
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEY03 CLASSIC EUROPE VII ITALY SWITZERLAND FRANCE 8D5N 

CLASSIC EUROPE VII ITALY SWITZERLAND FRANCE 8

วนั 5คนื 

‘’เปดิประสบการณ์เทีย่ว 3 ประเทศดงัแหง่ทวปียโุรป’’ 
อิตาล ี ชมหมู่บ้านแสนน่ารักริมทะเลสาบโคโม่ และ ความงามของพระราชวังมลิาน  

สวิส   นั่งกระเช้าไฟฟ้าหมุนได้ 360 องศา ชมววิบนแบบพาโนรามาบนยอดเขาทิตลิส 

  ถ่ายภาพกับสะพานไมช้าเปล สิงโตหินแกะสลัก ช้อปปิ้งที่เมืองซกุ 

ฝรั่งเศส  เช็คอินแลนดม์าร์คชื่อดังปารีส หอไอเฟล พพิิธภัณฑล์ูฟร ์ล่องเรือชมแม่น ้าแซน 

   เท่ียวชมเมืองดิจอง และ เมืองกอลมาร ์หรือ เวนิสแห่งฝรั่งเศส  

เดินทางโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS 

น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 kg. / CARRY ON 7 kg. 

วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก  

 
เด็ก 2-11 ปี  

ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง หมายเหตุ 

02-09 มีนาคม 66 54,500 49,000 12,500 25  



 

 

09-16 มีนาคม 66 54,500   

 

 

ไม่มีราคาเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 2ปี 

ราคา 12,500 

บาท) 

49,000 12,500 25  

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

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

กลับ 

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

กลับ 

26 เมษายน  

-03 พฤษภาคม 66 
56,500 51,000 12,500 25 

เปลี่ยนแปลงไฟลท์ขาไป-

กลับ 

>> ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวีซา่และคา่บรกิาร 5,500 (ประเทศอิตาลี) << 

 FLIGHT 

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

         EY081  AUH-MXP    02.55-06.10 (ไฟล์ทขาไปเปลีย่นเวลา 02.20-07.45) 

RETURN   :   EY032  CDG-AUH    09.30-18.55  (ไฟล์ทขากลับเปลี่ยนเวลา 10.50-18.55) 

                                   EY402  AUH-BKK    21.45-07.20    (ไฟล์ทขากลับเปลีย่นเวลา 21.40-07.20) 

 
 

18.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ J สาย

การบิน สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติด

แท็กกระเป๋าก่อนขึ นเครื่อง  

21.05 น.      น้าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที ่EY407 

00.30 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบูดาบี ประเทศ ประเทศสหรฐัอาหรับเอมเิรตส ์แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

 

 

 

 

 

02.55 น.     น้าท่านเดินทางสู่ถึง ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซาประเทศอิตาลี เทีย่วบินที่ EY081 

06.10 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี น้าทา่นผ่านขั นตอนการตรวจคนเข้าเมอืงและพิธี         

วันที่สอง        ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี-ท่าอากาศยานมิลาโนมลัเปนซา-เมืองมลิาน-พระราชวังมิลาน-มหาวหิารแห่งมลิาน-

ซานตามารอีาเดลเลกราซเีอ-ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II-เมือง Lomazzo 

 

                                                                                                                    

วันที่หนึ่ง        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบูดาบี 

                                                                                                                    



 

 

การทางศุลกากร (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) น้าท่านผ่านขั นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการ 

ทางศุลกากรและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย

แล้วน้าท่านขึ นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ 

น้าท่านสู่จุดศูนย์กลางของ เมืองมิลาน หรือที่

คนอิ ตา เลี ยน เ รี ยกว่ า  มิ ล า โ น่  (Milano) 

(ระยะทาง 50 กม. / 1 ชม.) เป็นเมืองหลวงทาง

แฟช่ันของโลกแข่ง กับปารีสในประเทศ

ฝรั่งเศส เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี 

นอกจากนั นยังมีภาพวาดเฟรสโก้ที่มีช่ือเสียง

โด่งดัง และโรงละครโอเปร่าอันลือช่ือ เป็นต้น 

จ า ก นั น พ า ทุ ก ท่ า น แ ว ะ ถ่ า ย ภ า พ กั บ 
พระราชวังมิลาน (Royal Palace of Milan)  

เป็นที่ตั งของรัฐบาลในเมืองมิลานเป็นเวลาหลายศตวรรษ ปัจจุบันท้าหน้าที่เป็นศูนย์วัฒนธรรมและเป็นที่ตั งของ

นิทรรศการศิลปะระดับนานาชาติ ครอบคลุมพื นที่กว่า 7,000 ตารางเมตร และเป็นที่จัดแสดงงานศิลปะสมัยใหม่และ

ร่วมสมัย และคอลเล็กชันที่มีช่ือเสียงโดยร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์และสถาบันทางวัฒนธรรมที่มีช่ือเสียงจากทั่วโลกเป็น

ประจ้า ชม  มหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) (ถ่ายรูปด้านนอก) มหาวิหารนี สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบ

โกธิคที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เริ่มสร้างในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลากว่า 400 ปี ด้าน

นอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ท้าจากหินอ่อนจ้านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ชิ น ยอด

ที่สูงที่สุดมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ ถ่ายรูปด้านนอกที่ ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ 

(Santa Maria delle Grazie) เป็นโบสถ์และคอนแวนต์ของคณะดอมินิกัน ได้รับการขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย

องค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1980 โบสถ์แห่งนี มีช่ือเสียงเพราะเป็นที่ตั งของจิตรกรรมฝาผนัง "พระกระยาหารมื อ

สุดท้าย" ที่เขียนโดยเลโอนาร์โด ดาวินชีภายในหอฉันของคอนแวนต์ ไปชมและแวะช้อปป้ิงที่ ห้าง Galleria Vittorio 

Emanuele II  เป็นหน่ึงในศูนย์การค้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีลักษณะเป็นทางเดินและอาคารขนาบ 4 ชั น คลุมด้วย

หลังคาทรงโค้ง ตั งอยู่ในใจกลางเมืองมิลาน   

 อิสระอาหารเที่ยงและเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

เดินทางสู่ เมือง Lomazzo (ระยะทาง 35 กม. / 1 ชม.)   เป็นเมืองและชุมชนในจังหวัดโคโม่ในภูมิภาคลอมบาร์เดียของ

ตั งอยู่ก่ึงกลางระหว่าง Comoและ Milan ศูนย์กลางประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของเมืองก่อตั งขึ นบนยอดเขาที่ตั งอยู่ในหุบ

เขาทางฝ่ังขวาของลูรา   



 

 

ที่พัก: Just Hotel Lamazzo Fiera 4* หรือระดับใกล้เคียง 

                    (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื อที1่) 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) (ระยะทาง 16 กม. / 30 นาที) เป็นเมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย ประเทศอิตาลี ตั งอยู่

บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โคโม่เป็นเมืองที่ตั งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยู่ติดกับ

ทะเลสาบโคโม่ ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหน่ึง เป็นแหล่งรวมชิ นงานศิลปะช่ือดัง, มีโบสถ์, พิพิธภัณฑ์, สวน, 

โรงละคร, วังเก่าอยู่มากมาย  พาทุกท่านไปเก็บภาพความประทับใจกับ ทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) ขึ นช่ือว่าเป็น

ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั งอยู่ใน แคว้นลอมบาร์เดีย (Lombardy) ไม่ไกลจากเมืองมิลาน (Milan) เท่าไรนัก ด้วย

ความยาวโดยรอบ บวกกับพื นที่รอบๆ ทะเลสาบถึง 146 ตารางกิโลเมตร จึงท้าให้ทะเลสาบแห่งนี กลายเป็นทะเลสาบที่

ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศอิตาลี และยังเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดเป็นอันดับ 5 ในยุโรปด้วยความลึกกว่า 400 

เมตร รูปร่างลักษณะเฉพาะของทะเลสาบโคโม่ท้าให้นึกถึง  Y ที่กลับด้านที่โด่งดังไปทั่วโลก เป็นผลมาจากการละลาย

ของธารน ้าแข็งรวมกับการกัดเซาะของแม่น ้า Adda โบราณ ท้าให้เกิดทางแยกเป็นตัว Y และยังเป็นทะเลสาบมีทิวทัศน์

ที่งดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งในโลก  

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ( ระยะทาง 203 ก.ม. / 3 ชม.)  เป็นเมือง

เล็กๆตั งอยู่บนเขาสูงอยู่ในรัฐออบวัลเดิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของ

เมืองเป็นยอดเขาทิตลิส ซึ่งยอดเขาทิตลิสมีความสูงประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง เป็นที่ตั ง

ของสถานีกระเช้าโรแตร์เพื่อเดินทางขึ นสู่ ยอดเขาทิตลิส )Titlis) ท่านจะได้สัมผัสกับกระเช้าทรงกลมที่เรียกว่า 

โรแตร์ เคเบิ ลคาร์ ที่จะหมุนรอบๆ ที่ท่านสามารถดูวิวได้ 360องศาในขณะที่เคลื่อนที่ขึ นไปเรื่อยๆ ท่านจะได้ขึ นชม

ทัศนียภาพท่ีงดงามของเทือกเขาแอลป์ ชม ถ ้าน ้าแข็ง (Glacier cave) ที่สวยงามและเดินเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหิมะบน

ยอดเขา และชม สะพานแขวน (TITLIS CLIFF WALK) สร้างขึ นฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเที่ยวบนยอดเขาทิต

ลิส สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสูง 3,000 เมตร ทอดข้ามหน้าผา อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย  

 

 

วันที่สาม        เมือง Lomazzo-เมืองโคโม-่ทะเลสาบโคโม่-เมืองแองเกิลเบิร์ก ประเทศสวติเซอร์แลนด์-ยอดเขาทิตลสิ-ถ ้าน ้าแข็ง-

สะพานแขวน-เมอืงลูเซิร์น-สิงโตหินแกะสลัก-สะพานไม้ชาเปล- Schwanenplatz                                  อาหาร เช้า,เทีย่ง,เย็น 

 

                                                                                                                    



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารอาหารชุดสไตล์เอเชีย) บนยอดเขาทิตลิส (มื อที่2)   

เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วย

ทะเลสาบและขุนเขา (ระยะทาง 35 ก.ม. / 45 นาที)  จากนั น น้าท่านชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of 

Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์ร้าลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตท่ีเกิดจาก

การปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค .ศ. 1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้าม

ผ่าน แม่น ้ารอยส์ )Reuss  River) ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดใน

ยุโรป สร้างขึ นเมื่อปี ค .ศ. 1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนว

สะพาน  อิสระเดินเล่นที่ Schwanenplatz  ที่น่ีเป็นแหล่งช้อปป้ิงหลักส้าหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนลูเซิร์น ตั งอยู่ริม

ฝ่ังขวาของทะเลสาบลูเซิร์น มีร้านค้ามากมายที่น่ี ร้านกาแฟ ร้านอาหาร มีโรงงานนาฬิกาโรเล็กซ์ในบริเวณนี ด้วย 

ร้านค้ารอบๆขายงานฝีมือสวิสท้องถ่ิน ร้านค้าบางร้านขายของที่ระลึก ช็อคโกแลต เครื่องประดับ ฯลฯ   

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื อที่3) 

 ที่พัก: Ibis Style Luzern 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

                    (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
  

 

 
 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื อที4่) 

จากนั นน้าท่านเที่ยวชม เมืองซุก (ZUG) (ระยะทาง 29 กม. / 30 นาที) เป็นเมื่องที่ร่้ารวยที่สุดในประเทศ และซุก

เป็นเมืองที่ติดอันดับหน่ึงในสิบของโลกเมืองที่สะอาดที่สุด เป็นเมืองเก่าที่คงความสวยงามของพื นหินแบบยุโรปใน

ยุคกลางจะหลงรักเมืองนี  สิ่งที่จะท้าให้ท่านประทับใจคือรู้สึกได้ถึงอากาศที่สดช่ืนและสะอาดอาจเป็นเพราะเมืองนี 

ตั งอยู่บนทะเลสาบ อิสระชอปป้ิงที่ Lohri AG Store ทีมีนาฬิกาชั นน้าระดับโลกให้ท่านเลือกซื อเลือกชมอาทิ เช่น 

วันที่สี่       เมืองลูเซริ์น-เมอืงซุก- Lohri AG Store-เมืองกอลมาร์ (Colmar) ประเทศฝรัง่เศส-เวนิสน้อย -เมืองดจีอง  

                 อาหาร เช้า,เทีย่ง,เย็น 

 

                                                                                                                    



 

 

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

LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื อที่5) 

 

จากนั นน้าท่านเดินทางสู่  เมืองกอลมาร์  

(Colmar) ประเทศฝรั่งเศส  (ระยะทาง 174 

ก.ม. / 2.30 ชม.)  อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ

ของฝรั่งเศส ใกล้กับประเทศเยอรมนี จึงท้าให้

สถาปัตยกรรมคล้ายกับของเยอรมนี ได้ช่ือว่า

เ ป็น  “capitale des vins d’Alsace” (เ มื อ ง

หลวงแห่งไวน์แห่งอาลซัส) อีกด้วย  เมือง

กอลมาร์ได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองที่ยังคง

ลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยากาศของ

เมืองโบราณไว้ ทั งพิพิธภัณฑ์ ศาสนสถาน 

ห้องสมุด น ้าพุ รูปป้ัน ร้านค้าต่างๆ ปัจจุบัน

ได้รับการขนานนามว่าเป็น “Little Venice” 

(la Petite Venise) ติดอันดับเมืองโรแมนติกเป็นอันดับต้นๆ ของฝรั่งเศส เวนิสน้อย เป็นช่ือที่มอบให้กับเส้นทางใน

เมืองกอลมาร์ ช่ือนี น่าจะมาจากแนวบ้านทั งสองฝ่ังแม่น ้าซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง เขตนี เริ่มต้นหลัง 

Koïfhus ผ่านย่านคนขายปลา และไปยังสะพาน Turenne และ Saint-Pierre  เดิมทีเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนผู้ผลิต

ไวน์ ชาวสวนในตลาด และคนพายเรือในชนบท Krutenau ทอดยาวไปรอบ ๆ ถนน Turenne ที่ใช้ในปี 1674   

จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง (Dijon) (ระยะทาง 252 ก.ม. / 3.30 ชม.) เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงในเรื่องของไวน์

ชั นเลิศ และยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นเบอร์กันดี (Burgundy region เป็นเมืองหลวงที่มีความส้าคัญด้าน

ประวัติศาสตร์ของแคว้นเบอร์กันดีและฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ในเรื่องของการ

ผลิตไวน์ นอกจากวัฒนธรรมเก่ียวกับไวน์และการปลูกองุ่นแล้ว เมืองดีจองยังเป็นอีกเมืองที่มีความเก่ียวพันกับคริสต์

ศาสนาเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการมีโบสถ์คริสตจักรจ้านวนมากตั งอยู่ภายในเมือง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื อที่6) 

     ที่พัก : Ibis style Dijon Central 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

    (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 
วันที่หา้       เมืองดีจอง- พิพิธภัณฑศ์ิลปะประจ้าเมอืง-โบสถ์เซนต์มิเชล-โบสถ์แซ็ง-เบนีญ-วังดยุกแห่งเบอร์กันด-ียา่นเซรีส-เอาท์เลท็ 

ลาวลัเล ่-เมืองปารีส                                                      อาหาร เช้า,เทีย่ง 

 

                                                                                                                    



 

 

 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื อที่7) 

พาท่านไปถ่ายภาพความประทับใจกับแลนด์มาร์ค เมืองดี

จอง (Dijon) ชมด้านนอก พิพิธภัณฑ์ศิลปะประจ้าเมือง (The 

Musée des Beaux-Arts ) ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับวังด

ยุคแห่งเบอร์กันดี ภายในจะมีการจัดแสดงนิทรรศการของ

ศิลปะยุคกลาง และชั นบนจะมีภาพวาดจัดแสดงจ้านวนมาก 

ซึ่งผลงานส่วนใหญ่จะเป็นผลงานภาพวาดของจิตรกรเฟล

มิช และศิลปินที่มีเสียงในท้องถ่ิน โบสถ์เซนต์มิเชล (St. 

Michel church) ตั งอยู่ทางทิศตะวันออกของวังดยุคแห่ง

เบอร์กันดี เป็นโบสถ์ทคริสต์ที่มีความงดงามมากแห่งหน่ึง 

โดยตัวโบสถ์ถูกสร้างขึ นในช่วงศตวรรษที่ 15 ถึงศตวรรษ 

17 และไปชมโบสถ์ที่มีความสวยงามอีกแห่ง คือ โบสถ์แซ็ง-

เบ นีญ  (Cathédrale St. Bénigne) โบส ถ์ตริ สต์ นิกาย

โรมันคาทอลิกที่สร้างขึ นในแบบโกธิค โดยที่ใต้ถุนโบสถ์ถูก

ใช้เป็นที่ฝังศพ วังดยุกแห่งเบอร์กันดี (The Ducal Palace) 

วังของขุนนางชั นสูงที่มีรูปแบบอาคารที่สวยงาม และถือว่า

เป็นจุดหมายปลายทางที่ส้าคัญของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเมืองดีจอง โดยวังแห่งนี ได้สร้างขึ นในแบบสไตล์

คลาสสิก ถูกสร้างขึ นในช่วงศตวรรษ 17 ถึง ศตวรรษ18 ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีศิลปะในการก่อสร้างที่ยอด

เยี่ยม และถือว่าเป็นสมบัติล ้าค่าที่มีความส้าคัญของประเทศอีกแห่งก็ว่าได้   

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื อที่8) 

จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ ย่านเซรีส (Serris) (ระยะทาง 331 

ก.ม. / 4.30 ชม.) เป็นย่านชานเมืองของปารีส ตั งอยู่นอก

บริเวณของดิสนีย์แลนด์ปารีส ดังนั นจึงเป็นสถานที่พักผ่อนยอด

นิยมและยังมี ศูนย์การค้าที่ใหญ่โต และสวนสาธารณะอัน

กว้างขวาง อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงตามอัธยาศัยที่ เอาท์เล็ท 

ลาวัลเล่ (La Vallée Village Outlet) เป็นเอาท์เล็ทจ้าหน่าย

สินค้าแบรนด์เนมช่ือดังต่างๆ โดยจ้าหน่ายในราคาถูกกว่า

ราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมช่ัน

พิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน ท้าให้เป็นสถานที่ท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

จากนักท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบการช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม โดยปัจจุบัน เอาท์เล็ทลาวัลเล่มีสินค้าแบรนด์เนมจ้าหน่าย

อยู่หลาย 10 แบรนด์ VERSACE หน่ึงในแบรนด์ที่ได้รับความนิยมในไทย และยังมี GUCCI, LACOSTLE, ERIC 

BOMPARD หรือ BACCARAT ก็มีเช่นกัน  

 อิสระเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

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

 ที่พัก: Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

   (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 



 

 

 

 

 

 

 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื อที่9) 

จากนั นทุกท่านไปเปิดประสบการณ์ น่ังรถกระเช้าไฟฟ้า (Funicular 

Montmartre)  เปิดให้บริการเมื่อช่วงฤดูร้อนปี 1990  ได้มีการสร้าง

และปรับปรุงใหม่อย่างสม่้าเสมอจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันกระเช้าไฟฟ้า

เป็นรถไฟฟ้าและขนส่งผู้โดยสารได้กว่า 2 ล้านคนต่อปี การเดินทาง

ใช้เวลา 90 วินาทีและเป็นไปโดยอัตโนมัติ จากนั นพาทุกท่านไปที่ 

มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า (The Basilica of the Sacred Heart 

of Paris)  สถานที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “หัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของ

ปารีส” จุดท่องเที่ยวยอดฮิต ตั งอยู่บนยอดเนินเขามงต์มาตร์ (La butte 

Montmartre) สูงจากระดับน ้าทะเล 129 เมตร เขาแห่งเดียวในกรุง

ปารีส จุดชมวิวแสนสวย ท่านจะได้เห็นวิวมุมสูงที่สุดอันดับสองรอง

จากหอไอเฟล แต่มีความโดดเด่นส้าคัญคือคุณจะได้เห็นหอไอเฟล

ตั งอยู่กลางเมืองถ้ามองจากจุดนี  เป็นวิวแสนโรแมนติกจับใจทั ง

กลางวันและกลางคืน มหาวิหาร Sacré-Coeur เ ป็นวิหารใน

คริสตจักรโรมันคาทอลิก ถูกออกแบบโดย โปล อาบาดี (Paul 

Abadie) สถาปนิกที่ถูกคัดเลือกจากสถาปนิกทั งหมด 77 รายเริ่ม

ก่อสร้างปี ค.ศ. 1875 และเสร็จสิ นลงในปี ค.ศ.1914 ใช้ระยะเวลา

ก่อสร้างเกือบ 40 ปี เก็บภาพความประทับใจกับแลนด์มาร์คโด่งดัง

ของเมืองปารีส หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์ค

ส้าคัญของประเทศฝรั่งเศส ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็ก

ทั งหมด มีความสูงประมาณ 300 เมตร(เทียบกับตึกประมาณ 75 

ชั น) สร้างเป็นรูปแบบหอคอย โดยถูกตั งตามชื่อของสถาปนิกที่คนออกแบบชื่อว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซึ่งเป็นทั ง

วิศวกรและสถาปนิกชื่อดังของฝรั่งเศสในยุคนั น ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างงานเหล็กโดยเฉพาะ หอไอเฟล

สร้างขึ นมาเพื่อใช้เป็นผลงานในการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏิวัติประเทศฝรั่งเศส และเพื่อ

แสดงถึงความร่้ารวย ยิ่งใหญ่ รวมถึงความส้าเร็จในยุคอุตสาหกรรมของประเทศในขณะนั นด้วยหนึ่งในจุด

ถ่ายรูปหอไอเฟลที่ดีที่สุดคือลานตรงข้างหน้าปราสาท Palais de Chaillot ที่อยู่ใกล้ๆกับสถานีของ Trocadéro 

เพราะตรงนี เป็นมุมถ่ายแล้วจะเห็นหอไอเฟลแบบไม่มีอะไรมาบังความสวยงามแน่นอน 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื อที่10) 

วันที่หก       เมืองปารีส- น่ังรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre- มหาวหิารซาเคร-เกอร์ บาซลิิก้า-หอไอเฟล - ล่องเรือชม

แม่น ้าแซน โดย บาโต มูช-พิพิธภัณฑ์ลฟูร-์ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์                                       อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

 

                                                                                                                    



 

 

จากนั นพาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศเมืองปารีส ล่องเรือชมแม่น ้าแซน โดย บาโต มูช (Bateaux-Mouches)  รอบ

ละประมาณ 1 ชม. มีการบรรยายเก่ียวกับประวัติเมืองปารีสตลอดทั งการเดินทางระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วย

สถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารน็อทร์-ดาม, หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ จากนั นเยี่ยมชมด้านนอกและเก็บ

ภาพความประทับใจกับ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีช่ือเสียงโด่งดังที่สุดของเมืองปารีส 

จากผลงานที่จัดแสดงไปจนถึงความเก่าแก่และยิ่งใหญ่ของสถานที่ท้าให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความส้าคัญระดับโลก 

ก่อตั งขึ นโดยพระเจ้าฟิลิปที่ 2 ก่อนท่ีจะถูกขยายให้เป็นพระราชวังหลวง ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นสถานที่เก็บ

รักษาผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าไว้มากกว่า 400,000 ชิ น แต่น้ามาจัดแสดงให้ชมเพียง 40,000 ชิ นเท่านั น ซึ ง

แน่นอนว่าผลงานศิลปะเหล่านี ถูกเล่าต่อกันมาว่าเป็นสมบัติจากการที่ฝรั่งเศสน้ามาจากประเทศที่ตนชนะสงคราม

จากนั นพาทุกท่านไปอิสระช้อปป้ิงที่  ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เป็นห้างช่ือดังใจกลางกรุงปารีส 

ซึ่งคุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ชั นน้าต่างๆจากทั่วโลก ในราคาที่ไม่แพงและบรรยากาศที่หรูหราตระการตา ที่

ดีเด่นต่อนักท่องเที่ยวไทย เพราะมีพนักงานและข้อความภาษาไทยในห้างนี ด้วย ห้าง La Samaritaine เป็น

ห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่ ในกรุงปารีส เริ่มต้นจากร้านเสื อผ้าเล็กๆ และขยายไปสู่สิ่งที่กลายเป็นชุดของอาคาร

ห้างสรรพสินค้าที่มีแผนกต่างๆ ทั งหมด 90 แผนก เป็นสมาชิกสมาคมห้างสรรพสินค้านานาชาติตั งแต่ปี 2528 ถึง 

2535 หา้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูท่ีมีช่ือเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายใน

อาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เปิดให้บริการครั งแรกในปี ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนที่จะมาเป็นห้างสรรพสินค้า

แฟช่ันชั นน้าของโลกอย่างทุกวันนี แต่ก่อนเป็นแค่ร้านขายเสื อผ้าเล็กๆ ที่หัวมุมถนน Lafayette แต่ภายหลังไม่นาน

ได้มีการขยับขยายพื นที่เพื่อให้เพียงพอต่อจ้านวนพนักงานและลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอย มีบันทึกว่าเป็นปีที่มี

ยอดขายสูงสุด ซึ่งในปัจจุบันมีสาขาแบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั งในประเทศและนอกประเทศ รวมแล้วทั งหมด 61 แห่ง  
 

เย็น      รับประทานอาหารเย็น (มื อที่11) 

                    ที่พัก : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

     (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะทา้การแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 
 

06.00 น.     รับประทานอาหารเช้า (SET BOX) (มื อที่12) จากนั นน้าทา่นเดินทางสูจ่ากนั นน้าทา่นเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน 

     นานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส เพือ่เดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

09:30 น.      เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY032  

18.55 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 

21.45 น.      เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY402 

 

 
 

07:20 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

วันที่เจ็ด       เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารสี-ชาร์ล เดอ โกล – ทา่อากาศยานอาบูดาบี                                    

อาหาร เช้า 

 

 

                                                                                                                    

วันที่แปด          ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

 

                                                                                                                    



 

 

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

 

เง่ือนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update 1 กรกฎาคม 2565 ) 
 

► เอกสารทีต่อ้งทา้การเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายุการใช้งานมากกวา่ 6 เดือน)  

2. เอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีน

ครบถ้วนมาแลว้  

 
►การเดนิทางเขา้ประเทศอติาล ี

ประกาศตั งแต่วันที่ 1  มิถุนายน 2565 การเดินทางเขา้ประเทศอิตาลี ไม่จ้าเป็นต้องแสดงผล (GREEN PASS) เอกสารที่จะ

แสดงว่าบุคคลนั นได้รับวัคซีน หรือบุคคลท่ีหายจากโควดิ-19 แล้วภายในเวลา 6 เดือน 

 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบ2โดสแลว้  

ชนิดของวัคซีนโควดิ-19 ที่ประเทศไทยรับรอง มี ดังนี   

1. CoronaVac (Sinovac) 

2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield) 

3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty) 

4. Moderna 

5. COVILO (Sinopharm) 

6. Janssen (Johnson & Johnson) 

7. Sputnik V 

8. Covaxin 

9. Novavax / Covavax 

10. Medigen 

11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC 

 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดินทางครั งนี จะต้องมจี้านวน 10 ท่านขึ นไป กรณีไม่ถึงจ้านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทวัร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ทา่นทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดย

ทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ทา่นทราบก่อนลว่งหน้า 

► ในกรณีท่ีลูกค้าตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทางบรษิัทจะ

ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น   

► การจองทัวร์และช้าระค่าบริการ  

- กรุณาช้าระค่ามดัจา้ ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบริการท้าวีซา่ 5,500 บาท (30,500) 

 กรุณาส่งสา้เนาหน้าพาสปอรต์และแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยืน่วีซา่พร้อมเอกสารช้าระมดัจา้ค่าทวัร์ 

- ค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือช้าระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกต๋ัวหรอืวซีา่ออกใกล้วันเดินทางท่านจ้าเป็นต้อง

ช้าระค่าทัวรส์ว่นที่เหลอืตามที่บริษัทก้าหนดแจ้งเทา่นั น 



 

 

 

**สา้คญั**สา้เนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและ

จา้นวนหนา้หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสา้หรบัตดิวซีา่ไมต่่า้กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะนั นทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจา้ 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ นไป คืนเงินทั งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี เกิดขึ นจริงเช่น 

ค่าวีซา่ ค่ามดัจา้ตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจ้าโรงแรม ค่าวซี่า  หรอือื่นๆ)  

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมัดจ้า 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเ่กิดขึ น จริงเช่น ค่า

วีซา่ ค่ามัดจ้าตวัเครื่องบิน  ค่ามัดจ้าโรงแรม หรอือื่นๆ )  

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั งหมดตามราคาทัวรท์ี่ตามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผู้เดินทางถูกปฏเิสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั งหมด 

5. เมื่อทา่นออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือวา่

ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์รยีก

เก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ นจรงิ 

7. กรณีวีซา่ถูกปฏเิสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท้าการเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ นจริง  

8. ตามพระราชบัญญัตธิุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน้าเทีย่ว การยกเลิกการเดินทางของ

นักท่องเทีย่ว ผู้ประกอบธุรกิจน้าเทีย่วมีค่าใช้จา่ยที่ได้จา่ยจริงเพื่อเตรียมการจัดน้าเที่ยว ให้น้ามาหักจากเงินค่าบริการ

ที่ต้องจ่าย ทั งนี  ผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยวแสดงหลักฐานใหนั้กท่องเทีย่วทราบ เช่น ค่าวซี่า ค่ามดัจา้ตั๋วเครื่องบิน ค่า

โรงแรม หรอือื่นๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนี รวม  

(บริษัท ด้าเนินการให้ กรณยีกเลิกทั งหมด หรืออยา่งใดอยา่งหน่ึง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั นประหยดัพรอ้มค่าภาษสีนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้งต้น   

2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ้าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพัก

เดี่ยวเพิ่ม) หรือเป็นการเพิ่มเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาล

วันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มี

เครื่องปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั งปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที่น่ังเป็น Business Class ได้ และตอ้งเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเทา่นั นไม่

สามารถเลื่อนวันได ้ใน กรณีท่ีท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดตอ่เจา้หน้าทีเ่พือ่สอบถาม

ราคาอีกครั ง และการจัดที่น่ังของผู้เดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไป

เพื่อแทรกแซงได ้ 

5. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้งต้น  

6. เจา้หน้าที่บริษัท ฯ คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

7. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรมั ถือขึ นเครือ่งได้ 8 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภยั

เครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน ้าหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสยีค่าปรับ

ตามทีส่ายการบินเรยีกเก็บ  



 

 

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท้าแผนประกันภัยการเดินทางส้าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 

Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษาหรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ น

ภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท้าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั น (เข้ารับรักษา

ในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื อ

ประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตาม

เง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั งนี การท้าประกันนี จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน้าเที่ยว ที่

บังคับให้บริษัทน้าเที่ยว ท้าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั น แต่ทั งนี  ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความ

คุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้ง

ความประสงค์มาที่บริษัทฯค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศน้าเทีย่วตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกิน 12 ช.ม./

วัน) 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี ไมร่วม  

1. ค่าท้าหนังสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วตา่งๆ  จากทา่น 

2. ค่าบริการและยื่นวีซา่เชงเก้น (ประเทศอิตาล)ี 5,500 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  

4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

5. ค่าภาษีน า้มันทีส่ายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเครื่องบิน และได้ทา้การขายโปรแกรมไป

แล้ว 

6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% 

7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

8. ค่าทิปคนขับรถท่านละ 60 EUR หรอืประมาณ 2,300บาท/ท่าน ส้าหรับหวัหน้าทวัร์แลว้แต่ความประทับใจ  

 

กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้า้ระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึ นจรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจา้ตัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทั งหมดก่อนท้าการจอง เพือ่ความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหวา่งท่าน

ลูกค้าและบรษิัท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้

ยอมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ทา่น  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษสีนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึ นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทัวร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั งหมด  



 

 

7. รายการนี เป็นเพียงขอ้เสนอที่ต้องไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั งหน่ึง หลังจากไดส้้ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ

เรียบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเ้คียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธขิองโรงแรมในการจดัห้องให้กับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีห้องพักสา้หรับผู้สูบบุหรี่/ปลอด

บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลีย่นห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั งนี ขึ นอยู่กับความพรอ้มให้บริการของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษทัฯ อย่างน้อย14วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะนั น บริษัทฯไมส่ามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีิทธิในการให้ค้าสัญญาใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ้านาจของผู้จดัก้ากับเท่านั น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทา้ทีส่อ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

12. การประกันภัย บริษัทฯไดจ้ัดทา้แผนประกันภัยการเดินทางสา้หรับผู้เดินทางไปตา่งประเทศ กับ Allianz Travel แบบ

แผนประกันภัย Group tour บูกี  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภยั  โดยทั งนี การท้า

ประกันนี จากบริษัท  มากกวา่ข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน้าเทีย่วที่บังคับให้บริษัทน้าเทีย่ว ทา้ประกันเฉพาะอุบัตเิหตใุนการ

เดินทางเทา่นั น แต่ทั งนี  ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและขอ้ยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณี

ท่านต้องการซื อความคุ้มครองเพิ่มเตมิสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ  

13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีิทธิในการให้ค้าสัญญาใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ้านาจของผู้จดัก้ากับเท่านั น  

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมืองไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทา้ทีส่อ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(เอกสารประกอบการยื่นค้ารอ้งขอวีซา่เชงเก้น) Italy 

ระยะเวลาดา้เนินการพจิารณาวซี่าวันทา้การ 15-10  

ผู้สมัครต้องเดินทางมาแสดงตวั และสแกนลายนิ วมือ ตามวนัเวลานัดหมายยื่นวีซา่ 

โปรดดา้เนินการตามค้าแนะนา้ของเจา้หน้าที่ เน่ืองจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงขอ้ก้าหนดเง่ือนไข 

รวมถึงเอกสารท่ีใช้ส้าหรับยื่นค้าร้องขอวซี่าอยูเ่ป็นประจา้ 

 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต่้ากว่า  6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจ้านวนหน้า

เหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า เพื่อให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า  )หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด้าเนินการท้าพาสปอร์ตเล่มใหม่ 

 (ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าทีหากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      เพื่อน้าไปแสดง

ต่อสถานทูต 

 

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด2 x1.5นิ ว หรือ 4.5x3.5cm  จ้านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน3 เดือน ห้ามตกแตง่

รูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เครื่องประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั น 

** ห้ามขดีเขยีน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายช้ารดุ และไม่สามารถใช้งานได้ ** 

)ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80 % ของขนาดภาพ(    

 

3. เอกสารส่วนตัว )ถ้ามี(  

 - ส้าเนาบัตรประชาชน/ส้าเนาทะเบียนบ้าน/ส้าเนาบัตรข้าราชการ )ภาษาไทย(  

 

หากมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม) ถ้าม ี(ท่านจ้าเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี  

 - ส้าเนาทะเบียนสมรส /ส้าเนาทะเบียนหย่า/ ส้าเนาใบมรณะบัตร  ) กรณีคู่สมรสเสียชีวิต( 

 - ส้าเนาใบเปลี่ยนช่ือ -สกุล )ถ้าเคยมี การเปลี่ยน( 

 

กรณีเด็กอายุต่้ากว่า18ปี บิดาและ)มารดาเดินทางไปด้วย( จ้าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี  

 - ส้าเนาทะเบียนบ้าน/ส้าเนาสูติบัตร 

 

กรณีเด็กอายุต่้ากว่า18ปี /บิดา)มารดา ไม่ได้เดินทาง( จ้าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี  

 - ส้าเนาทะเบียนบ้าน/ส้าเนาสูติบัตร 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส้าเนาพาสปอร์ตบิดา -มารดา  

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทาง



 

 

จากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับ

ยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส้านักงานเขต /อ้าเภอตามหลักฐานที่อยู่ตาม

) ทะเบียนบ้านของท่านพร้อมแนบส้าเนาพาสปอร์ต (มารดา-ส้าเนาบัตรประชาชนของบิดา/โดยมีนายอ้าเภอหรือผู้อ้านวยการ

เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค้าร้องขอวีซ่า 

บิดา และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า มารดา จ้าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร-กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง 

จะต้องแนบส้าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ้านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

จากนั น ผู้ปกครองจ้าเป็นต้องน้าหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ส่ง (และฉบับภาษาอังกฤษ ทั งฉับภาษาไทย)

 ให้กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัติให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนน้าส่งบริษัททัวร์

)สามารถขอดูตัวอย่างได้ที่แผนกวีซ่าของบริษัททัวร์(  

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการท้างาน ที่ท้างานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค้าร้องขอวีซ่า) 

 

4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท้างานจากบริษัทที่ท่านท้างานปัจจุบัน   โดยระบุ

ต้าแหน่งงาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เริ่มท้างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุช่ือ

ประเทศ ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบก้าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้

มีอ้านาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น) 

 

4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส้าเนาใบทะเบียนการค้า )พค.0403( , หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ )DBD(, )คัด

ส้าเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ(  

 

4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตร

นักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค้าร้องขอวีซ่า) 

 

4.4 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส้าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ)กรณีคู่สมรสเสียชีวิต(, หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ใน

กรณีที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จ้าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี) Sponsor Letter) ระบุช่ือ-สกุล    วัน 

เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน จดหมาย)ชี แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น( 

 

4.5 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ )Freelance(, ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ 

จ้าเป็นต้องเขียนจดหมายแนะน้าตนเอง ชี แจงรายละเอียดการท้างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสาร

ประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น  )จดหมาย ชี แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น( 

 

5. หลักฐานการเงิน 

 

5 .1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส้าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือส้าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ้า  )บัญชีส่วนตัว (

รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน )กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า -ออก สม่้าเสมอ ( และมี

ยอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั นๆไม่ต้่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้

อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล้าเนา 

 



 

 

 

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง เขียนจดหมายชี แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง )Sponsor Letter( พร้อม

แนบหนังสือรับรองการเงิน ส้าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง กรุณาเลือกบัญชีที่มี) เดือน 6

(ออก สม่้าเสมอ-ประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า 

 ทั งนี  ผู้ที่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทางได้ ต้องเป็นบิดา / มารดา  /พี่น้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน-

เท่านั น!! กรุณาระบุ ช่ือ สกุล ลงในจดหมายชี แจ้งเป็นภาษาอังกฤษ-และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตท่ีใช้เดินทาง 

 

หมายเหต:ุ หากสมดุบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่สมบูรณ์  ) Book Bank( หรือมีประวัติการเดินบัญชีไม่ครอบคลุมตามเง่ือนไขที่

ก้าหนด ท่านจ้าเป็นต้องขอรายการเดินบัญชียอ้นหลัง ที่ออกจากธนาคารเทา่นั น )Bank Statement( 

กรณุาเคลือ่นไหว/ปรบั /อพัเดต เงนิใน สมดุบญัชอีอมทรพัย ์ไมเ่กนิ 5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 

 **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส้าหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น 

 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส้าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง  

เน่ืองจากบริษัทฯ ต้องน้าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติค้าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอก

ประวัติข้อมูลส่วนตัวแทนผู้สมัคร/ได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง/ท่าน

อาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด้าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งขึ น 

 

 เมื่อท่านช้าระเงินมัดจ้าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! 

หากด้าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ช้าระไปแล้วทุกกรณี 

  

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นค้าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช้าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั ง 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์

ตามที่สถานทูตนัดหมาย )โปรด แต่งกายสุภาพ( ทั งนี บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปอ้านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั งช่วย

ประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้

ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพื่อน้าส่งสถานทูตเช่นกัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น้าเรียนสถานทูตเพื่อพิจารณาต่อวีซ่าของ

ท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่คา้รอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเปน็ภาษาองักฤษเทา่นั น !! 

พรอ้มแนบสา้เนาฉบบัภาษาไทย )โดยไมจ่า้เปน็ตอ้งเซน็รบัรองสา้เนาถกูตอ้ง(  



 

 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

แบบฟอร์มสา้หรับกรอกข้อมูลยื่นวีซา่เชงเก้น (Italy) 

โปรดกรอกรายละเอยีดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยืน่วีซา่ของทา่น (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

1 .ช่ือ - นามสกุล )ภาษาอังกฤษ............................................................................................   (........ 

2 .ช่ือ -  สกุลเดมิ )ตอนเกิด   (   ......................................................................................... .......... 

3 .เพศ    ชาย          หญิง 

4 .ที่อยู่ ตามสา้เนาทะเบียนบ้าน  )ภาษาอังกฤษ(  

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

 .................................................รหัสไปรษณีย์   .................... อีเมล์แอดเดรส  ............................................. . 

ที่อยู่ .5พา้นักปัจจุบัน กรณีไมต่รงกับส้าเนาทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษ)  

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

 .................................................รหัสไปรษณีย์   .................... อีเมล์แอดเดรส  ............................................. . 

6. โทรศัพท์มือถือ )โปรดระบุ................................. (  ............. โทรศัพท์บ้าน )ถ้ามี.......................................... (  

7 .อาชีพปัจจุบัน ....................................................  

    ต้าแหน่งงาน )ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน......................................................  (................  

8 . ช่ือสถานทีท่้างาน ธุรกิจรา้นค้า โรงเรียน หรอืมหาวิทยาลัย )หากประกอบกิจการค้าขาย  โปรดระบุอยา่งชัดเจน( 

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

ที่อยู่ที่ทา้งาน ...........................................................................................................................................  

รหสัไปรษณยี์  .............โทรศัพท์ท่ีท้างาน /โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั  ...................................อีเมล์ ..........................  

9 . รายได้ต่อเดอืน   ........................................................... บาท 

10 .สถานภาพ       ⃣   โสด    ⃣     สมรส  ⃣    แต่งงาน )ไม่จดทะเบียน(  

  ⃣     หย่า     ⃣     ม่าย              ⃣    อยู่กินฉันสามี -ภรรยา     ⃣     แยกกันอยู่ 

11.  ช่ือ -สกุลคู่สมรส )ถ้ามี  ............................................. (วั น/เดือน/ปี เกิด  ................สถานทีเ่กิด  .....................  

12.  ช่ือ -สกุล ของบิดา   ..................................................... วัน /เดอืน/ ปี เกิด .................สถานทีเ่กิด  ......................  

13.  ช่ือ -สกุล ของมารดา   ..................................................วั น/เดือน/ปี เกิด  ................สถานทีเ่กิด  ......................  

14. ท่านมี Passport เล่มเกา่ล่าสุด หรือไม่ )ถ้าม ี(โปรดระบุ 

      เลขพาสปอร์ต   ..................... วันออก   ..................... วันหมดอายุ   .................. ออกให้ ณ ประเทศ  ...................  

15 . ท่านเคยได้รับวีซา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หรอืไม ่)โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซา่ ............................( 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ตั งแต่วันที่  ..............................................  ถึงวันที่  ..................................................  

16. เคยถูกพิมพล์ายนิ วมอืเพือ่การขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านี  

                       ไม่เคย  เคย  )กรุณาระบุวัน/เดอืน/ปี ที่ด้าเนินการ หากทราบ  (

……………………………………… 

17.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวซี่าหรือไม่ 

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

18 .ความรับผิดชอบค่าใช้จา่ยในการด้ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ้านักอยู่ของผู้รอ้งขอ  



 

 

            ตัวผู้ขอวีซา่เอง    มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้  ) บิดา -มารดา/ ญาติ /บริษัท/องค์กร ) 

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

   บัตรเครดิต    ความสัมพันธ์ ............................................................ 

   เงินสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่า

ของท่านไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก้าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณ ี

 

 เมื่อท่านได้จองท้าการจองโปรแกรมทัวร์ และช้าระเงินมัดจ้าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 - กรุณาจัดส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส้าหรับยื่นวีซ่า )เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์(     

พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากด้าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   

ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต 

เน่ืองจากข้อมูลทั งหมด บริษัทฯจ้าเป็นต้องด้าเนินการน้าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน้าส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้อง

กับความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

   -หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท้างานของท่านให้ชัดเจน 

)ระบุเป็นภาษาอังกฤษ (ได้แก่ ช่ือบริษัท, ต้าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนท่ีได้รับ และวันเดือนปีที่เริ่มงาน 

 

 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทางใบนัดหมาย/ส้าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง )Passport) และเอกสารฉบับจริงส้าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ 

ก่อนถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า 

          - ท่านจ้าเป็นต้องน้าส่ง หนังสือเดินทางเล่มเก่า เพื่อให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมัติวีซา่เป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มสีว่นเก่ียวข้องใดๆทั งสิ น ทั งนี บริษัทเป็นเพียงตวักลาง

ที่คอยให้บริการ และอา้นวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเทา่นั น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


