
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEY03 CLASSIC EUROPE VII ITALY SWITZERLAND FRANCE 8D5N 

CLASSIC EUROPE VII ITALY SWITZERLAND FRANCE 8วนั 5คืน 

‘’เปิดประสบการณ์เท่ียว 3 ประเทศดงัแห่งทวีปยโุรป’’ 
อติาล ี  ชมหมูบ่า้นแสนน่ารกัรมิทะเลสาบโคโม ่และ ความงามของพระราชวงัมลิาน  
สวสิ   นัง่กระเชา้ไฟฟ้าหมนุได ้360 องศา ชมววิบนแบบพาโนรามาบนยอดเขาทติลสิ 
  ถ่ายภาพกบัสะพานไมช้าเปล สงิโตหนิแกะสลกั ชอ้ปป้ิงทีเ่มอืงซุก 
ฝรัง่เศส   เชค็อนิแลนดม์ารค์ชือ่ดงัปารสี หอไอเฟล พพิธิภณัฑล์ูฟร ์ล่องเรอืชมแมน่ ้าแซน     

เทีย่วชมเมอืงดจิอง และ เมอืงกอลมาร ์หรอื เวนิสแหง่ฝรัง่เศส  
เดนิทางโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS 

น ้าหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 kg. / CARRY ON 7 kg. 

 

 

 



วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเดก็  

 

เดก็ 2-11 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ัง่ หมายเหตุ 

02-09 มนีาคม 66 54,500  

 

 

ไมม่รีาคาเดก็ 

(Infant ไมเ่กนิ 2ปี 

ราคา 12,500 บาท) 

49,000 12,500 25  

09-16 มนีาคม 66 54,500  49,000 12,500 25  

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

12-19 เมษายน 66 69,500 64,000 12,500 25 เปลีย่นแปลงไฟลท์ขาไป-กลบั 

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

26 เมษายน  
-03 พฤษภาคม 66 

56,500 51,000 12,500 25 เปลีย่นแปลงไฟลท์ขาไป-กลบั 

>> ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซี่าและคา่บรกิาร 5,500 (ประเทศอติาล)ี << 

◼ FLIGHT 
 DEPARTURE   :   :  EY407  BKK-AUH    21.05-00.30  (ไฟลท์ขาไปเปลีย่นเวลา 19.55-23.25) 

         EY081  AUH-MXP    02.55-06.10 (ไฟลท์ขาไปเปลีย่นเวลา 02.20-07.45) 
RETURN   :   EY032  CDG-AUH    09.30-18.55  (ไฟลท์ขากลบัเปลีย่นเวลา 10.50-18.55) 
                                   EY402  AUH-BKK    21.45-07.20    (ไฟลท์ขากลบัเปลีย่นเวลา 21.40-07.20) 

 
 

18.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน้ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร ์J สายการบนิ สายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หน้าที่

บรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแทก็กระเป๋าก่อนขึน้เครือ่ง  

21.05 น.      น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY407 

00.30 น.    เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีประเทศ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 

 

 

 

 

 
02.55 น.     น าท่านเดนิทางสูถ่งึ ท่าอากาศยานมลิาโนมลัเปนซาประเทศอติาล ีเทีย่วบนิที ่EY081 
06.10 น.      เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานมลิาโนมลัเปนซา ประเทศอติาล ีน าท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิ ี        

การทางศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) น าท่าน

ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีาร ทางศุลกากรและตรวจ

รบัสมัภาระเรยีบร้อยแล้วน าท่านขึ้นรถโค้ชปรบัอากาศเดนิทางสู่ น า
ท่านสูจุ่ดศนูยก์ลางของ เมอืงมลิาน หรอืทีค่นอติาเลยีนเรยีกว่า มลิาโน่ 

(Milano) (ระยะทาง 50 กม. / 1 ชม.) เป็นเมอืงหลวงทางแฟชัน่ของโลก

แข่งกบัปารสีในประเทศฝรัง่เศส เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี 

นอกจากนัน้ยงัมภีาพวาดเฟรสโกท้ีม่ชี ื่อเสยีงโด่งดงั และโรงละครโอเป

ร่าอนัลอืชื่อ เป็นตน้ จากนัน้พาทุกท่านแวะถ่ายภาพกบั พระราชวงัมิ
ลาน (Royal Palace of Milan)  เป็นทีต่ัง้ของรฐับาลในเมอืงมลิานเป็น

เวลาหลายศตวรรษ ปัจจุบนัท าหน้าทีเ่ป็นศูนยว์ฒันธรรมและเป็นที่ตัง้

ของนิทรรศการศิลปะระดับนานาชาติ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 7,000 

ตารางเมตร และเป็นที่จดัแสดงงานศลิปะสมยัใหม่และร่วมสมยั และ

คอลเล็กชันที่มีชื่อเสียงโดยร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์และสถาบันทาง

วฒันธรรมทีม่ชีื่อเสยีงจากทัว่โลกเป็นประจ า ชม  มหาวหิารแหง่มลิาน (Duomo di Milano) (ถ่ายรปูดา้นนอก) มหาวหิารนี้สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีถ่อืว่ามคีวาม

ใหญ่โตเป็นอนัดบัสามของโลก เริม่สรา้งในปี 1386 แต่กว่าจะเสรจ็ตอ้งใชเ้วลากว่า 400 ปี ดา้นนอกมหีลงัคายอดเรยีวแหลมทีท่ าจากหนิอ่อนจ านวน 135 ยอด และมรีูปปัน้

หนิอ่อนจากสมยัต่างๆ กว่า 2,245 ชิน้ ยอดทีส่งูทีสุ่ดมรีูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ ถ่ายรูปดา้นนอกที ่ซานตามารอีาเดลเลกราซเีอ (Santa 

Maria delle Grazie) เป็นโบสถ์และคอนแวนต์ของคณะดอมนิิกนั ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1980 โบสถ์แห่งนี้มชีื่อเสยีงเพราะเป็น

ที่ตัง้ของจิตรกรรมฝาผนัง "พระกระยาหารมื้อสุดท้าย" ที่เขยีนโดยเลโอนาร์โด ดาวินชีภายในหอฉันของคอนแวนต์  ไปชมและแวะช้อปป้ิงที่ ห้าง Galleria Vittorio 

Emanuele II  เป็นหนึ่งในศนูยก์ารคา้ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในโลก มลีกัษณะเป็นทางเดนิและอาคารขนาบ 4 ชัน้ คลุมดว้ยหลงัคาทรงโคง้ ตัง้อยูใ่นใจกลางเมอืงมลิาน   

วนัทีส่อง        ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ-ีท่าอากาศยานมลิาโนมลัเปนซา-เมอืงมลิาน-พระราชวงัมลิาน-มหาวหิารแหง่มลิาน-ซานตามารอีาเดลเลกราซเีอ-หา้ง Galleria Vittorio 

Emanuele II-เมอืง Lomazzo 

 

                                                                                                                    

วนัทีห่นึ่ง        ท่าอากาศยานสุวรรณภูม-ิท่าอากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ี

                                                                                                                    



 อสิระอาหารเทีย่งและเยน็เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

เดนิทางสู่ เมอืง Lomazzo (ระยะทาง 35 กม. / 1 ชม.)   เป็นเมอืงและชุมชนในจงัหวดัโคโม่ในภูมภิาคลอมบาร์เดยีของตัง้อยู่กึง่กลางระหว่าง  Comoและ Milan ศูนยก์ลาง

ประวตัศิาสตรอ์นัเก่าแก่ของเมอืงก่อตัง้ขึน้บนยอดเขาทีต่ัง้อยูใ่นหุบเขาทางฝัง่ขวาของลรูา   

ทีพ่กั: Just Hotel Lamazzo Fiera 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

                    (ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโคโม่ (Como) (ระยะทาง 16 กม. / 30 นาที) เป็นเมอืงในแควน้ลอมบารเ์ดยี ประเทศอติาล ีตัง้อยู่บรเิวณพรมแดนกบัประเทศสวติเซอร์แลนด์ โคโม่

เป็นเมอืงที่ตัง้อยู่ในเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมอืงอยู่ติดกบัทะเลสาบโคโม่ ถือเป็นเมอืงท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งรวมชิ้นงานศิลปะชื่อดงั , มโีบสถ์, 

พพิธิภณัฑ์, สวน, โรงละคร, วงัเก่าอยู่มากมาย  พาทุกท่านไปเกบ็ภาพความประทบัใจกบั ทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) ขึน้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยทีสุ่ดในโลก ตัง้อยู่

ใน แคว้นลอมบาร์เดีย (Lombardy) ไม่ไกลจากเมอืงมลิาน (Milan) เท่าไรนัก ด้วยความยาวโดยรอบ บวกกบัพื้นที่รอบๆ ทะเลสาบถึง 146 ตารางกิโลเมตร จึงท าให้

ทะเลสาบแห่งนี้กลายเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอนัดบั 3 ของประเทศอติาล ีและยงัเป็นทะเลสาบที่ลกึที่สุดเป็นอนัดบั 5 ในยุโรปด้วยความลกึกว่า 400 เมตร รูปร่าง

ลกัษณะเฉพาะของทะเลสาบโคโม่ท าใหน้ึกถงึ  Y ทีก่ลบัดา้นทีโ่ด่งดงัไปทัว่โลก เป็นผลมาจากการละลายของธารน ้าแขง็รวมกบัการกดัเซาะของแม่น ้า Adda โบราณ ท าให้

เกดิทางแยกเป็นตวั Y และยงัเป็นทะเลสาบมทีวิทศัน์ทีง่ดงามทีสุ่ดแหง่หนึ่งในโลก  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแองเกลิเบริก์ (Engelberg) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ ( ระยะทาง 203 ก.ม. / 3 ชม.)  เป็นเมอืงเลก็ๆตัง้อยู่บนเขาสงูอยู่ในรฐัออบวลัเดนิ ประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ จุดสงูสุดในพรมแดนของเมอืงเป็นยอดเขาทติลสิ ซึง่ยอดเขาทติลสิมคีวามสงูประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเลปาน
กลาง เป็นทีต่ัง้ของสถานีกระเชา้โรแตรเ์พื่อเดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาทติลสิ (Titlis) ท่านจะไดส้มัผสักบักระเชา้ทรงกลมทีเ่รยีกว่า โรแตร ์เคเบิล้คาร ์ทีจ่ะหมุนรอบๆ ทีท่่าน
สามารถดูววิได ้360องศาในขณะทีเ่คลื่อนทีข่ ึน้ไปเรื่อยๆ ท่านจะไดข้ึน้ชมทศันียภาพทีง่ดงามของเทอืกเขาแอลป์ ชม ถ ้าน ้าแขง็ (Glacier cave) ทีส่วยงามและเดนิเล่น

ถ่ายรูปหรอืเล่นหมิะบนยอดเขา และชม สะพานแขวน (TITLIS CLIFF WALK) สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมคีวามยาว 100 
เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอดขา้มหน้าผา อสิระใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (อาหารอาหารชุดสไตลเ์อเชยี) บนยอดเขาทติลสิ (มือ้ที2่)   

เดนิทางสู่ เมอืงลูเซิร์น (Lucerne) เมอืงท่องเที่ยวยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวติเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา (ระยะทาง 35 ก.ม. / 45 นาท)ี  
จากนัน้ น าท่านชม สงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวิตทีเ่กดิ
จากการปฏวิตัใินฝรัง่เศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่าน แม่น ้ารอยส ์(Reuss  River) ซึง่เป็นเหมอืน
สญัลกัษณ์ของเมอืงลูเซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่หีลงัคาทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในยุโรป สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลุมสะพานมภีาพวาดประวตัศิาสตรข์องชาวสวิสตลอด
แนวสะพาน  อสิระเดนิเล่นที ่Schwanenplatz  ทีน่ี่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงหลกัส าหรบันักท่องเทีย่วทีม่าเยอืนลเูซริน์ ตัง้อยูร่มิฝัง่ขวาของทะเลสาบลเูซริน์ มรีา้นคา้มากมายทีน่ี่ 
รา้นกาแฟ รา้นอาหาร มโีรงงานนาฬกิาโรเลก็ซใ์นบรเิวณนี้ดว้ย รา้นคา้รอบๆขายงานฝีมอืสวสิทอ้งถิน่ รา้นคา้บางรา้นขายของทีร่ะลกึ ชอ็คโกแลต เครือ่งประดบั ฯลฯ   

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ที3่) 

วนัทีส่าม        เมอืง Lomazzo-เมอืงโคโม-่ทะเลสาบโคโม-่เมอืงแองเกลิเบริก์ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด-์ยอดเขาทติลสิ-ถ ้าน ้าแขง็-สะพานแขวน-เมอืงลเูซริน์-สงิโตหนิแกะสลกั-สะพานไมช้าเปล- 

Schwanenplatz                                                              อาหาร เชา้,เทีย่ง,เยน็ 

 

                                                                                                                    



 ทีพ่กั: Ibis Style Luzern 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

                    (ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

 
  

 

 
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที4่) 

จากนัน้น าท่านเทีย่วชม เมอืงซุก (ZUG) (ระยะทาง 29 กม. / 30 นาท)ี เป็นเมื่องทีร่ ่ารวยทีสุ่ดในประเทศ และซุกเป็นเมอืงทีต่ดิอนัดบัหนึ่งในสบิของโลกเมอืงทีส่ะอาด
ทีสุ่ด เป็นเมอืงเก่าทีค่งความสวยงามของพืน้หนิแบบยุโรปในยุคกลางจะหลงรกัเมอืงนี้ สิง่ทีจ่ะท าใหท้่านประทบัใจคอืรูส้กึไดถ้งึอากาศทีส่ดชื่นและสะอาดอาจเป็นเพราะ
เมอืงนี้ตัง้อยู่บนทะเลสาบ อิสระชอปป้ิงที่ Lohri AG Store ทีมนีาฬิกาชัน้น าระดบัโลกให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , 
Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที5่) 

 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงกอลมาร ์(Colmar) ประเทศฝรัง่เศส 
(ระยะทาง 174 ก.ม. / 2.30 ชม.)  อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ฝรัง่เศส ใกล้กบัประเทศเยอรมนี จงึท าใหส้ถาปัตยกรรมคล้ายกบั
ของเยอรมนี ได้ชื่อว่าเป็น “capitale des vins d’Alsace” (เมือง
หลวงแหง่ไวน์แหง่อาลซสั) อกีดว้ย เมอืงกอลมารไ์ดร้บัการอนุรกัษ์
ใหเ้ป็นเมอืงทีย่งัคงลกัษณะสถาปัตยกรรมและบรรยากาศของเมอืง
โบราณไว้ ทัง้พิพิธภัณฑ์ ศาสนสถาน ห้องสมุด น ้ าพุ รูปปั้น 
ร้านค้าต่างๆ ปัจจุบนัได้รบัการขนานนามว่าเป็น “Little Venice” 
(la Petite Venise) ตดิอนัดบัเมอืงโรแมนตกิเป็นอนัดบัต้นๆ ของ
ฝรัง่ เศส  เวนิส น้อย  เ ป็นชื่ อที่มอบให้กับ เส้นทางใน เมือง
กอลมาร์ ชื่อนี้น่าจะมาจากแนวบ้านทัง้สองฝัง่แม่น ้าซึ่งอยู่ทางทศิ
ตะวนัออกเฉียงใต้ของเมอืง เขตนี้เริม่ต้นหลงั Koïfhus ผ่านย่าน
คนขายปลา และไปยงัสะพาน Turenne และ Saint-Pierre  เดมิที
เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของชุมชนผูผ้ลติไวน์ ชาวสวนในตลาด และคนพายเรอืในชนบท Krutenau ทอดยาวไปรอบ ๆ ถนน Turenne ทีใ่ชใ้นปี 1674   
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดจีอง (Dijon) (ระยะทาง 252 ก.ม. / 3.30 ชม.) เป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในเรื่องของไวน์ชัน้เลศิ และยงัเป็นเมอืงหลวงของแควน้เบอรก์นัด ี
(Burgundy region เป็นเมอืงหลวงทีม่คีวามส าคญัดา้นประวตัศิาสตรข์องแควน้เบอรก์นัดแีละฝรัง่เศสเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประวตัศิาสตรอ์นัเก่าแก่ในเรื่อง ของการ
ผลิตไวน์ นอกจากวฒันธรรมเกี่ยวกบัไวน์และการปลูกองุ่นแล้ว เมอืงดีจองยงัเป็นอีกเมอืงที่มคีวามเกี่ยวพนักบัครสิต์ศาสนาเป็นอย่างมา ก เนื่องจากการมโีบสถ์
ครสิตจกัรจ านวนมากตัง้อยูภ่ายในเมอืง 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ที6่) 

     ทีพ่กั : Ibis style Dijon Central 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

    (ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี ่      เมอืงลเูซริน์-เมอืงซุก- Lohri AG Store-เมอืงกอลมาร ์(Colmar) ประเทศฝรัง่เศส-เวนิสน้อย -เมอืงดจีอง  
                                                                                                                                                                                      อาหาร เชา้,เทีย่ง,เยน็ 
 

                                                                                                                    



 

 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที7่) 

พาท่านไปถ่ายภาพความประทบัใจกบัแลนด์มาร์ค เมอืงดีจอง (Dijon) ชมด้านนอก 
พพิธิภณัฑศ์ลิปะประจ าเมอืง (The Musée des Beaux-Arts ) ซึง่อยูใ่นบรเิวณเดยีวกนั
กบัวงัดยุคแห่งเบอร์กนัดี ภายในจะมกีารจดัแสดงนิทรรศการของศลิปะยุคกลาง และ
ชัน้บนจะมภีาพวาดจดัแสดงจ านวนมาก ซึ่งผลงานส่วนใหญ่จะเป็นผลงานภาพวาด
ของจติรกรเฟลมชิ และศลิปินทีม่เีสยีงในทอ้งถิน่ โบสถเ์ซนตม์เิชล (St. Michel church) 
ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกของวงัดยุคแห่งเบอร์กนัด ีเป็นโบสถ์ทครสิต์ที่มคีวามงดงาม
มากแห่งหนึ่ง โดยตวัโบสถ์ถูกสรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที ่15 ถงึศตวรรษ 17 และไปชม
โบสถท์ีม่คีวามสวยงามอกีแหง่ คอื โบสถแ์ซง็-เบนีญ (Cathédrale St. Bénigne) โบสถ์
ตรสิต์นิกายโรมนัคาทอลกิทีส่รา้งขึน้ในแบบโกธคิ โดยทีใ่ตถุ้นโบสถ์ถูกใชเ้ป็นทีฝั่งศพ 
วงัดยุกแห่งเบอร์กนัดี (The Ducal Palace) วงัของขุนนางชัน้สูงที่มรีูปแบบอาคารที่
สวยงาม และถอืว่าเป็นจุดหมายปลายทางทีส่ าคญัของนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาเยอืน
เมอืงดจีอง โดยวงัแห่งนี้ไดส้รา้งขึน้ในแบบสไตล์คลาสสกิ ถูกสรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษ 
17 ถงึ ศตวรรษ18 ถอืว่าเป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ศีลิปะในการก่อสรา้งทีย่อดเยีย่ม และถอืว่า
เป็นสมบตัลิ ้าคา่ทีม่คีวามส าคญัของประเทศอกีแหง่กว็า่ได ้  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที8่) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ย่านเซรสี (Serris) (ระยะทาง 331 ก.ม. / 4.30 ชม.) เป็นย่าน
ชานเมืองของปารีส ตัง้อยู่นอกบริเวณของดิสนีย์แลนด์ปารีส ดงันัน้จึงเป็นสถานที่
พกัผ่อนยอดนิยมและยงัม ีศูนยก์ารคา้ทีใ่หญ่โต และสวนสาธารณะอนักวา้งขวาง อสิระ
ให้ท่านได้ช้อปป้ิงตามอธัยาศยัที่ เอาท์เล็ท ลาวลัเล่ (La Vallée Village Outlet) เป็น
เอาทเ์ลท็จ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกวา่ราคาปกตอิย่าง
น้อย 30 เปอรเ์ซน็ต ์และมบีางช่วงโปรโมชัน่พเิศษตามฤดูกาลต่างๆทีอ่าจลดราคาไปถงึ 70 
เปอรเ์ซน็ต์ดว้ยกนั ท าใหเ้ป็นสถานทีท่ีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเทีย่วทีช่ ื่น
ชอบการช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม โดยปัจจุบัน เอาท์เล็ทลาวัลเล่มีสินค้าแบรนด์เนม
จ าหน่ายอยู่หลาย 10 แบรนด์ VERSACE หนึ่งในแบรนด์ทีไ่ดร้บัความนิยมในไทย และยงั
ม ีGUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD หรอื BACCARAT กม็เีช่นกนั  
 อสิระเยน็เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่เมอืงปารสี (Paris) (ระยะทาง 38 ก.ม. / 1 ชม.) 
 ทีพ่กั: Best Western Plus Paris Velizy 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

   (ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่) 

จากนัน้ทุกท่านไปเปิดประสบการณ์ นัง่รถกระเชา้ไฟฟ้า (Funicular Montmartre)  เปิดใหบ้รกิารเมื่อ
ช่วงฤดูร้อนปี 1990  ได้มกีารสร้างและปรบัปรุงใหม่อย่างสม ่าเสมอจนถึงปัจจุบนั ปัจจุบนักระเช้า
ไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้าและขนส่งผู้โดยสารได้กว่า 2 ล้านคนต่อปี การเดินทางใช้เวลา 90 วินาทีและ
เป็นไปโดยอตัโนมตัิ จากนัน้พาทุกท่านไปที่ มหาวหิารซาเคร-เกอร์ บาซิลกิ้า (The Basilica of the 
Sacred Heart of Paris)  สถานทีท่ีถู่กขนานนามว่าเป็น “หวัใจอนัศกัดิส์ทิธิข์องปารสี” จุดท่องเที่ยว
ยอดฮติ ตัง้อยู่บนยอดเนินเขามงต์มาตร ์(La butte Montmartre) สงูจากระดบัน ้าทะเล 129 เมตร เขา
แห่งเดยีวในกรุงปารสี จุดชมววิแสนสวย ท่านจะไดเ้หน็ววิมุมสงูทีสุ่ดอนัดบัสองรองจากหอไอเฟล แต่
มคีวามโดดเด่นส าคญัคอืคุณจะไดเ้หน็หอไอเฟลตัง้อยู่กลางเมอืงถา้มองจากจุดนี้ เป็นววิแสนโรแมน
ตกิจบัใจทัง้กลางวนัและกลางคนื มหาวหิาร Sacré-Coeur เป็นวหิารในครสิตจกัรโรมนัคาทอลกิ ถูกออกแบบโดย โปล อาบาด ี(Paul Abadie) สถาปนิกทีถู่กคดัเลอืก
จากสถาปนิกทัง้หมด 77 รายเริม่ก่อสรา้งปี ค.ศ. 1875 และเสรจ็สิน้ลงในปี ค.ศ.1914 ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งเกอืบ 40 ปี เกบ็ภาพความประทบัใจกบัแลนดม์ารค์โด่งดงั
ของเมอืงปารสี หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คส าคญัของประเทศฝรัง่เศส ตวัอาคารก่อสรา้งโดยโครงเหลก็ทัง้หมด มคีวามสูงประมาณ 300 
เมตร(เทยีบกบัตกึประมาณ 75 ชัน้) สรา้งเป็นรปูแบบหอคอย โดยถูกตัง้ตามชื่อของสถาปนิกทีค่นออกแบบชื่อวา่ “กุสตาฟ ไอเฟล” ซึง่เป็นทัง้วศิวกรและสถาปนิก
ชื่อดงัของฝรัง่เศสในยุคนัน้ ซึง่เชีย่วชาญดา้นการก่อสรา้งงานเหลก็โดยเฉพาะ หอไอเฟลสรา้งขึน้มาเพือ่ใชเ้ป็นผลงานในการเฉลมิฉลองวนัครบรอบ 100 ปี แห่ง
การปฏวิตัปิระเทศฝรัง่เศส และเพือ่แสดงถงึความร ่ารวย ยิง่ใหญ่ รวมถงึความส าเรจ็ในยุคอุตสาหกรรมของประเทศในขณะนัน้ดว้ยหนึ่งในจุดถ่ายรปูหอไอเฟลทีด่ี

วนัทีห่า้       เมอืงดจีอง- พพิธิภณัฑศ์ลิปะประจ าเมอืง-โบสถเ์ซนตม์เิชล-โบสถแ์ซง็-เบนีญ-วงัดยุกแหง่เบอรก์นัด-ียา่นเซรสี-เอาทเ์ลท็ ลาวลัเล่ -เมอืงปารสี                                                                                                                                                          
  อาหาร เชา้,เทีย่ง 
 

                                                                                                                    

วนัทีห่ก       เมอืงปารสี- นัง่รถกระเชา้ไฟฟ้า Funicular Montmartre- มหาวหิารซาเคร-เกอร ์บาซลิกิา้-หอไอเฟล - ล่องเรอืชมแมน่ ้าแซน โดย บาโต มชู-พพิธิภณัฑล์ฟูร-์หา้งแกลเลอรี ่ลาฟา

แยตต ์                                                                          อาหาร เชา้,เทีย่ง,เยน็ 

 

                                                                                                                    



ทีส่ดุคอืลานตรงขา้งหน้าปราสาท Palais de Chaillot ทีอ่ยูใ่กล้ๆ กบัสถานีของ Trocadéro เพราะตรงนี้เป็นมุมถ่ายแลว้จะเหน็หอไอเฟลแบบไม่มอีะไรมาบงัความ
สวยงามแน่นอน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่0) 

จากนัน้พาทุกท่านไปสมัผสับรรยากาศเมอืงปารสี ล่องเรอืชมแม่น ้าแซน โดย บาโต มชู (Bateaux-Mouches)  รอบละประมาณ 1 ชม. มกีารบรรยายเกี่ยวกบัประวตัิ
เมอืงปารสีตลอดทัง้การเดนิทางระหว่างสองขา้งทางทีเ่ตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มหาวหิารน็อทร์ -ดาม, หอไอเฟล พพิธิภณัฑล์ูฟร์ จากนัน้เยีย่มชม
ด้านนอกและเก็บภาพความประทบัใจกบั พพิธิภณัฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นพพิธิภณัฑ์ที่มชีื่อเสยีงโด่งดงัที่สุดของเมอืงปารสี จากผลงานที่จดัแสดงไปจนถงึ
ความเก่าแก่และยิง่ใหญ่ของสถานทีท่ าใหเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่คีวามส าคญัระดบัโลก ก่อตัง้ขึน้โดยพระเจา้ฟิลปิที ่2 ก่อนทีจ่ะถูกขยายใหเ้ป็นพระราชวงัหลวง ในปัจจุบนั
พพิธิภณัฑ์ลูฟร ์เป็นสถานทีเ่กบ็รกัษาผลงานศลิปะทีท่รงคุณค่าไวม้ากกว่า 400,000 ชิ้น แต่น ามาจดัแสดงใหช้มเพยีง 40,000 ชิ้นเท่านัน้ ซึ้งแน่นอนว่าผลงานศลิปะ
เหล่านี้ถูกเล่าต่อกนัมาว่าเป็นสมบตัจิากการทีฝ่รัง่เศสน ามาจากประเทศทีต่นชนะสงครามจากนัน้พาทุกท่านไปอสิระชอ้ปป้ิงที่  หา้งปลอดภาษี Benlux Louvre duty 
free เป็นห้างชื่อดงัใจกลางกรุงปารีส ซึ่งคุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ชัน้น าต่างๆจากทัว่โลก ในราคาที่ไม่แพงและบรรยากาศที่หรูหราตระการตา  ที่ดีเด่นต่อ
นกัท่องเทีย่วไทย เพราะมพีนกังานและขอ้ความภาษาไทยในหา้งนี้ดว้ย หา้ง La Samaritaine เป็นหา้งสรรพสนิคา้ ขนาดใหญ่ ในกรุงปารสี เริม่ตน้จากรา้นเสือ้ผา้เลก็ๆ 
และขยายไปสูส่ิง่ทีก่ลายเป็นชุดของอาคารหา้งสรรพสนิคา้ทีม่แีผนกต่างๆ ทัง้หมด 90 แผนก เป็นสมาชกิสมาคมหา้งสรรพสนิคา้นานาชาตติัง้แต่ปี 2528 ถงึ 2535 หา้ง
แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นหา้งหรูทีม่ชี ื่อเสยีงมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งของปารสี ภายในอาคารทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี 
ค.ศ.1912 เดมิทกี่อนทีจ่ะมาเป็นหา้งสรรพสนิคา้แฟชัน่ชัน้น าของโลกอย่างทุกวนันี้แต่ก่อนเป็นแคร่า้นขายเสือ้ผา้เลก็ๆ ทีห่วัมุมถนน Lafayette แต่ภายหลงัไม่นานไดม้ี
การขยบัขยายพืน้ทีเ่พื่อใหเ้พยีงพอต่อจ านวนพนักงานและลูกคา้ทีม่าจบัจ่ายใชส้อย มบีนัทกึว่าเป็นปีทีม่ยีอดขายสงูสุด ซึง่ในปัจจุบนัมสีาขาแบ่งอยู่ตามเมอืงใหญ่ๆทัง้
ในประเทศและนอกประเทศ รวมแลว้ทัง้หมด 61 แหง่  

 

เยน็      รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ที1่1) 
                    ทีพ่กั : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

     (ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 
 
 

 
 

06.00 น.     รบัประทานอาหารเชา้ (SET BOX) (มือ้ที1่2) จากนัน้น าท่านเดนิทางสูจ่ากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน 
     นานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝรัง่เศส เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

09:30 น.      เดนิทางกลบัประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY032  
18.55 น.      เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานอาบดูาบ ีกรุงอาบดูาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
21.45 น.      เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY402 

 

 
 

07:20 น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

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

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 1 กรกฎาคม 2565 ) 
 

► เอกสารท่ีต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายุการใชง้านมากกว่า 6 เดอืน)  

2. เอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ ทีไ่ดร้บัวคัซนีครบถว้นมาแลว้  
 
►การเดินทางเข้าประเทศอิตาลี 

ประกาศตัง้แต่วนัที ่1  มถิุนายน 2565 การเดนิทางเขา้ประเทศอติาล ีไมจ่ าเป็นตอ้งแสดงผล (GREEN PASS) เอกสารทีจ่ะแสดงวา่บุคคลนัน้ไดร้บัวคัซนี หรอืบุคคลทีห่ายจากโควดิ-19 

แลว้ภายในเวลา 6 เดอืน 

 

วนัทีเ่จด็       เมอืงปารสี - ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล – ท่าอากาศยานอาบดูาบ ี                                      อาหาร เชา้ 

 

 

                                                                                                                    

วนัทีแ่ปด          ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ

 

                                                                                                                    



► ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องได้รบัวคัซีน ครบ2โดสแล้ว  

ชนิดของวคัซนีโควดิ-19 ทีป่ระเทศไทยรบัรอง ม ีดงันี้  
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 

 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 

► การเดนิทางครัง้นี้จะตอ้งมจี านวน 10 ท่านขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักล่าว 

- จะสง่จอยน์ทวัรก์บับรษิทัทีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลื่อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาช าระค่ามดัจ า ท่านละ 25,000 บาท + คา่บรกิารท าวซี่า 5,500 บาท (30,500) 

 กรุณาสง่ส าเนาหน้าพาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซี่าพรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทวัร์ 

- คา่ทวัรส์่วนทีเ่หลอืช าระ 20-25 วนัก่อนออกเดนิทาง กรณีบรษิทัฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซี่าออกใกลว้นัเดนิทางท่านจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลอืตามทีบ่รษิทัก าหนดแจง้เท่านัน้ 

 

**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอรต์ผู้เดินทาง (จะต้องมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายนัุบจากวนัเดินทางไป-กลบัและจ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือ

ว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต า่กว่า 3หน้า) **กรณุาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทัมิฉะนัน้ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐาน

การโอนเงินมดัจ า 

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1.  ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนัก่อนการเดนิทางขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด (ทางบรษิทัฯ ขอเกบ็คา่ใชจ้่ายตามที่ เกดิขึน้จรงิเช่น คา่วซี่า คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ คา่มดัจ าโรงแรม คา่วี

ซ่า  หรอือื่นๆ)  

2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนัก่อนการเดนิทางคนืมดัจ า 50%  (ทางบรษิทัฯ ขอเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้ จรงิเช่น คา่วซี่า คา่มดัจ าตวัเครือ่งบนิ  ค่ามดัจ าโรงแรม หรอื

อื่นๆ )  

3. ยกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนัก่อนการเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่ายทัง้หมดตามราคาทวัรท์ีต่ามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

5. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจา

คนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

6. กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็คา่ใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

7. กรณีวซี่าถูกปฏเิสธจากสถานทตู (วซี่าไมผ่า่น) ทางบรษิทัจะท าการเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

8. ตามพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกจิน าเทีย่ว การยกเลกิการเดนิทางของนกัท่องเทีย่ว ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วมคีา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่าย

จรงิเพือ่เตรยีมการจดัน าเทีย่ว ใหน้ ามาหกัจากเงนิค่าบรกิารทีต่อ้งจ่าย ทัง้นี้ ผู้ประกอบธุรกจิน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเทีย่วทราบ เช่น คา่วซี่า คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 

คา่โรงแรม หรอือื่นๆ 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

(บรษิทั ด าเนินการให ้กรณียกเลกิทัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึ่ง ไมส่ามารถรฟัีนดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอื่นๆได)้ 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้   

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพกั 3 ท่านถา้วนัทีเ่ขา้พกัหอ้งโรงแรม ไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2 หอ้ง (มคี่าใชจ้่ายพกัเดีย่วเพิม่) หรอืเป็นการเพิม่เตยีงเสรมิ หรอื SOFA 

BED และกรณีหอ้งพกัในเมอืงทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวนัหยุด มงีานแฟร์ต่างๆ บรษิทัขอจดัทีพ่กัในเมอืงใกล้เคยีงแทน โรงแรมทีพ่กัส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มี

เครือ่งปรบัอากาศทีส่ามารถปรบัควบคุมความเยน็ไดภ้ายในหอ้งพกั เนื่องจากสภาพภูมอิากาศหนาวเยน็เกอืบทัง้ปี  



4. ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถ Upgrade ทีน่ัง่เป็น Business Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเท่านัน้ไมส่ามารถเลื่อนวนัได ้ใน กรณีทีท่่านตอ้งการแยกวนั

เดนิทางกลบัหรอืไปก่อน โปรดตดิต่อเจา้หน้าทีเ่พือ่สอบถามราคาอกีครัง้ และการจดัทีน่ัง่ของผูเ้ดนิทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบนิ ทางบรษิทัไมส่ามารถ

เขา้ไปเพือ่แทรกแซงได ้ 

5. คา่อาหาร ค่าเขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

6. เจา้หน้าทีบ่รษิทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7. คา่น ้าหนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้8 กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีาร

เรยีกเกบ็ และกรณีน ้าหนกัสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีคา่ปรบัตามทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  

8. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผน

ประกนัจะครอบคลุมการรกัษาหรอือุบตัเิหตุต่างๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวนัเดนิทาง และลกูคา้ตอ้งท าการรกัษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลุมการรกัษาเท่านัน้ (เขา้รบั

รกัษาในรูปแบบอื่นๆประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซงึสามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หน้าทีได ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซื้อประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง 

สามารถแจง้ บรษิทัฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นี้การท าประกนันี้จากบรษิทั  มากกว่ าขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. 

ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจาก

เวบ็ไซด ์Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯคา่ภาษสีนามบนิ และคา่ภาษนี ้ามนัตามรายการทวัร์ 

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

 

 

อตัราค่าบริการน้ีไมร่วม  

1. คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  จากท่าน 

2. คา่บรกิารและยืน่วซี่าเชงเกน้ (ประเทศอติาล)ี 5,500 บาท 

3. คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เครือ่งดื่ม คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  

4. คา่ภาษทีุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษเีดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)  

5. คา่ภาษนี ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

6. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

7. คา่พนกังานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

8. คา่ทปิคนขบัรถท่านละ 60 EUR หรอืประมาณ 2,300บาท/ท่าน ส าหรบัหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจ  

 

กรณีวีซ่าไม่ได้รบัการอนุมติัจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัรม์าแล้ว ทางบริษทัขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวี

ซ่า/ค่ามดัจ าตัว๋เครือ่งบิน 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอื

คา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของ

ผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

5. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่ว

เอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่

อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรือ่งหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบุหรี/่ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์อง

ผูท้ีพ่กั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย14วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผู้จดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออก

เมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ   

12. การประกนัภยั บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour บกูี ้ซึง่ความคุม้ครองและ

ขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นี้การท าประกนันี้จากบรษิทั  มากกว่าขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่วที่บงัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะ



อุบตัเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเวบ็ไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิ

สามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ  

13. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผู้จดัก ากบัเท่านัน้  

14. ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออก

เมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ  

 

 

(เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซี่าเชงเกน้) Italy 

ระยะเวลาด าเนินการพจิารณาวซี่าวนัท าการ 15-10  

ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายนิ้วมอื ตามวนัเวลานดัหมายยืน่วซี่า 

โปรดด าเนินการตามค าแนะน าของเจา้หน้าที ่เนื่องจากสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซี่าอยูเ่ป็นประจ า 

 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายุไมต่ ่ากว่า  6 เดอืน ก่อนวนัหมดอายุ โดยนบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย และมจี านวนหน้าเหลอือย่างน้อย 2-3 หน้า เพือ่ใหท้างสถานทูตตดิหน้า

วซี่า  (หากมอีายุไมเ่พยีงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอรต์เล่มใหม ่ก่อนจดัสง่ใหก้บัเจา้หน้าที)หากผูส้มคัรเคยไดร้บัวซี่าเชงเกน้ กรุณาจดัสง่หลกัฐานใหก้บัทางบรษิทัทวัร ์     เพือ่

น าไปแสดงต่อสถานทตู 

 

2. รปูถ่าย รปูสีหน้าตรง ฉากหลงัสีขาว ขนาด2 x1.5น้ิว หรือ 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมอีายุไม่เกนิ3 เดอืน หา้มตกแต่งรูป,หา้มสวมแว่นตา,หา้มใส่เครื่องประดบั,หา้มใส่

คอนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรปูเท่านัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แมก็ หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถ่ายช ารุด และไมส่ามารถใชง้านได้ ** 

   )ใบหน้าใหญ่ ชดัเจน 80 % ของขนาดภาพ( 

 

3. เอกสารส่วนตวั )ถา้มี(  

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

 

หากมเีอกสารอื่นๆ เพิม่เตมิ) ถา้ม ี(ท่านจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทูตตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนสมรส /ส าเนาทะเบยีนหยา่/ ส าเนาใบมรณะบตัร  ) กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ( 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ -สกุล  )ถา้เคยมี การเปลีย่น( 

 

กรณีเดก็อายุต ่ากวา่18ปี บดิาและ)มารดาเดนิทางไปดว้ย( จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 

 

กรณีเดก็อายุต ่ากวา่18ปี /บดิา)มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง( จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 

 - หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา -มารดา  

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา -มารดาเท่านัน้ หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรบัรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเดก็เดนิทางกบั

มารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรบัรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเดก็ไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา -มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรบัรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกบับุคคลทีส่าม 

พรอ้มกบัยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้บัเดก็ โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต)  อ าเภอตามหลกัฐานทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของท่าน /พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์ /

 (มารดา-ส าเนาบตัรประชาชนของบดิาโดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวนันดัหมายทีเ่ดก็แสดงตวัยื่น

ค ารอ้งขอวซี่า บดิา มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตวัพรอ้มกบับุตร และเซน็เอกสารต่อหน้าเจา้ทีท่ีร่บัยืน่วซี่า-กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงั

โดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 



จากนัน้ ผูป้กครองจ าเป็นตอ้งน าหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ ส่งใหก้รมการกงสลุ กระทรวงระหวา่งประเทศ ประทบัตรา (ทัง้ฉบัภาษาไทย และฉบบัภาษาองักฤษ)

(สามารถขอดตูวัอยา่งไดท้ีแ่ผนกวซี่าของบรษิทัทวัร์) ลงนาม อนุมตัใิหเ้ดก็เดนิทางไปต่างประเทศ ก่อนน าสง่บรษิทัทวัร์ 

4. หลกัฐานการงาน/หนังสือรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจุบนั (เอกสารมอีายุ 30 วนั ก่อนยืน่ค ารอ้งขอวซี่า) 

 

4.1 กรณีเป็นพนักงานทัว่ไป ทัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่่านท างานปัจจุบนั   โดยระบุต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้บั, วนั เดอืน ปี ทีเ่ริม่

ท างาน, และช่วงเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป (โดยไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลบัมาปฏบิตังิานตามปกตหิลงัครบก าหนดวนัลา พรอ้มประทบัตราบรษิทั 

และลงนามผูม้อี านาจอยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 

 

4.2 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ )พค.0403( , หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทัฯ )DBD(, )คดัส าเนาไมเ่กนิ  90 วนั พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ(  

 

4.3 กรณีท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา ใชห้นังสอืรบัรองฉบบัจรงิจากสถาบนัการศกึษาเท่านัน้ สถานทูตไม่รบัพจิารณาบตัรนักเรยีน , ใบประกาศนียบตัร และใบรบัรองผลการเรยีน 

(เอกสารมอีายุ 30 วนั ก่อนยืน่ค ารอ้งขอวซี่า) 

 

4.4 กรณีเป็นแม่บ้าน ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ)กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ(, หลกัฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางรว่มกนักบัสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมาย

รบัรองคา่ใชจ้่ายจากสาม)ี Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วนั เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบุตร ทีม่คีวามสมัพนัธร์ว่มกนั จดหมาย)ชี้แจงเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้( 

 

4.5 กรณีกิจการท่ีไม่ได้จดทะเบียน อาท ิรา้นขายของทัว่ไป, อาชพีอสิระ )Freelance(, ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีด

การท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลกัฐานหรอืเอกสารประกอบ อาท ิรปูถ่ายรา้น, สญัญาเช่า, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้  )จดหมาย ชี้แจงเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้( 

 

5. หลกัฐานการเงิน 

 

5 .1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใชส้ าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ หรอืส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากประจ า  )บญัชสี่วนตวั ( รายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั 6 เดอืน )กรุณาเลอืกบญัชทีีม่ ี

ประวตักิารเดนิบญัชทีีส่มบูรณ์ มยีอดเงนิ เขา้  -ออก สม ่าเสมอ ( และมยีอดเงนิคงเหลอือยู่ในบญัชนีัน้ๆไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่ามฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลุม

กบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ท่านเดนิทางกลบัสูภู่มลิ าเนา 

 

 

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง เขยีนจดหมายชี้แจงความสมัพนัธ์ระหว่างตนกบัผูเ้ดนิทาง )Sponsor Letter( พรอ้มแนบหนังสอืรบัรองการเงนิ ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก

ออมทรพัยท์ีม่รีายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั (ออก สม ่าเสมอ-กรุณาเลอืกบญัชทีีม่ปีระวตักิารเดนิบญัชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้) เดอืน 6 

 ทัง้นี้ ผูท้ีส่ามารถสนับสนุนค่าใชจ้่ายใหผู้เ้ดนิทางได ้ตอ้งเป็นบดิา / มารดา  /พีน้่องทอ้งเดยีวกนั สายเลอืดเดยีวกนัเท่านัน้ -!! กรุณาระบุ ชื่อสกุล ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็น -

 ภาษาองักฤษและสะกดชือ่ - สกุล ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทาง 

 

หมายเหตุ: หากสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยไ์มส่มบรูณ์  ) Book Bank( หรอืมปีระวตักิารเดนิบญัชไีมค่รอบคลุมตามเงือ่นไขทีก่ าหนด ท่านจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั ที่

ออกจากธนาคารเท่านัน้ )Bank Statement( 

กรณุาเคลื่อนไหว/ปรบั /อพัเดต เงินใน สมุดบญัชีออมทรพัย ์ไม่เกิน 5 วนั ก่อนวนันัดหมายย่ืนวีซ่า 

 **สถานทูตไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั บญัชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกข้อมูลส าหรบัย่ืนวีซ่าเชงเก้น 

 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวซี่า กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรบัยื่นวซี่าทา้ยโปรแกรมทวัรใ์หต้รงกบัขอ้มลูความเป็นจรงิ เนื่องจากบรษิทัฯ ตอ้งน าส่งขอ้มลูใหก้บัทางสถานทูตพจิารณา 

เพื่ออนุมตัคิ ารอ้งขอวซี่า และทางบรษิทัฯ ไม่สามารถกรอกประวตัิขอ้มลูส่วนตวัแทนผูส้มคัร/ได ้หากสถานทูตตรวจพบวา่ขอ้มลูของท่านเป็นเทจ็ ขอ้มลูไมถู่กตอ้งกบัความเป็นจรงิ/ท่าน

อาจถูกปฏเิสธวซี่า หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนินการพจิารณาเอกสารล่าชา้มากยิง่ขึน้ 

 

 เมือ่ท่านช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทวัร ์พรอ้มจดัสง่ใหก้บับรษิทัฯทนัท ี!! หากด าเนินการล่าชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณา

วซ่ีา บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบทุกกรณี 

 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีท่่าน

ไดช้ าระไปแลว้ทุกกรณี 

  

 หากถูกปฏเิสธวซี่า และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซี่าใหม่ ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ 

 



 บางกรณี  สถานทูตอาจมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์ผู้สมคัรบางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามทีส่ถานทูตนัดหมาย )โปรด แต่งกายสุภาพ( ทัง้นี้

บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีเ่พื่อไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทัง้ช่วยประสานงานกบัทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษิทั ใคร่ขอ

ความรว่มมอืใหท้่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวใหก้บัทางบรษิทั เพือ่น าสง่สถานทตูเช่นกนั 

 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดร้บัวซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพื่อพจิารณาต่อวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไว้

เป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

 

เอกสารทุกฉบบัท่ีใช้ประกอบการย่ืนค าร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ !! 

พร้อมแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย )โดยไม่จ าเป็นต้องเซน็รบัรองส าเนาถกูต้อง(  

เพื่อความสะดวกในการย่ืนวีซ่า กรณุาจดัเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกน้ (Italy) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซี่าของท่าน (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

1 .ชื่อ - นามสกุล )ภาษาองักฤษ    (............................................................................................ ........ 

2 .ชื่อ -  สกุลเดมิ )ตอนเกดิ      (......................................................................................... .......... 

3 .เพศ    ชาย          หญงิ 

4 .ทีอ่ยู่ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น  )ภาษาองักฤษ(  

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

 .................................................รหสัไปรษณีย์   .................... อเีมลแ์อดเดรส  ............................................. . 

ทีอ่ยู ่.5พ านักปัจจุบนั กรณีไมต่รงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น(ภาษาองักฤษ)  

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

 .................................................รหสัไปรษณีย์   .................... อเีมลแ์อดเดรส  ............................................. . 

6. โทรศพัทม์อืถอื )โปรดระบุ  .............................................. ( โทรศพัทบ์า้น )ถา้มี.......................................... (  

7 .อาชพีปัจจุบนั ................................................... .  

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

8 . ชื่อสถานทีท่ างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั )หากประกอบกจิการคา้ขาย  โปรดระบุอย่างชดัเจน( 

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

ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ................................................................................. ..........................................................  

รหสัไปรษณีย ์ .............โทรศพัทท์ีท่ างาน  /โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั  ...................................อเีมล์ ..........................  

9 . รายไดต้่อเดอืน  ............................................ ............... บาท 

10 .สถานภาพ       ⃣   โสด    ⃣     สมรส  ⃣    แต่งงาน )ไมจ่ดทะเบยีน(  

  ⃣     หยา่     ⃣     มา่ย              ⃣    อยูก่นิฉนัสามี -ภรรยา     ⃣     แยกกนัอยู่ 

11.  ชื่อ -สกุลคูส่มรส )ถา้มี  ............................................. (วั น/เดอืน/ปี เกดิ  ................สถานทีเ่กดิ  .....................  

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

13.  ชื่อ -สกุล ของมารดา   ..................................................วั น/เดอืน/ปี เกดิ  ................สถานทีเ่กดิ  ......................  

14. ท่านม ีPassport เล่มเก่าล่าสุด หรอืไม ่)ถา้ม ี(โปรดระบ ุ

      เลขพาสปอรต์   ..................... วนัออก   ..................... วนัหมดอายุ   .................. ออกให ้ณ ประเทศ  ...................  

15 . ท่านเคยไดร้บัวซี่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา หรอืไม่ )โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวซี่า ............................( 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที่  ..............................................  ถงึวนัที่  ..................................................  

16. เคยถูกพมิพล์ายนิ้วมอืเพือ่การขอวซี่า Schengen ก่อนหน้านี้ 

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

17.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรอืไม่ 

    ไมเ่คย เคย  )เหตุผลในการปฏเิสธ (.................................................................  

18 .ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ  

            ตวัผูข้อวซี่าเอง    มผีูอ้ื่นออกคา่ใชจ้่ายให้  ) บดิา -มารดา/ ญาติ /บรษิทั/องคก์ร ) 

     เชค็เดนิทาง     กรุณาระบุชื่อ  ............................................................. 

   บตัรเครดติ    ความสมัพนัธ ์.......................................................... .. 

   เงนิสด 



 หมายเหตุ: หากจดัส่งเอกสารใหบ้รษิทัฯล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่าจากทางสถานทูต         กรณีวซี่าของท่านไม่ไดร้บัการอนุมตัทินัต ามก าหนดวนัเดนิทาง 

บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบทุกกรณี 

 

 เมือ่ท่านไดจ้องท าการจองโปรแกรมทวัร ์และช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 - กรุณาจดัส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูส าหรบัยื่นวซี่า )เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทวัร์(     พรอ้มจดัส่งใหก้บับรษิทัฯทนัที !! หากด าเนินการล่าชา้ 

อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวซ่ีา บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์  ไมร่บัผดิชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มลูทีท่่านกรอกตอ้งตรงกบัเอกสารทีจ่ะใชย้ื่นสถานทูต เนื่องจากขอ้มลูทัง้หมด บรษิทัฯจ าเป็นตอ้งด าเนินการ

น าสง่สถานทตูผา่นระบบออนไลน์ หากน าสง่ขอ้มลูทีไ่มส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ อาจสง่ผลต่อผลการพจิารณาวซี่า 

   -หากหน่วยงานยงัไม่สามารถออกหนังสอืรบัรองการงานฉบบัจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มลูการท างานของท่านใหช้ดัเจน )ระบุเป็นภาษาองักฤษ (ไดแ้ก่ ชื่อบรษิทั, ต าแหน่งงาน, 

ลกัษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้บั และวนัเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 

 

 เมือ่ท่านไดร้บัยนืยนัการเดนิทางใบนดัหมาย/ส าหรบัยืน่วซี่า จากเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ 

  - กรุณาจดัสง่หนงัสอืเดนิทาง )Passport) และเอกสารฉบบัจรงิส าหรบัยืน่วซี่าใหก้บับรษิทัฯ อยา่งชา้ไมเ่กนิ 2 สปัดาห์  ก่อนถงึวนันดัหมายยืน่วซี่า 

          - ท่านจ าเป็นตอ้งน าสง่ หนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า เพือ่ใหส้ถานทูตดปูระวตักิารเดนิในช่วงทีผ่า่นมา 

 

 หมายเหตุ: การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต บรษิทัฯไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้

เดนิทางเท่านัน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


