อยแลว้น าท่านข้ึนรถโคช้ปรับอากาศเดินทางสู่ นคร
วาติกนั (Vatican City) (ระยะทาง 29 กม./ 45 นาที) ซ่ึงเป็นรัฐอิสระ 
มีขนาดเล็กมากเพียง 250 ไร่และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์
นิกายโรมนัคาทอลิก เป็นเมืองแห่งศาสนจกัรและท่ีประทบั  องพระ
สันตะปาปา ประมุขสูงสุดแห่งศาสนา หรือท่ีเรียกสั้นๆ ว่า“โป๊ป” น า
ท่านถ่ายรูปดา้นหน้า โบสถ์น้อยซิสทีน (Sistine Chapel) เป็นโบสถ์
น้อยภายในพระราชวงัพระสันตะปาปา ซ่ึงเป็นท่ีประทบัอย่างเป็นทางการ
ของพระสันตะปาปาในนครรัฐวาติกนั โบสถ์น้อยซิสทีนมึช่ือเสียงในทาง
สถาปัตยกรรมเพราะเป็นสถานท่ีท่ีท าให้ระลึกถึงพระวิหารของพระเจ้า
โซโลมอนในพนัธสัญญาเดิม, การตกแต่ง, จิตรกรรมฝาผนงัโดยจิตรกรผูมี้
ช่ือเสียงในสมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยารวมทั้งมีเกลนัเจโลผูว้าดเพดานของโบสถจ์น
ท่ีเป็นท่ีเล่ืองลือ และสุดทา้ยคือความส าคญัในการเป็นสถานท่ีท าการประชุม
เ ลือกตั้ งพระสันตะปาปาองค์ใหม่  มหาวิหารเซนต์ปี เตอร์  (St.Peter 
Basilica) แห่งนครรัฐวาติกัน ท่ีงดงามด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์ ใช้เวลา
สร้างถึง 150 ปี ดา้นหน้ามหาวิหารเป็นลานกวา้งเรียกว่า St.Peter’s Square 
ประกอบไปดว้ยน ้ าพุ 2 ดา้น และเสาโอเบลิกส์ 1 ตน้ ลอ้มรอบไปดว้ยเหล่า
เทพเทวาบนหลงัคาและก าแพงสูง (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้า Vatican Museum 
และ Sistine Chapel ) จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) (ระยะทาง 
6 ก.ม./ 20 นาที)  เมืองหลวงของประเทศอิตาลี  กรุงโรมเป็นเมืองหลวงและ
เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของแควน้ลาซีโอและประเทศอิตาลีจา้ มีคนอาศยัประมาณ 
2.5 ลา้นคนและน าท่านสู่ช่ืนชมกบัสถาปัตยกรรมและประวติัศาสตร์แห่ง
ความยิ่งใหญ่ จากนั้น น าท่านสัมผสัความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกท่ี โคลอสเซ่ียม (Colosseum) (ถ่ายรูปดา้นนอก) เป็น
สนามกีฬากลางแจง้ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม ก่อดว้ยอิฐและหินทรายวดัโดยรอบไดป้ระมาณ 527เมตร สูง 57เมตร และน า
ท่านชมความงามของ วิหารแพนธีอัน (Pantheon) เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีตั้ งอยู่ในกรุงโรม เดิมสร้างโดยมาร์คัส วิพซานิอัส อกริพ
พา (Marcus Vipsanius Agrippa) ส าหรับเป็นเทวสถาน (Roman temple) แก่เทพต่างๆ ของโรมนัโบราณ ต่อมาก็ไดรั้บการสร้างใหม่
ในตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 2 แต่ตวัส่ิงก่อสร้างจะอุทิศใหแ้ก่เทพเท่านั้น ในปัจจุบนัอนุสาวรียน้ี์เป็นท่ีเป็นท่ีเกบ็ศพของคนส าคญั แพนธีอนั
เป็นส่ิงก่อสร้างจากสมัยโรมันท่ียงัอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดส่ิงหน่ึง และได้รับการใช้สอยตลอดมาในประวติัศาสตร์ ตั้ งแต่
คริสต์ศตวรรษท่ี 7 ก็ใช้เป็นคริสต์ศาสนสถานของโรมันคาทอลิก ท่ีอุทิศให้ “พระแม่มารีและผูพ้ลีชีพเพื่อศาสนา” ตัวตึกเป็น
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีโดมขนาดใหญ่ท่ีเก่าท่ีสุดในกรุงโรม น ้ าพุเทรว่ี (Trevi Fountain) เป็นลานน ้ าพุและอนุสรณ์สถานท่ีจดัไดว้่าสวยงาม
และมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตั้งอยูใ่นกรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยนอกจากในเร่ืองของความสวยงามแลว้ท่ีน่ียงัมีเร่ืองเก่ียวกบั
ความเช่ือเก่ียวกบัการโยนเหรียญอธิษฐานท่ีเป็นเสน่ห์ให้นกัท่องเท่ียวไปเท่ียวชมกนัอีกดว้ย และเป็นน ้ าพุแบบบาโรกท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A1


 

 

กรุงโรม โดยมีขนาดความสูงถึง 85 ฟุต  และความกวา้งถึง 65 ฟุต น ้าพแุห่งน้ีตั้งอยูบ่นทางสามแพร่งโดยเป็นจุดบรรจบกนัของ Acqua 
Vergine, Aqua Virgo และสะพานส่งน ้าของโรมนัโบราณ โดยน ้าพุท่ีเห็นกนัในปัจจุบนันั้นไดเ้ร่ิมก่อสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1732 โดยการ
ออกแบบของนิโคลา ซาลวิ น าท่านชมและถ่ายรูปบริเวณยา่น บนัไดสเปน (Spanish steps) เป็นบนัไดท่ีกวา้งท่ีสุดและยาวท่ีสุดในทวีป
ยโุรป ถูกเรียกช่ือตามสถานฑูตสเปน จตุัรัสน้ียงัต่อตรงกบัถนน Via Condotti ท่ีเต็มไปดว้ยร้านแบรนด์เนมมากมาย ทั้ง Dior, Prada, 
Gucci,Valentio, Versace, Fendi, Ferragamo, Cartier, Bulgari, Rimowa, Longchamp, Furla, Tod’s Ferragamo Armani, Tag Heuer, 
Tissot และอ่ืนๆ เป็นตน้ 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี1) 

จากนั้น น าท่านมุ่งหนา้สู่  เมืองฟลอเรนซ์ (Florence)  (ระยะทาง 275 ก.ม./ 4 ชม.)  เป็นเมืองเลก็ๆ ท่ีมี แม่น ้าอาร์โน (Arno) ไหล 

ผา่นท่ามกลางตึกอาคารทรงโบราณโทนสีอบอุ่นและทิวเขาท่ีสวยงาม ถึงจะเป็นเมืองเลก็ๆ แต่กมี็ดีกรีเป็นถึงเมืองหลวง 

ของ แควน้ทสัคาน (Tuscany) อีกทั้งยงัเคยเป็นเมืองหลวงของ ประเทศอิตาลี ตั้งแต่ปี ค  .ศ.1865 จนถึง 1871 อีกดว้ย  

เยน็         รับประทานอาหารเยน็ (ม้ือท่ี2) 

               ท่ีพกั: Best Western Plus CHC Florence 4* หรือระดบัใกลเ้คียงกนั 

               (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 
 
 
 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี3) 

จากนั้นน าท่านชมเมืองฟลอเรนซ์  ย่านเมืองเก่าใจกลางเมืองฟลอเรนซ์ไดรั้บการข้ึนทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลก 
มหาวิหารฟลอเรนซ์ (Cathedral of Santa Maria del Flore) หรือท่ีเรียกกันติดปากว่า ดูโอโม่ มหาวิหารท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ปลาย  
  ศตวรรษท่ี13 และใชร้ะยะเวลาทั้งหมดถึง 140 ปีถึงจะแลว้เสร็จในปี ค  .ศ .1436 ดว้ยเหตุ  น้ีรูปแบบสถาปัตยกรรมของมหาวิหาร
จึงมีการผสมผสานศิลปะของแต่ละยุคสมัยเข้าด้วยกัน เปียซซาเดลลาซิญญอเรีย (Piazza della Signoria) จัตุรัสรูปตัว L ท่ีมี
ประติมากรรมยคุเรเนสซองส์ตั้งอยูม่ากมาย และด่ืมด ่ากบับรรยากาศอนัสุทรียข์องท่ีน่ีใจกลางเมือง หอศีลจุ่มนกับุญเซนตจ์อห์น 
(The Baptistery of St.John) เป็นหอศีลนิกายโรมนัคาทอลิกท่ีตั้งอยูท่ี่เมืองฟลอเรนซ์ในประเทศอิตาลี และมีฐานะเป็นไมเนอร์บาซิ
ลิกา ตวัหอเป็นทรงแปดเหล่ียมท่ีตั้งอยูก่ลางจตุรัสเดลดูโอโมตรงกนัขา้มกบัมหาวิหารฟลอเรนซ์และหอระฆงัของจอตโต ดี บอน
โดเน (หอระฆงัจอตโต) เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีเก่าท่ีสุดส่ิงหน่ึงของฟลอเรนซ์ท่ีสร้างระหว่างปี ค.ศ. 1059 ถึงปี ค.ศ. 1128 เป็นลกัษณะ
สถาปัตยกรรมโรมาเนสก์แบบฟลอเรนซ์ สะพานปอนเตเวคคิโอ (Ponte Vecchio) สะพานน้ีตั้งช่ือตามสะพานฟลอเรนซ์ท่ีเก่าแก่

วนัท่ีสาม        เมืองฟลอเรนซ์-มหาวิหารฟลอเรนซ์- เปียซซาเดลลาซิญญอเรีย-หอศีลจุ่มนกับุญเซนตจ์อห์น-สะพานปอนเตเวคคิโอ-เมืองปิซา-หอ
เอนปิซ่า-เมืองโบโลญญ่า-จตุัรัสมจัโจเล่-โบสถซ์านเปโตรนิโอ-โบสถซ์านโตสเตฟาโน-หอคอยคู่                                                                                                    
-                                                                                                                                                                                       อาหาร เชา้,เท่ียง,เยน็ 
 

                                                                                                                    



 

 

ท่ีสุด เป็นสะพานโคง้ปลอ้งปลอ้งหินในยุคกลางท่ีทอด ขา้มแม่น ้ าอาร์โนในเมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลี เป็นท่ีสังเกตส าหรับ
ร้านคา้ท่ีสร้างข้ึน 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซา (Pisa) (ระยะทาง 102 ก.ม. / 1.30 ชม.)  เป็นเมืองท่ีเป็นท่ีรู้จกัอยา่งดีเก่ียวกบั หอเอนเมืองปิซา
ซากโบราณวตัถุของเมืองท่ียงัหลงหลือจากศตวรรษท่ี5ก่อนคริสตกาล เป็นเมืองท่ีเคยมีความส าคญัมากดา้นการคา้ขายในแถบ
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  

เท่ียง      รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี4) 
น าท่านเก็บภาพความประทับใจ และถ่ายรูป 1 ใน 7 ส่ิง

มหัศจรรยข์องโลก หอเอนปิซ่า ( Leaning Tower of Pisa) ให้

ท่านเดินเล่น ถ่ายรูปกบัหอเอนปิซ่าท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นหอระฆงั

แห่งวิหารประจ าเมือง แต่เพียงการเร่ิมต้นของการสร้างถึง

บริเวณชั้น 3 ก็เกิดการทรุดตวัและตอ้งหยดุการก่อสร้างจนถดั

มาอีกร่วม 100 ปี ถึงได้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์และยงัเป็น

สถานท่ีกาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์เร่ืองแรงโนม้ถ่วงของโลก และ

การตกของวตัถุดว้ย จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบโลญญ่า 

Bologna (ระยะทาง 176 กม. / 2.30 ชม.)  เมืองหลวงของแควน้

เอมีเลียโรมญัญา โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยูร่ะหว่างแม่น ้ าโปกบัเทือกเขาแอแพนไนน์ นอกจากนั้นยงัเป็นหน่ึงในเมืองยคุกลางท่ีไดรั้บการ

รักษาไว  ้อย่างดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรป ชมบริเวณ จตุัรัสมจัโจเล่ (Piazza Maggiore) จตุัรัสขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าท่ี

ลอ้มรอบดว้ย โบสถซ์านเปโตรนิโอ  (Basilica of San Petronio) และ โบสถซ์านโตสเตฟาโน (Basilica Santo Stefano) และ หอคอยคู่ 

(Two towers) หอคอยสองหลังท่ีพิงกัน เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโบโลญญาประเทศอิตาลี และเป็นหอคอยท่ีโดดเด่นท่ีสุดของ

โบโลญญา ใหท่้านเดินชมเมืองและถ่ายรูปจนไดเ้วลานดัหมาย   

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ (ม้ือท่ี5) 

 ท่ีพกั: Holiday Inn Blogna – Fiera 4* หรือระดบัใกลเ้คียงกนั 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bologna
https://en.wikipedia.org/wiki/Italy
https://en.wikipedia.org/wiki/Towers_of_Bologna
https://en.wikipedia.org/wiki/Towers_of_Bologna


 

 

    (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี6) 

น าท่านเดินทางกลบัสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต ้(ระยะทาง 156 กม. / 2.15 

ชม.) และ นัง่เรือจากท่าเรือตรอนเคตโตสู่้ เกาะเวนิส (Venice Island) 

ดินแดนแสนโรแมนติก เมืองเวนิสไดรั้บฉายาวา่ ราชินีแห่งทะเลเอเด

รียติก (Queen of the Adriatic) เมืองแห่งสายน ้ า เมืองแห่งสะพาน

และเมืองแห่งแสงสว่าง และน าท่านชมความสวยงามของ จตุัรัสซาน

มาร์โค (Piazza San Marco หรือ Saint Mark Square) เป็นจตุัรัสกลาง

เมืองเวนิส ท่ีข้ึนช่ือว่าสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในอิตาลี ลอ้มรอบด้วยส

ถาปัตยกรมอนังดงาม อาทิ โบสถ์เซนต์มาร์ก (St. Mark’s Basilica) 

เดิมท่ีเป็นโบสถส่์วนตวัของผูค้รองเมืองในสมยันั้น พระราชวงัดอจส์ (Doge’s Palace) ซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์ประจาเมืองเวนิส เดินชมตวั

เมืองจนถึง สะพานริอลัโต (Ponte di Rialto) เป็นสะพานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเวนิสและเป็นสะพานแรกท่ีขา้ม Grand Canal อิสระให้ท่าน

พกัผอ่นและเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี7) 

จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต ้และ น าท่านเดินทางต่อไปยงั จุดศูนยก์ลางของ เมืองมิลาน (ระยะทาง 274 

กม. / 4 ชม.) หรือท่ีคนอิตาเลียนเรียกวา่ มิลาโน่ (Milano) เป็นเมืองหลวงทางแฟชัน่ของโลกแข่งกบัปารีสในประเทศฝร่ังเศส 

เป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจของอิตาลี นอกจากนั้นยงัมีภาพวาดเฟรสโกท่ี้มีช่ือเสียงโด่งดงั และโรงละครโอเปร่าอนัลือช่ือ เป็นตน้   

เยน็         รับประทานอาหารเยน็ (ม้ือท่ี8) 

วนัท่ีส่ี        เมืองโบโลญญ่า-ท่าเรือตรอนเคตโต-้เกาะเวนิส-จตุัรัสซานมาร์โค-โบสถเ์ซนตม์าร์ก-พระราชวงัดอจส์-สะพานริอลัโต-ท่าเรือตรอนเคต
โต-้เมืองมิลาน                                                                                                                                   อาหาร เชา้,เท่ียง,เยน็ 
 

                                                                                                                    



 

 

               ท่ีพกั: Holiday Inn Milan Nord Zara 4* หรือระดบัใกลเ้คียงกนั 

               (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 

 

 

 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี9) 

น าท่านไปชม  มหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) 

(ถ่ายรูปด้านนอก) มหาวิหารน้ีสร้างดว้ยสถาปัตยกรรม

แบบโกธิคท่ีถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอนัดับสามของ

โลก เร่ิมสร้างในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จตอ้งใชเ้วลากว่า 

400 ปี ด้านนอกมีหลงัคายอดเรียวแหลมท่ีท าจากหิน

อ่อนจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากสมัย

ต่างๆ กว่า 2,245 ช้ิน ยอดท่ีสูงท่ีสุดมีรูปป้ันทองขนาด 4 

เมตร ของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ จากนั้นพาทุก

ท่านแวะถ่ายภาพด้านนอก พระราชวงัมิลาน (Royal 

Palace of Milan)  เป็นท่ีตั้งของรัฐบาลในเมืองมิลานเป็นเวลาหลายศตวรรษ ปัจจุบนัท าหน้าท่ีเป็นศูนยว์ฒันธรรมและเป็นท่ีตั้งของ

นิทรรศการศิลปะระดบันานาชาติ ครอบคลุมพ้ืนท่ีกว่า 7,000 ตารางเมตร และเป็นท่ีจดัแสดงงานศิลปะสมยัใหม่และร่วมสมยั และ

คอลเล็กชนัท่ีมีช่ือเสียงโดยร่วมมือกบัพิพิธภณัฑ์และสถาบนัทางวฒันธรรมท่ีมีช่ือเสียงจากทัว่โลกเป็นประจ า ไปชมและชอ้ปป้ิงท่ี 

วนัท่ีหา้         เมืองมิลาน- มหาวิหารแห่งมิลาน-พระราชวงัมิลาน-หา้ง Galleria Vittorio Emanuele II -เมืองโคโม่-ทะเลสาบโคโม่-เมืองลู

เซิร์น สวิตเซอร์แลนด-์ สิงโตหินแกะสลกั- ชมสะพานไมช้าเปล                                                                      อาหาร เชา้,เท่ียง,เยน็ 

 

                                                                                                                    



 

 

ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II  เป็นหน่ึงในศูนยก์ารคา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีลกัษณะเป็นทางเดินและอาคารขนาบ 4 ชั้น คลุม

ดว้ยหลงัคาทรงโคง้ ตั้งอยูใ่นใจกลางเมืองมิลาน  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) (ระยะทาง 50 กม. / 1 ชม) เป็นเมืองในแควน้ลอมบาร์เดีย ประเทศอิตาลี ตั้งอยูบ่ริเวณพรมแดน

กับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โคโม่เป็นเมืองท่ีตั้ งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยู่ติดกับทะเลสาบโคโม่ ถือเป็นเมือง

ท่องเท่ียวยอดนิยมแห่งหน่ึง เป็นแหล่งรวมช้ินงานศิลปะช่ือดงั, มีโบสถ,์ พิพิธภณัฑ,์ สวน, โรงละคร, วงัเก่าอยูม่ากมาย  พาทุกท่านไป

เก็บภาพความประทบัใจกบั ทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) ข้ึนช่ือว่าเป็นทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่ใน แควน้ลอมบาร์เดีย 

(Lombardy) ไม่ไกลจากเมืองมิลาน (Milan) เท่าไรนกั ดว้ยความยาวโดยรอบถึง 160 กิโลเมตร บวกกบัพ้ืนท่ีรอบๆ ทะเลสาบถึง 146 

ตารางกิโลเมตร จึงท าให้ทะเลสาบแห่งน้ีกลายเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 3 ของประเทศอิตาลี และยงัเป็นทะเลสาบท่ีลึก

ท่ีสุดเป็นอนัดบั 5 ในยโุรปดว้ยความลึกกว่า 400 เมตร รูปร่างลกัษณะเฉพาะของทะเลสาบโคโม่ท าให้นึกถึง  Y ที่กลับด้านที่โด่งดังไป

ทั่วโลก เป็นผลมาจากการละลายของธารน ้ าแข็งรวมกบัการกดั

เซาะของแม่น ้ า Adda โบราณ ท าให้เกิดทางแยกเป็นตวั Y และ

ยงัเป็นทะเลสาบมีทิวทศัน์ท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก  

เท่ียง      รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี10) 

เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบั

หน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถูกห้อมลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและ

ขุนเขา(ระยะทาง 199 ก.ม. / 2.45 ชม.)   จากนั้น น าท่านชม 

สิงโตหินแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอยา่งกลา้หาญของ

ทหารสวิตท่ีเกิดจากการปฏิวติัในฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้ม

ผา่น แม่น ้ารอยส์ (Reuss  River) ซ่ึงเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยโุรป สร้างข้ึนเม่ือ

ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวติัศาสตร์ของชาวสวิlตลอดแนวสะพาน  

เยน็       รับประทานอาหารเยน็ (ม้ือท่ี11) 

 ท่ีพกั: Holiday Inn Express Luzern – Kriens 3* หรือระดบัใกลเ้คียงกนั 

    (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 



 

 

 

 
 
 

 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี12) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) ( ระยะทาง 35 ก.ม. / 45 นาที)  เป็นเมืองเลก็ๆตั้งอยูบ่นเขาสูงอยูใ่นรัฐออบวลัเดิน 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิตลิส ซ่ึงยอดเขาทิตลิสมีความสูง
ประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเลปานกลาง เป็นท่ีตั้งของสถานีกระเชา้โรแตร์เพ่ือเดินทางข้ึนสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ท่าน
จะไดส้ัมผสักบักระเชา้ทรงกลมท่ีเรียกว่า โรแตร์ เคเบ้ิลคาร์ (รวมในค่าทวัร์) ท่ีจะหมุนรอบๆ ท่ีท่านสามารถดูวิวได ้360องศาใน
ขณะท่ีเคล่ือนท่ีข้ึนไปเร่ือยๆ ท่านจะไดข้ึ้นชมทศันียภาพท่ีงดงามของเทือกเขาแอลป์ ชม ถ ้าน ้ าแข็ง (Glacier cave) ท่ีสวยงามและ
เดินเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหิมะบนยอดเขา และชม สะพานแขวน (TITLIS CLIFF WALK) สร้างข้ึนฉลองครบรอบ 100 ปีการ
ท่องเท่ียวบนยอดเขาทิตลิส สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสูง 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้ผา อิสระใหท่้านถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั (อาหารอาหารชุดสไตลเ์อเชีย) บนยอดเขาทิตลิส (ม้ือท่ี13)   

 
จากนั้นน าท่านเท่ียวชม เมืองซุก (ZUG) (ระยะทาง 64 กม. / 1 

ชม.) เป็นเม่ืองท่ีร ่ ารวยท่ีสุดในประเทศ และซุกเป็นเมืองท่ีติด

อนัดบัหน่ึงในสิบของโลกเมืองท่ีสะอาดท่ีสุด เป็นเมืองเก่าท่ีคง

ความสวยงามของพ้ืนหินแบบยโุรปในยคุกลางจะหลงรักเมืองน้ี 

ส่ิงท่ีจะท าให้ท่านประทับใจคือรู้สึกได้ถึงอากาศท่ีสดช่ืนและ

สะอาดอาจเป็นเพราะเมืองน้ีตั้งอยู่บนทะเลสาบ อิสระชอปป้ิงท่ี 

Lohri AG Store ทีมีนาฬิกาชั้นน าระดบัโลกให้ท่านเลือกซ้ือเลือก

ชมอาทิ  เ ช่น  Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, 

Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, 

Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ Interlaken จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง หรือ ดีฌง (Dijon)  (ระยะทาง 362  กม. / 4.30 ชม.) 

วนัท่ีหก         เมืองลูเซิร์น-เมืองแองเกิลเบิร์ก-ยอดเขาทิตลิส-ถ ้าน ้ าแขง็-สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK-เมืองซุก- Lohri AG Store-เมืองดิจอง                                                                                                                                               
  อาหาร เชา้,เท่ียง,เยน็ 
 

                                                                                                                    



 

 

หน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีสวยงาม และน่าคน้หาเมืองหน่ึงในประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโคต-ดอร์ในแควน้บูร์กอญ

ในประเทศฝร่ังเศส ถือเป็นเมืองส าคญัแห่งแควน้เบอร์กนัดี เป็นแหล่งไวน์และมสัตาร์ดชั้นดีอีกแห่งของฝร่ังเศส มีแหล่งท่องเท่ียว

และทศันียภาพสวยงามต่างๆ ท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกใหเ้ขา้ไปสมัผสัความงามท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองดิจอง  

เยน็              รับประทานอาหารเยน็ (ม้ือท่ี14) 

 ท่ีพกั: Holiday Inn Express Dijon 3* หรือระดบัใกลเ้คียงกนั 

                    (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 
 
 
เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี15) 

น าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Troyes (ระยะทาง 185 กม. / 2.30 ชม.) เป็นเอาทเ์ลท็จ าหน่ายสินคา้แบรด์เนมช่ือดงัต่างๆ และมีบาง

ช่วงโปรโมชัน่พิเศษตามฤดูกาลต่างๆ ท าให้เป็นสถานท่ีท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากจากนกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบการช็อปป้ิงสินคา้

สตรีทแบรด์และแบรนด์เนม  โดยปัจจุบันเอาท์เล็ทแห่งน้ีเต็มไปด้วยเส้ือผ้าท่ีทันสมัยเอาใจสายช้อปป้ิงทั้ งผู ้หญิงและผูช้าย 

เคร่ืองประดบั รองเทา้ แฟชัน่หลากหลายสไตลใ์ห้ไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงกนั และยงัมีร้านอาหารหลากหลายใหทุ้กท่านไดเ้ลือกลอง อีกทั้งยงั

มีร้านอาหารประจ าถ่ิน คาเฟ่ ขนมหวานอีกดว้ย 

     อิสระอาหารเท่ียงเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน 
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ระยะทาง 185 กม. / 2.30 ชม.) 
ไปเก็บภาพความประทบัใจกบัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในปารีส เร่ิมตน้ท่ี หอ
ไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหน่ึงในแลนด์มาร์คส าคญัของประเทศฝร่ังเศส 
ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กทั้งหมด มีความสูงประมาณ 300 เมตร
(เทียบกบัตึกประมาณ 75 ชั้น) สร้างเป็นรูปแบบหอคอย โดยถูกตั้งตามช่ือ
ของสถาปนิกท่ีคนออกแบบช่ือว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซ่ึงเป็นทั้งวิศวกรและ
สถาปนิกช่ือดงัของฝร่ังเศสในยคุนั้น ซ่ึงเช่ียวชาญดา้นการก่อสร้างงานเหล็ก
โดยเฉพาะ หอไอเฟลสร้างข้ึนมาเพ่ือใช้เป็นผลงานในการเฉลิมฉลองวนั
ครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏิวติัประเทศฝร่ังเศส และเพ่ือแสดงถึงความ
ร ่ ารวย ยิ่งใหญ่ รวมถึงความส าเร็จในยุคอุตสาหกรรมของประเทศใน
ขณะนั้ นด้วยหน่ึง ในจุดถ่ายรูปหอไอเฟลท่ีดีท่ีสุดคือลานตรงข้างหน้า
ปราสาท Palais de Chaillot ท่ีอยู่ใกล้ๆ กบัสถานีของ Trocadéro ท่ีเราจะพา
ทุกท่านไป เพราะตรงน้ีเป็นมุมถ่ายแลว้จะเห็นหอไอเฟลแบบไม่มีอะไรมา
บงัความสวยงามแน่นอน ไปต่อกนัท่ี ประตูชัยฝร่ังเศส (Arc de Triomphe) หรือเรียกเต็มๆว่า อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล เป็น

วนัท่ีเจด็         เมืองดิจอง- McAtrthurGlen Troyes-เมืองปารีส-หอไอเฟล-ประตูชยัฝร่ังเศส-ถนนฌอ็งเซลิเซ่-พิพิธภณัฑลู์ฟร์-ห้างปลอดภาษี Benlux 
Louvre duty free-หา้ง La Samaritaine-หา้งแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์                                     อาหาร เชา้,เยน็ 
                                                                                         
 

                                                                                                                    



 

 

ผลงานสถาปัตยกรรมท่ีออกแบบโดย ฌอ็ง ชาลแกร็ง มีอายกุว่า 200 ปีสร้าง
ข้ึนปี พ.ศ. 2349 มีความสูง 49.5 เมตร มีความกวา้ง 45 เมตรและมีความลึก
ถึง 22 เมตรถูกจดัอนัดบัเป็นประตูชัยท่ีใหญ่อนัดับ 2 ของโลกหลงัจากท่ี
จกัรพรรดิ นโปเลียนท่ี 1 ไดรั้บชยัชนะจากยทุธการเอาสเตอร์ลิทซ์ ใชเ้วลา
ก่อสร้างยาวนานกว่าสามสิบปี ใช้ศิลปะคลาสสิคใหม่ท่ีดัดแปลงมาจาก
สถาปัตยกรรมโรมนัโบราณโดยการใชรู้ปป้ันแกะสลกัจากช่างแกะสลกัคน
ส าคัญแห่งยุค มีรูปแกะสลักท่ีเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ การปลุกใจ 
รวมทั้งสดุดีการเสียสละแก่วีรชนทหารกลา้ท่ีท าเพ่ือประเทศฝร่ังเศส ต่อมา
ถูกตั้งให้เป็นอนุสรณ์ของทหารฝร่ังเศสในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ซ่ึงใน
ปัจจุบันยงัเป็นสุสานของทหารนิรนามท่ีท าเพื่อประเทศฝร่ังเศสอีกด้วย 
จากนั้นไปท่ีถนนท่ีมีช่ือเสียงท่ีโด่งดังท่ีสุดในฝร่ังเศส ถนนฌ็องเซลิเซ่ 
(Champs Elysees)  เป็นหน่ึงในถนนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังในฝร่ังเศส ย่าน
ศูนยก์ารคา้ระดบัพรีเมียม แหล่งรวมสินคา้แบรนด์ดงัระดบัโลกทุกแบรนด์ 
ร้านอาหารท่ีมีความหรูหราอลังการ ถือว่าเป็นย่านธุรกิจท่ีส าคญัของกรุง
ปารีส ย่านการคา้ท่ีมีค่าเช่าท่ีแพงท่ีสุดในโลก และยงัถูกจดัอนัดบัให้แป็น
ถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก ตึกส่วนใหญ่บนถนนฌอ็งเซลิเซ่เป็นสถาปัตยกรรม
ท่ีมีการผสมผสานศิลปะ Art Deco กบัการตกแต่งสไตล ์Art Nouveau เขา้ไว้
ดว้ยกนัอยา่งลงตวั จากนั้นพาท่านไปเยี่ยมชมดา้นนอกของ พิพิธภณัฑลู์ฟร์ 
(Louvre Museum) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังท่ีสุดของเมืองปารีส 
จากผลงานท่ีจดัแสดงไปจนถึงความเก่าแก่และยิ่งใหญ่ของสถานท่ีท าให้
เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีความส าคญัระดับโลก ก่อตั้งข้ึนโดยพระเจ้าฟิลิปท่ี 2 
ก่อนท่ีจะถูกขยายให้เป็นพระราชวงัหลวง ในปัจจุบนัพิพิธภณัฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นสถานท่ีเก็บรักษาผลงานศิลปพท่ี
ทรงคุณค่าไวม้ากกว่า 400,000 ช้ิน แต่น ามาจดัแสดงให้ชมเพียง 40,000 ช้ินเท่านั้น ซ้ึงแน่นอนว่าผลงานศิลปะเหล่าน้ีถูกเล่าต่อกนั
มาว่าเป็นสมบติัจากการท่ีฝร่ังเศสน ามาจากประเทศท่ีตนชนะสงคราม คองคอร์ด พาทุกท่านไปอิสระชอ้ปป้ิงท่ี  ห้างปลอดภาษี 
Benlux Louvre duty free เป็นห้างช่ือดงัใจกลางกรุงปารีส ซ่ึงคุณจะไดพ้บกบัสินคา้แบรนด์ชั้นน าต่างๆจากทัว่โลก ในราคาท่ีไม่
แพงและบรรยากาศท่ีหรูหราตระการตา ท่ีดีเด่นต่อนกัท่องเท่ียวไทย เพราะมีพนกังานและขอ้ความภาษาไทยในห้างน้ีดว้ย ห้าง La 
Samaritaine เป็นห้างสรรพสินคา้ ขนาดใหญ่ ในกรุงปารีส เร่ิมตน้จากร้านเส้ือผา้เลก็ๆ และขยายไปสู่ส่ิงท่ีกลายเป็นชุดของอาคาร
ห้างสรรพสินคา้ท่ีมีแผนกต่างๆ ทั้งหมด 90 แผนก เป็นสมาชิกสมาคมห้างสรรพสินคา้นานาชาติตั้งแต่ปี 2528 ถึง 2535 ห้างแกล
เลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของปารีส ภายในอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ี
สวยงาม เปิดให้บริการคร้ังแรกในปี ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนท่ีจะมาเป็นห้างสรรพสินคา้แฟชัน่ชั้นน าของโลกอย่างทุกวนัน้ีแต่ก่อน
เป็นแค่ร้านขายเส้ือผา้เลก็ๆ ท่ีหวัมุมถนน Lafayette แต่ภายหลงัไม่นานไดมี้การขยบัขยายพ้ืนท่ีเพ่ือให้เพียงพอต่อจ านวนพนกังาน
และลูกคา้ท่ีมาจบัจ่ายใชส้อย มีบนัทึกว่าเป็นปีท่ีมียอดขายสูงสุด ซ่ึงในปัจจุบนัมีสาขาแบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั้งในประเทศและ
นอกประเทศ รวมแลว้ทั้งหมด 61 แห่ง  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ (ม้ือท่ี16) 



 

 

 ท่ีพกั: Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือระดบัใกลเ้คียงกนั 

   (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 
 
 
 

05.30 น.     รับประทานอาหารเชา้ (SET BOX ) (ม้ือท่ี17) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน 

    นานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

10:30 น.      เดินทางกลบัประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY032  

19.00 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 

22.35 น.      เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY402 

 

 

 

08:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 
เง่ือนไขการเดินทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 1 มิถุนายน 2565 ) 
 

► เอกสารท่ีตอ้งท าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตวัจริง  (อายกุารใชง้านมากกว่า 6 เดือน)  

2. เอกสาร International Vaccinated Certificate/วคัซีนพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ท่ีออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ท่ี
ไดรั้บวคัซีนครบถว้นมาแลว้  

 

► ก่อนเดินทางเขา้ประเทศอิตาลี 

ตามค าสัง่กระทรวงสาธารณสุขอิตาลี ลงวนัท่ี 22 ก.พ. 2565 วา่ดว้ยมาตรการเก่ียวกบัการเดินทางเขา้มายงัอิตาลีก าหนดใหผู้ท่ี้เดินทาง

จากประเทศนอกกลุ่มประเทศสมาชิกอีย ู(รวมผูเ้ดินทางจากประเทศไทย) ท่ีจะเดินทางเขา้มายงัอิตาลีตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

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

2. แสดงหลกัฐาน QR code ของแอปพลิเคชัน่ Green Pass โดยแปลง QR code จาก EU Digital Covid Certificate จากแอปพลิเคชนั

หมอพร้อม 

3. ไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนั COVID-19 ครบตามเกณฑท่ี์ผูผ้ลิตวคัซีนก าหนด  

วนัท่ีแปด         เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล – ท่าอากาศยานอาบูดาบี                                       อาหาร เชา้ 

 

                                                                                                                    

วนัท่ีเกา้          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

                                                                                                                    



 

 

 
►วคัซีนท่ียอมรับส าหรับผูท่ี้จะเดินทางเขา้ประเทศอิตาลี 

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

(2) Johnson & Johnson ครบ 1 โดส เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 4 สปัดาห์ 

(3) Sinovac และ Sinopharm จะตอ้งไดรั้บเขม็ท่ี 3-4 ดว้ย Pfizer, Moderna, AstraZeneca เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั หรือ Johnson & 

Johnson เป็นเขม็ท่ี 3 เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 4 สปัดาห์ 

4. ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางเขา้หรือออกจากอิตาลีตอ้งสวมหนา้กากอนามยั FFP2 ตลอดการเดินทาง 

(ขอ้มูลจาก Royal Thai Embassy 22/02/65 ขอ้มูลอาจมีการเปล่ียนแปลงโปรดอพัเดทกบัเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง) 

 

► ผูเ้ดินทางเขา้เขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดรั้บวคัซีน ครบ2โดสแลว้  

ชนิดของวคัซีนโควิด-19 ท่ีประเทศไทยรับรอง 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 าหรับคนต่างชาติ ผูเ้ดินทางตอ้งขอ Thailand Pass และมีประกนัสุขภาพต่างชาติครอบคลุม 10,000 USD   

► ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีไม่ไดรั้บวคัซีน หรือไดรั้บวคัซีนไม่ครบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทาง

มาถึงประเทศไทย  

 

เง่ือนไขการให้บริการ 

► การเดินทางคร้ังน้ีจะตอ้งมีจ านวน 10 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงจ านวนดงักล่าว 

- จะส่งจอยน์ทวัร์กบับริษทัท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 15 วนั 



 

 

- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดินทางต่อ) โดยทางบริษทัจะท า

การแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 

► ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบ

ใดๆ ทั้งส้ิน   

► การจองทวัร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามดัจ า ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบริการท าวีซ่า 5,500 บาท (30,500) 

 กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยืน่วีซ่าพร้อมเอกสารช าระมดัจ าค่าทวัร์ 

- ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระ 20-25 วนัก่อนออกเดินทาง กรณีบริษทัฯตอ้งออกตัว๋หรือวีซ่าออกใกลว้นัเดินทางท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทวัร์

ส่วนท่ีเหลือตามท่ีบริษทัก าหนดแจง้เท่านั้น 

 

**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลับและจ านวนหน้า

หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวซ่ีาไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี

พาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 

เง่ือนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วนัก่อนการเดินทางข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษทัฯ ขอเก ็บค่าใชจ่้ายตามท่ี เกิดข้ึนจริงเช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ า

ตัว๋เคร่ืองบิน ค่ามดัจ าโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออ่ืนๆ)  

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทางคืนมดัจ า 50%  (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึน จริงเช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตัว๋

เคร่ืองบิน  ค่ามดัจ าโรงแรม หรืออ่ืนๆ )  

3. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมดตามราคาทวัร์ท่ีตามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

5. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 

ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

6. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางไดจ้ะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าใชจ่้าย

ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) ทางบริษทัจะท าการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

8. ตามพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเท่ียว การยกเลิกการเดินทางของนกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบ

ธุรกิจน าเท่ียวมีค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงเพ่ือเตรียมการจดัน าเท่ียว ให้น ามาหกัจากเงินค่าบริการท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ี ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว

แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเท่ียวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 

 



 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม  

(บริษทั ด าเนินการให ้กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออยา่งใดอยา่งหน่ึง ไม่สามารถรีฟันดเ์ป็นเงินหรือการบริการอ่ืนๆได)้ 

1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้   

2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั  

3. กรณีพกั 3 ท่านถา้วนัท่ีเขา้พกัห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2 ห้อง (มีค่าใชจ่้ายพกัเด่ียวเพ่ิม) หรือ

เป็นการเพ่ิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีหอ้งพกัในเมืองท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมมีเทศกาลวนัหยดุ มีงานแฟร์ต่างๆ บริษทั

ขอจดัท่ีพกัในเมืองใกลเ้คียงแทน โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเยน็ได้

ภายในหอ้งพกั เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเยน็เกือบทั้งปี  

4. ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ท่ีนัง่เป็น Business Class ได ้และตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมตัว๋กรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเล่ือนวนัได ้

ใน กรณีท่ีท่านตอ้งการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หนา้ท่ีเพ่ือสอบถามราคาอีกคร้ัง และการจดัท่ีนัง่ของผู ้

เดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพ่ือแทรกแซงได ้ 

5. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้  

6. เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

7. ค่าน ้าหนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได ้8 กิโลกรัม และค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตาม

เง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเกบ็ และกรณีน ้าหนกัสมัภาระเกินท่านตอ้งเสียค่าปรับตามท่ีสายการบินเรียกเกบ็  

8. การประกนัการเดินทาง บริษทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดินทางส าหรับผูเ้ดินทางไปต่างประเทศ กบั Allianz Travel แบบ

แผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบติัเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึน

ภายในวนัเดินทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลท่ีประกนัครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เขา้รับรักษาในรูปแบบอ่ืนๆ

ประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ทีได ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซ้ือประกนัเพ่ิมวงเงินคุม้ครอง เพ่ิม

ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บริษทัฯ  ซ่ึงความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทั้งน้ีการท า

ประกนัน้ีจากบริษทั  มากกว่าขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเท่ียว ท่ีบงัคบัให้บริษทัน าเท่ียว ท าประกนัเฉพาะอุบติัเหตุในการ

เดินทางเท่านั้น แต่ทั้งน้ี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่าน

ตอ้งการซ้ือความคุม้ครองเพ่ิมเติมสามารถแจง้ความประสงคม์าท่ีบริษทัฯค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  

1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  จากท่าน 

2. ค่าบริการและยื่นวีซ่าเชงเกน้ (ประเทศฝร่ังเศส) 5,500 บาท 



 

 

3. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็)  

5. ค่าภาษีน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

7. ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

8. ค่าทิปคนขบัรถท่านละ 70 EUR หรือประมาณ 2,600บาท/ท่าน ส าหรับหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความประทบัใจ  

 

กรณีวซ่ีาไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึน้จริง เช่น

ค่าวซ่ีาและค่าบริการย่ืนวซ่ีา/ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลูกคา้และบริษทั ฯ 

และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่านา้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ 

โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งให้กบักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี/ปลอดบุหร่ีได ้โดย

อาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวิ้วแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย14วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษทัฯ

ไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจ

ของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 



 

 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผา่นการ

พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนั

เน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   

12. การประกนัภยั บริษทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดินทางส าหรับผูเ้ดินทางไปต่างประเทศ กบั Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั 

Group tour บูก้ี ซ่ึงความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทั้งน้ีการท าประกนัน้ีจากบริษทั  มากกว่า

ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเท่ียว  ท่ีบงัคบัใหบ้ริษทัน าเท่ียว ท าประกนัเฉพาะอุบติัเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งน้ี ท่านสามารถศึกษา

เงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเติมจากเวบ็ไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซ้ือความคุม้ครองเพ่ิมเติมสามารถแจง้ความ

ประสงคม์าท่ีบริษทัฯ  

13. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจ

ของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  

14. ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผา่นการ

พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนั

เน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(เอกสารประกอบการยืน่ค าร้องขอวีซ่าเชงเกน้) Italy 

ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาวีซ่าวนัท าการ 15-10  

ผูส้มคัรตอ้งเดินทางมาแสดงตวั และสแกนลายน้ิวมือ ตามวนัเวลานดัหมายยืน่วีซ่า 

โปรดด าเนินการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ี เน่ืองจากสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดเง่ือนไข 

รวมถึงเอกสารท่ีใชส้ าหรับยืน่ค าร้องขอวีซ่าอยูเ่ป็นประจ า 

 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายไุม่ต ่ากว่า  6 เดือน ก่อนวนัหมดอาย ุโดยนบัจากวนัท่ีเดินทางกลบัมาถึงประเทศไทย และมีจ านวนหนา้เหลืออยา่งนอ้ย 

หนา้ เพ่ือให้ทางสถานทูตติดหนา้วีซ่า 3-2  (หากมีอายไุม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจดัส่งให้กบัเจา้หน้าที)หาก

ผู้สมคัรเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลกัฐานให้กับทางบริษัททัวร์      เพ่ือน าไปแสดงต่อสถานทูต 

 

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด2 x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน3 เดือน ห้ามตกแต่งรูป,ห้ามสวม

แวน่ตา,หา้มใส่เคร่ืองประดบั,หา้มใส่คอนแทคเลนส์ และตอ้งเป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

** หา้มขีดเขียน แมก็ หรือใชค้ลิปลวดหนีบกระดาษ ซ่ึงอาจส่งผลใหรู้ปถ่ายช ารุด และไม่สามารถใชง้านได ้** 

   )ใบหน้า ใหญ่ ชัดเจน  80 % ของขนาดภาพ( 

 

3. เอกสารส่วนตัว )ถา้มี(  

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

 

หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพ่ิมเติม) ถา้มี (ท่านจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

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

 - ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ -สกลุ  )ถา้เคยมี การเปล่ียน( 



 

 

 

กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่18ปี บิดาและ)มารดาเดินทางไปดว้ย( จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

 - ส าเนาทะเบียนบา้น/ส าเนาสูติบตัร 

 

กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่18ปี /บิดา)มารดา ไม่ไดเ้ดินทาง( จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

 - ส าเนาทะเบียนบา้น/ส าเนาสูติบตัร 

 - หนงัสือยนิยอมจากบิดา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดา -มารดา  

โดยตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครอง บิดา -มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกบับิดาเพียงผูเ้ดียว จะตอ้งมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตร

เดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาเพียงผูเ้ดียว จะตอ้งมีหนงัสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้

เดินทางกบับิดา -มารดา จะตอ้งมีหนงัสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกบับุคคลท่ีสาม พร้อมกบัยินยอมสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการเดินทางให้กบั

เด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท่ี้ส านกังานเขต)  อ าเภอตามหลกัฐานท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้นของท่าน /พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ตส าเนาบตัร /

 (มารดา -ประชาชนของบิดาโดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขต ลงนามและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย โดย

วนันดัหมายท่ีเดก็แสดงตวัยืน่ค าร้องขอวีซ่า บิดา มารดา จ าเป็นตอ้งเดินทางไปแสดงตวัพร้อมกบับุตร และเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ท่ีท่ีรับยื่นวีซ่า-

กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มอี านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้ เดียว 

จากนั้น ผูป้กครองจ าเป็นตอ้งน าหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ส่งให้กรมการ (ทั้งฉับภาษาไทย และฉบบัภาษาองักฤษ)

สามารถขอดูตวัอยา่งไดท่ี้แผน) กงสุล กระทรวงระหวา่งประเทศ ประทบัตราลงนาม อนุมติัใหเ้ดก็เดินทางไปต่างประเทศ ก่อนน าส่งบริษทัทวัร์

กวีซ่าของบริษทัทวัร์(  

4. หลกัฐานการงาน/หนังสือรับรองการท างาน ท่ีท างานปัจจุบนั (เอกสารมอีาย ุ30 วัน ก่อนย่ืนค าร้องขอวีซ่า) 

 

4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใชห้นงัสือรับรองการท างานจากบริษทัท่ีท่านท างานปัจจุบนั   โดยระบุต าแหน่งงาน, 

เงินเดือนท่ีไดรั้บ, วนั เดือน ปี ท่ีเร่ิมท างาน, และช่วงเวลาท่ีขอลางานไปเท่ียวยโุรป (โดยไม่ต้องระบุช่ือประเทศ ให้ใช้ European แทน) และ

กลบัมาปฏิบติังานตามปกติหลงัครบก าหนดวนัลา พร้อมประทบัตราบริษทั และลงนามผูมี้อ  านาจอยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงาน

เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 

 

4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาใบทะเบียนการคา้ )พค.0403( , หนงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษทัฯ )DBD(, )คัดส าเนาไม่เกิน  90 

วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ(  

 

4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบบัจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบตัรนักเรียน, ใบ

ประกาศนียบตัร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน ก่อนย่ืนค าร้องขอวีซ่า) 



 

 

 

4.4 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส /ใบมรณะ)กรณีคู่สมรสเสียชีวิต(, หลกัฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีท่ีไม่ได้

เดินทางร่วมกนักบัสามี จ าเป็นตอ้งมีจดหมายรับรองค่าใชจ่้ายจากสามี) Sponsor Letter) ระบุช่ือ-สกลุ    วนั เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ท่ี

มีความสมัพนัธ์ร่วมกนั จดหมาย)ชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน( 

 

4.5 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทัว่ไป, อาชีพอิสระ )Freelance(, ธุรกิจขายสินคา้ออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นตอ้งเขียน

จดหมายแนะน าตนเอง ช้ีแจงรายละเอียดการท างาน แหล่งท่ีมาของรายได ้พร้อมแนบหลกัฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, 

สญัญาเช่า, โฉนดท่ีดิน ฯลฯ เป็นตน้  )จดหมาย ชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน( 

 

5. หลกัฐานการเงิน 

 

5 .1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใชส้ าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากประจ า  )บญัชีส่วนตวั ( รายการเดินบญัชี

ยอ้นหลงั 6 เดือน )กรุณาเลือกบญัชีท่ีมีประวติัการเดินบญัชีท่ีสมบูรณ์ มียอดเงิน เขา้ -ออก สม ่าเสมอ ( และมียอดเงินคงเหลืออยูใ่นบญัชีนั้นๆ

ไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายไดอ้ย่างไม่เดือดร้อนเม่ือท่านเดินทางกลบัสู่

ภูมิล าเนา 

 

 

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง เขียนจดหมายช้ีแจงความสัมพนัธ์ระหว่างตนกบัผูเ้ดินทาง )Sponsor Letter( พร้อมแนบหนงัสือรับรอง

การเงิน ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยท่ี์มีรายการเดินบญัชียอ้นหลงั กรุณาเลือกบญัชีท่ีมีประวติัการเดินบญัชีท่ีสมบูรณ์ มี)  เดือน 6

(ออก สม ่าเสมอ-ยอดเงิน เขา้ 

 ทั้งน้ี ผูท่ี้สามารถสนบัสนุนค่าใชจ่้ายใหผู้เ้ดินทางได ้ตอ้งเป็นบิดา / มารดา  /พ่ีนอ้งทอ้งเดียวกนั สายเลือดเดียวกนัเท่านั้น-!! กรุณาระบุ 

ช่ือ สกลุ ลงในจดหมายช้ีแจง้เป็นภาษาองักฤษ-และสะกดช่ือ - สกลุ ให้ตรงกับพาสปอร์ตท่ีใช้เดินทาง 

 

หมายเหตุ: หากสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยไ์ม่สมบูรณ์  ) Book Bank( หรือมีประวติัการเดินบญัชีไม่ครอบคลุมตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ท่าน

จ าเป็นตอ้งขอรายการเดินบญัชียอ้นหลงั ท่ีออกจากธนาคารเท่านั้น )Bank Statement( 

กรุณาเคล่ือนไหว/ปรับ /อพัเดต เงินใน สมุดบัญชีออมทรัพย์ ไม่เกิน 5 วัน ก่อนวันนัดหมายย่ืนวซ่ีา 

 **สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนั บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส าหรับย่ืนวซ่ีาเชงเก้น 



 

 

 

 เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าทา้ยโปรแกรมทวัร์ให้ตรงกบัขอ้มูลความเป็นจริง เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้ง

น าส่งขอ้มูลให้กบัทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมติัค าร้องขอวีซ่า และทางบริษทัฯ ไม่สามารถกรอกประวติัขอ้มูลส่วนตวัแทนผูส้มคัร /ได ้หาก

สถานทูตตรวจพบว่าขอ้มูลของท่านเป็นเท็จ ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกบัความเป็นจริง /ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการ

พิจารณาเอกสารล่าชา้มากยิง่ข้ึน 

 

 เม่ือท่านช าระเงินมดัจ าค่าทวัร์เรียบร้อย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มทา้ยรายการทวัร์ พร้อมจดัส่งให้กบับริษทัฯทนัที !! หากด าเนินการ

ล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบทุกกรณี 

 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธ

วีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีท่านไดช้ าระไปแลว้ทุกกรณี 

  

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงคท่ี์จะยืน่ค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผูส้มคัรตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 

 บางกรณี  สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์ผูส้มคัรบางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามท่ีสถานทูตนดั

หมาย )โปรด แต่งกายสุภาพ( ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีเพ่ือไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วยประสานงานกบัทางการสถานทูต 

และหากสถานทูตมีความประสงคข์อเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษทั ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวให้กบัทางบริษทั เพ่ือ

น าส่งสถานทูตเช่นกนั 

 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดรั้บวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิน าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการ

ขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 

 

เอกสารทุกฉบับท่ีใช้ประกอบการย่ืนค าร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน !! 

พร้อมแนบส าเนาฉบับภาษาไทย )โดยไม่จ าเป็นต้องเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง(  

เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และ 

 

ทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร 

 

 



 

 

 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกขอ้มูลยืน่วีซ่าเชงเกน้ (Italy) 

โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

1 .ช่ือ - นามสกุล )ภาษาองักฤษ    (............................................................................................ ........ 

2 .ช่ือ  -  สกลุเดิม )ตอนเกิด      (......................................................................................... .......... 

3 .เพศ    ชาย          หญิง 

4 .ท่ีอยู่ ตามส าเนาทะเบียนบา้น  )ภาษาองักฤษ(  

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

 .................................................รหสัไปรษณีย์    .................... อีเมลแ์อดเดรส  ............................................. . 

ท่ีอยู ่.5พ านกัปัจจุบนั กรณีไม่ตรงกบัส าเนาทะเบียนบา้น(ภาษาองักฤษ)  

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

 .................................................รหสัไปรษณีย์    .................... อีเมลแ์อดเดรส  ............................................. . 

6. โทรศพัทมื์อถือ )โปรดระบุ  .............................................. ( โทรศพัทบ์า้น )ถา้มี.......................................... (  

7 .อาชีพปัจจุบนั  ....................................................  

    ต าแหน่งงาน )ตรงกบัท่ีระบุในหนงัสือรับรองการงาน......................................................................  (  

8 . ช่ือสถานท่ีท างาน ธุรกิจร้านคา้ โรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั )หากประกอบกิจการคา้ขาย  โปรดระบุอยา่งชดัเจน( 

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

ท่ีอยูท่ี่ท างาน  ...................................... .....................................................................................................  

รหสัไปรษณีย ์ .............โทรศพัทท่ี์ท างาน /โรงเรียน/มหาวิทยาลยั   ...................................อีเมล์ ..........................  

9 . รายไดต่้อเดือน   ........................................................... บาท 

10 .สถานภาพ        ⃣   โสด    ⃣     สมรส  ⃣    แต่งงาน )ไม่จดทะเบียน(  

   ⃣     หยา่      ⃣     ม่าย              ⃣    อยูกิ่นฉนัสามี -ภรรยา      ⃣     แยกกนัอยู ่

11.  ช่ือ -สกลุคู่สมรส )ถา้มี  ............................................. (วั น/เดือน/ปี เกิด  ................สถานท่ีเกิด  .....................  

12.  ช่ือ -สกลุ ของบิดา   ..................................................... วนั /เดือน/ ปี เกิด .................สถานท่ีเกิด  ......................  

13.  ช่ือ -สกลุ ของมารดา   ..................................................ว ั น/เดือน/ปี เกิด  ................สถานท่ีเกิด  ......................  

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ )ถา้มี (โปรดระบุ 

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

15 .  



 

 

ท่านเคยไดรั้บวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา หรือไม่ )โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวีซ่า ............................( 

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี  ..............................................  ถึงวนัท่ี  ..................................................  

16. เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซ่า Schengen ก่อนหนา้น้ี 

                       ไม่เคย  เคย  )กรุณาระบุวนั/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการ หากทราบ  (……………………………………… 

17.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

18 .ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัอยูข่องผูร้้องขอ  

            ตวัผูข้อวีซ่าเอง    มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ่้ายให้  ) บิดา -มารดา/ ญาติ /บริษทั/องคก์ร ) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุช่ือ ............................................................. 

   บตัรเครดิต    ความสมัพนัธ์  .......................................................... .. 

   เงินสด 

 หมายเหตุ: หากจดัส่งเอกสารให้บริษทัฯล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่าของท่านไม่ไดรั้บ

การอนุมติัทนัตามก าหนดวนัเดินทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบทุกกรณี 

 

 เม่ือท่านไดจ้องท าการจองโปรแกรมทวัร์ และช าระเงินมดัจ าค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ 

 - กรุณาจดัส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกขอ้มูลส าหรับยื่นวีซ่า )เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทวัร์(     พร้อมจดัส่ง

ใหก้บับริษทัฯทนัที !! หากด าเนินการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ   ไม่รับผดิชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มูลท่ีท่านกรอกตอ้งตรงกบัเอกสารท่ีจะใชย้ื่นสถานทูต เน่ืองจากขอ้มูล

ทั้งหมด บริษทัฯจ าเป็นตอ้งด าเนินการน าส่งสถานทูตผา่นระบบออนไลน์ หากน าส่งขอ้มูลท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง อาจส่งผลต่อ

ผลการพิจารณาวีซ่า 

   -หากหน่วยงานยงัไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบบัจริงได้ กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านให้ชัดเจน )ระบุเป็น

ภาษาอังกฤษ (ไดแ้ก่ ช่ือบริษทั, ต าแหน่งงาน, ลกัษณะงาน, เงินเดือนท่ีไดรั้บ และวนัเดือนปีท่ีเร่ิมงาน 

 

 เม่ือท่านไดรั้บยนืยนัการเดินทางใบนดัหมาย/ส าหรับยืน่วีซ่า จากเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 

  - กรุณาจดัส่งหนังสือเดินทาง )Passport) และเอกสารฉบบัจริงส าหรับยื่นวีซ่าให้กบับริษทัฯ อย่างชา้ไม่เกิน 2 สัปดาห์  ก่อนถึงวนันัด

หมายยืน่วีซ่า 

          - ท่านจ าเป็นตอ้งน าส่ง หนงัสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือใหส้ถานทูตดูประวติัการเดินในช่วงท่ีผา่นมา 

 



 

 

 หมายเหตุ: การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษทัฯไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางท่ีคอย

ใหบ้ริการ และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


