
 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 HILIGHT 

โรม | พระราชวังแวร์ซายน์ | เบร์ิน| ปารีส |ลูเซร์ิน |ยอดเขาจุงเฟรา 
ดีจอง | เกาะเวนิส | มิลาน| เกาะเวนิส |ปิซ่า | ฟลอเรนซ์  

 
 
 
 

 ก ำหนดกำรเดนิทำง                                                                                 
 

EUROPE CLASSIC SERIES 2 
อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝร่ังเศส 

10 วัน 7 คืน 
 

8 วัน 5 คืน 
เดนิทาง เมษายน 2566 

ราคาแนะน าเพยี ง  98,800.- 



 

 
 

วนัที ่ 27 เมษำยน – 6 พฤษภำคม 2566 98,800.- 

 

วันท่ี 1 กรุงเทพ  
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประต ู8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมี

เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

วันท่ี 2 ดูไบ – โรม – วาตกัิน – สนามกีฬาโคลอส - น า้พุเทรว่ี  
01.15 น. ออกเดนิทางสูก่รุงดไุบด้วยเท่ียวบนิ EK385 
04.45 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบ รอเปล่ียนเคร่ือง 
09.10 น. ออกเดนิทางสูก่รุงโรมด้วยเท่ียวบนิ EK097 
13.25น. ถึงสนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง และจะเปล่ียนเป็น 5 

ชัว่โมงในวนัท่ี 31 มีนาคม 2562) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร จากนัน้ผา่นชมกลุม่โรมนัฟอ
รัม (Roman Forum) อดีตศนูย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจกัรโรมนั ท่ีสะท้อน
ให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมนัในช่วง 2,000 ปีท่ีผ่านมา  น าท่านเดินทางพาท่านเข้าสู่นคร
รัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศท่ีเล็กท่ีสุดในโลกตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกท่ีมีก าแพง
ล้อมรอบเมืองเอาไว้ได้ทัง้หมด ยกเว้นด้านหน้าทางเข้า และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิกโดยมีพระสนัตะปาปา มีอ านาจปกครองสูงสุด น าท่านชมมหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกมหา
วิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอนัลือช่ือปิเอต้า (Pieta) ของมิเคลันเจโลและชม
แท่นบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุ้มส าริดท่ีสร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซึ่งสร้างตรง
บริเวณท่ีเช่ือกนัว่าเป็นท่ีฝังพระศพของนกับญุปีเตอร์  น าชมความยิ่งใหญ่ในอดีต และเก็บภาพสวยบริเวณ

วันที่ เส้นทางการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรม 

วันที่ 1. กรุงเทพฯ – ดไูบ ✈ ✈ ✈  

วันที่ 2. ดไูบ – โรม – วาติกนั – สนามกีฬาโคลอส - น า้พเุทรวี่ ✈   MARIOTT ROME PARK 

วันที่ 3. โรม – ฟลอเรนซ์ – ปิซา่    NH PISA   

วันที่ 4. ปิซา่ – เกาะเวนิส – เมสเตร้    NOVOTEL MESTRE CASTELLANA 

วันที่ 5. เมสเตร้ – มิลาน - อินเทอร์ลาเคน    METROPOLE 

วันที่ 6. อินเทอร์ลาเคน – ยอดเขาจงุเฟรา – ดิจอง    MERCURE DIJON CLEMENCEAU 

วันที่ 7. ดิจอง – ปารีส - แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์   X MERCURE PARIS IVRY QUAI DE SEINE 

วันที่ 8. ปารีส – พระราชวงัแวร์ซายน์ - OUTLET   X MERCURE PARIS IVRY QUAI DE SEINE 

วันที่ 9. ลอ่งเรือแมน่ า้แซนน์ – ประตชูยั – หอไอเฟล  – มงมาร์ต - สนามบิน   ✈  

วันที่ 10. ดไูบ – กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  



 

 
 

รอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซ่ียม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนาม
ประลองการตอ่สู้ ท่ียิ่งใหญ่ของชาวโรมนัท่ีสามารถจผุู้ชมได้ถึง 50 ,000 คน น าชมงานประติมากรรมของเทพ
นิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณน า้พุเทรว่ี (Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมท่ีโด่งดงั น า
ท่านเดินสู่บริเวณย่านบนัไดสเปน (The Spainsh Step) แหล่งแฟชัน่ชัน้น าและแหล่งนดัพบของคนรักการช้
อปปิง้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 
ท่ีพกั 

 
น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั MARIOTT ROME PARK หรือเทียบเทา่ 

วันท่ี 3 โรม – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางต่อสู่แคว้นทสัคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแคว้น คือ ฟลอเรนซ์ (Florence) ท่ีได้รับ

ขนานนามว่าเป็นเมืองศนูย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีโบราณสถานส าคญั และมี
ทิวทศัน์ตามธรรมชาตท่ีิสวยงาม จนได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยเูนสโก้เม่ือ ปี ค.ศ.1982 ท า
ให้ทสัคานีมีช่ือเสียงในฐานะดินแดนท่องเท่ียวยอดนิยมระดบัโลก นกัท่องเท่ียวทัว่โลก ชมความยิ่งใหญ่ และ
อลงัการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ท่ี
ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมท่ีใช้หินอ่อนหลายสีตกแตง่ผสมผสานกนัได้
อย่างงดงาม น าชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปัน้ อาทิ เช่น 
รูปปัน้เทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า (Perseus with the Head of 
Medusa), รูปปัน้เดวิด ผลงานท่ีมีช่ือเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ จากนัน้น าท่าน มาริมฝ่ังแม่น า้อาร์โน จะพบ
กบัสะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ท่ีมีมีร้านขายทอง และอญัมณีอยูท่ัง้สองข้าง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะท่ีส าคญัของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวนัตกของ 

Florence ด้านตะวนัตกของเมืองติดกบัทะเลเมดเิตอร์เรเนียน แม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต ่Pisa ก็เป็นเมืองท่ีมี
ช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก  น าทา่นเข้าสูบ่ริเวณจัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei 

Miracoli)   ท่ีประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเร่ิมจากหอพิธีเจิมน า้มนต์ 
(Baptistry of St. John) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในอิตาลี , มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ท่ีงดงามและหอเอนแห่ง
เมืองปิซ่าอันเล่ือง ชมหอเอนปิซ่า  (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่ ง
มหศัจรรย์ของโลกยุคกลาง เร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ.1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้าง
ต้องหยุดชะงกัลงไปเม่ือสร้างไปได้ถึงชัน้ 3 ก็เกิดการยุบตวัของฐานขึน้มา และตอ่มาก็มีการสร้างหอต่อเติม



 

 
 

ขึน้อีกจนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาสร้างทัง้หมดถึง 177 ปี โดยท่ีหอเอนปิซ่านี ้กาลิเลโอ  บิดาแห่งวิทยาศาสตร์  
ซึง่เป็นชาวอิตาเล่ียนได้ใช้เป็นสถานท่ีทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกท่ีว่า สิ่งของสองชิน้ น า้หนกัไมเ่ท่ากนั 
ถ้าปล่อยสิ่งของทัง้สองชิน้จากท่ีสงูพร้อมกัน ก็จะตกถึงพืน้พร้อมกนั จากนัน้ให้ท่านอิสระให้ท่านได้เลือกซือ้
สินค้าท่ีระลกึราคาถกู ท่ีมีร้านค้าเรียงรายอยู่มากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ท่ีพกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั NH PISA  หรือเทียบเทา่ 
วันท่ี 4 ปิซ่า – เกาะเวนิส – เมสเตร้ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถูกสร้าง

ขึน้จากการเช่ือมเกาะเล็ก ๆ จ านวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอา
เดรียตริก เป็นเมืองทา่โบราณ และเป็นเมืองท่ีใช้คลองในการคมนาคม มากท่ีสดุ  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บา่ย น าท่านเดินทาง สู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่

เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้
คลองแทนถนน   มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมี
สะพานเช่ือมถึงกนักวา่ 400 แหง่ ขึน้ฝ่ังท่ีบริเวณซานมาร์โค ศนูย์กลางของเกาะเวนิส จากนัน้น าท่านเดนิชม
ความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ท่ีมีเร่ืองราวน่าสนใจในอดีต เม่ือ
นักโทษท่ีเดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง้สุดท้าย
ระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างท่ีสะพานนี ้ ซึ่งเช่ือมต่อกับ วังดอดจ์ (Doge’s Palace) อนัเป็นสถานท่ีพ านัก
ของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนกัโทษช่ือดงัท่ีเคยเดินผ่านสะพานนีม้าเเล้วคือ คาสโนวา่นัน่เอง น าท่าน
ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นท่ีสวย
ท่ีสุดในยุโรป” จัตรัุสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอนังดงาม รวมทัง้โบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ท่ีมี
โดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนัน้อิสระให้ท่านได้มีเวลาเท่ียวชมเกาะอนัแสนโรแมนติก 
เชน่ เพ่ือชมมนต์เสนห์่แหง่นครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โค, ช๊อปปิง้สินค้าของท่ีระลกึ อาทิเชน่ เคร่ืองแก้วมู
ราโน่,หน้ากากเวนิส หรือนัง่จิบกาแฟในร้าน Café Florian ท่ีเปิดให้บริการมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1720 สมควรแก่
เวลาน าทา่นเดนิทางกลบัสู่ฝ่ังแผน่ดนิใหญ่ Venice Mestre 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (สปาเกตตีห้มึกด า) 
ท่ีพกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL MESTRE CASTELLANA หรือเทียบเทา่ 
วันท่ี 5  เมสเตร้ – มิลาน - อินเทอร์ลาเคน 



 

 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้เดนิทางสูต่วัเมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกได้วา่ เป็นเมืองหลวงแหง่แฟชัน่ของโลก น าทา่นชมมหา

วิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano)   ท่ีสร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสานกัน เป็น
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria 

Vittorio Emanuele II) ท่ีนบัว่าเป็นชอปปิงมอลล์ท่ีสวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย์ 
ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานเูอลท่ี 2 ผู้ ริเร่ิมการรวมชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาลี และอนสุาวรีย์ของศิลปินช่ือ
ดงัในยคุเรเนซองส์อีก 1 ทา่น คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซ่ี ท่ีอยูใ่นบริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า 

กลางวนั 
บา่ย 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
น าท่านเดินข้ามพรหมแดนอิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ เพ่ือเดินทางสู่จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่สู่เมืองอินเทอร์
ลาเคน (Interlaken) เมืองระหว่างทะเลสาบ     เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และ
ทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อิสระให้ท่านได้สมัผสับรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ใน
เมืองเล็กๆ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ชีสฟองดูว์) 
ท่ีพกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั METROPOLE หรือเทียบเทา่ 
วันท่ี 6 อินเทอร์ลาเคน – ยอดเขาจุงเฟรา – ดจิอง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศท่ีสวยงาม เพ่ือขึน้กระเช้าEiger Express 

กระเช้าลอยฟ้าตวัใหม่ สู่สถานี Eigergletscher  โดยกระเช้าตวันีน้อกจากจะให้ท่านได้เห็นวิวความสวยงาม
ของจุงเฟราโดยรอบแล้วยังจะช่วยให้ท่านลดเวลาลงกว่า 40 นาที เม่ือเทียบกับการขึน้สู่ยอดเขาแบบเดิม 
หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางต่อด้วยรถไฟเพ่ือขึน้สู่ สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟท่ี
อยู่สงูท่ีสดุในยโุรป (Top of Europe) ระหวา่งเส้นทางขึน้สูย่อดเขาทา่นจะได้ผ่านชมธารน า้แข็งท่ีมีขนาดใหญ่   
โดยเม่ือปี คศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพืน้ท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรก
ของยโุรป มีความสงูกว่าระดบัน า้ทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร หลงัจากนัน้น าท่านเข้าชมถ า้น า้แข็ง 
(Ice Palace) ท่ีแกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน า้แข็งลึกถึง 30 เมตร อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการ
ถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขา และท่ีไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ด
โดยท่ีท าการไปรษณีย์ท่ีสงูท่ีสดุในยโุรป 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บา่ย จากนัน้เดินทางสู่เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ผ่านทุ่งราบอัน

กว้างใหญ่แหลง่ผลิตมสัตาร์ดช่ือดงั อีกทัง้ยงัมีช่ือเสียงในการผลิตไวน์ชัน้เลิศอีกด้วย ผา่นชมอาคารบ้านเรือน



 

 
 

สมยัเรเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมยัยคุกลาง ซึ่งมีจดุเดน่คือ การมงุหลงัคาด้วยกระเบือ้งสีแดงสด
จดัเรียงเป็นลวดลายงดงาม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ท่ีพกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั MERCURE DIJON CLEMENCEAU หรือเทียบเทา่ 
วันท่ี 7 ดจิอง – ปารีส - แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองท่ีมีมนต์เสน่ห์อนัเหลือล้น 

ตดิอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนกัทอ่งเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสดุ ปัจจบุนักรุงปารีสเป็นหนึ่งในศนูย์กลางทาง
เศรษฐกิจแลวัฒนธรรมท่ีล า้สมัยแห่งหนึ่งของโลก ท่ีทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง ส่ือ 
แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศลิปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหนึง่ในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแหง่หนึง่ของโลก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บา่ย จากนัน้พาทา่นสมัผสักบับรรยากาศท่ีเตม็ไปด้วยนกัชอปปิงจากทัว่ทกุมมุโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลาง

กรุง ปารีสท่ีแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้สินค้าของสวิสจาก
ร้าน Bucherer ร้านดงัของสวิส ท่ีมีสาขาเปิดอยูใ่จกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, 
เคร่ืองหนงั, มีดพบั, นาฬิกาย่ีห้อดงั อาทิเชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั  
ที่พกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั MERCURE PARIS IVRY QUAI DE SEINE หรือเทียบเทา่ 
วันท่ี 8 ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ - OUTLET 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้เดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ เพ่ือน าเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille  Palace) 

อันยิ่งใหญ่ (มีไกด์ท้องถ่ินบรรยายในพระราชวัง) ท่ีสร้างขึน้ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 
ภายในตกแตง่อย่างวิจิตรอลงัการ ทัง้จิตรกรรมฝาผนงั รูปปัน้ รูปแกะสลกัและเคร่ืองเรือน  ซึ่งเป็นการใช้เงิน
อย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวงั เช่น โบสถ์หลวงประจ าพระราชวงั,ท้องพระโรงท่ีตกแต่ง
อย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวร่ี, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมี ความยาวถึง 73 เมตร ซึ่ง
เป็นห้องท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้า
หลุยส์ท่ี 14 แห่งฝร่ังเศส อีกทัง้ยังเป็นห้องท่ีใช้ส าหรับจดังานเลีย้งและ เต้นร าของพระนางมารี องัตวัแนตต์ 
มเหสีของพระเจ้าหลยุส์ท่ี 16,  ชมห้องบรรทมพระราชินีท่ีตกแตง่อย่างงดงาม , ภาพเขียนปราบดาภิเษกของ
จกัรพรรดนิโป 
เลียนท่ียิ่งใหญ่  



 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บา่ย ให้เวลาท่านอิสระเพ่ือช๊อปปิง้ท่ี เอาท์เลตขนาดใหญ่ท่ีมีสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกมากมายอาทิ เช่น Coach, 

Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, Longchamp, 
Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph Lauren, Ted Baker, Superdry, Valentino, 
Salvator Ferragamo, Hugo Boss และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระให้ทา่นเลือกซือ้สินค้าตามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ท่ีพกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั MERCURE PARIS IVRY QUAI DE SEINE หรือเทียบเทา่ 
วันท่ี 9 ล่องเรือแม่น า้แซนน์ – ประตูชัย – หอไอเฟล  – มงมาร์ต - สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านล่องเรือแม่น า้แซน  ไปตามแม่น า้แซน ท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝ่ังแม่น า้นับว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ท่ีน่า
ประทบัใจโดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายกุว่า 800 ปี เป็น
มหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคท่ีงามเลิศ โดดเดน่ด้วยหอคอยคูห่น้าทรงเหล่ียมและยอดปลายแหลมบน
หลงัคาวิหารสงูจากระดบัพืน้ดนิถึง 96 เมตร เป็นสถานท่ีประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวา่งพระเจ้าหลยุส์ท่ี 16 
กบัพระนางมารี องัตวัแนตต์ และยงัเป็นจดุกิโลเมตรท่ีศนูย์ของประเทศฝร่ังเศสอีกด้วย น าท่านเดนิ ผา่นลาน
ประวตัิศาสตร์จตัรัุสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ท่ีพระเจ้าหลยุส์ท่ี 16 และพระนางมารีองัตวัเนต ถกู
ตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตนิในสมยัปฏิวตัฝิร่ังเศส แล้วผ่านเข้าสูถ่นนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ ่(Champs 
Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน น าชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโป
เลียน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศกึ  เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี 1805 
โดยเร่ิมสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1806 แตม่าแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 แล้วจากนัน้น าถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบักบัหอไอ
เฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นสูงตระหง่านคูน่ครปารีสด้วยความสงูถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึน้ในปี 
ค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจตัรัุสทรอคคาเดโร่  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (หอยเอสคาโก้) 
 น าทา่นเดินทางสู่ย่านมงมาร์ต (Montmartre) ซึ่งเป็นยา่นศิลปินมากวา่ 200 ปีแล้ว สมัผสักบัมนต์เสน่ห์และ

กลิ่นอายของวันวานท่ีศิลปะในฝร่ังเศสรุ่งเรืองถึงขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีสจากด้านหน้าบันไดของ
วิหารสเกรเกอร์  (Basilica of Sacre Coeur) วิหารสีขาวท่ีเป็นสัญญาลักษณ์อนัโดดเด่นของปารีส แล้ว
เชิญส ารวจร้านกาแฟ หรือชมเหลา่ศลิปินท่ีวาดรูปอยูใ่กล้ๆ 

 น าคณะเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้
สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบนิ 



 

 
 

21.55 น. เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี EK76 
วันท่ี 10  ดูไบ – สนามบิน  
06.35 น.   เดินทางถึงสนามบินดไูบ รอเปลีย่นเคร่ือง 
09.40 น. ออกเดินทางตอ่กลบัสูก่รุงเทพด้วยเที่ยวบิน EK372 
18.55น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 
 

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองท่ีเข้าพัก  
เช่น กรณีที่เมืองนัน้มีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองท่ีใกล้เคียงแทน  

และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 
 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหตุ 

  
1. บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคมุได้ เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การลา่ช้าหรือยกเลกิของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนญุาต
ให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือ
เดินทางราชการ (เลม่สนี า้เงิน) เดินทาง  
หากทา่นถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      
2. บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
3. บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบ
ลว่งหน้า 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เมื่อท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ
แล้ว 

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 

และ เหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถงึ 

ผลประโยชน์ และ ความปลอดภยัของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 



 

 
 

 
 

EUROPE CLASSIC SERIES 2 
อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝร่ังเศส 

10 วัน 7 คืน 
โดยสายการบนิ EMIRATES (EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ท่านละ 
วนัที ่ 27 เมษำยน – 6 พฤษภำคม 2566 98,800.- 16,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

เงื่อนไขการเดนิทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 
ผู้มีสญัชาติไทย 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตวัจริง (อายกุารใช้งานมากกวา่ 6 เดือน) 

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated Certificate (สามารถ

ลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลเิคชนั “หมอพร้อม” หรือวคัซีนพาสปอร์ต *เลม่สีเหลอืง* ที่ออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

ที่ได้รับวคัซีนครบถ้วนมาแล้ว 

3. ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass - เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกกัตวัและไมต้่องตรวจหาเชือ้โควิด-19 เมื่อเดินทางกลบัมาถึงประเทศ

ไทย 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.   ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวีซา่ ภายใน 3 วนันบัจากวนั   
  จองหากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากทา่นท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยูต่า่งจังหวดั) ให้ทา่นติดตอ่เจ้าหน้าที่ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ 
  หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบ คา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้ 
5. การยื่นวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซีา่ไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยื่น รายบคุคล (แสดง
  ตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 



 

 
 

6.  หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกใน  การเดินทาง
ทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง 
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มคีวามจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน
จ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 

คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้ **  

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **   
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (เฉพาะคา่บริการ) 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

     1.  คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
  2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทาง

สายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

  3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
  4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
  5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศอิตาล ีรวมคา่บริการยื่นวีซา่ (6,900.-บาท)  
  6. คา่ทิปพนกังานขบัรถและไกด์ท้องถ่ิน  (18 ยโูรตอ่ทา่น) 
  7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย ( 30 ยโูรตอ่ทา่น) 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 45 วันก่อนการเดนิทาง 



 

 
 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซา่เป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทตู
ง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือศึกษาอยู่
เทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากวา่ 6 เดือน ผู้ เดินทางต้องไปยื่น
ค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเลม่เก่า ให้กบัทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทาง
ของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนงัสือเดินทาง ต้องเหลอืวา่งส าหรับติดวีซา่ไม่ต ่ากว่า 3 
หน้า 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ และพาสปอร์ต 
ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวน
สทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ 
Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้
ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดีย่ว (Single) ,ห้องคู ่(Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 
ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 



 

 
 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัดและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่ง
ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง   คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง   เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง   เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนั
บริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของ
ทา่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะต้องเสยีคา่ใช้จ่ายที่ไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวี
ซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัตวิีซ่าจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว ทางบริษัท             
ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จริง เช่น คา่วซีา่และคา่บริการยื่นวีซา่ /  คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋
เคร่ืองบินแล้ว)   คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออก เดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการ  ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่เหตผุลใดๆ ตามทางบริษัทของ

สงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด 



 

 
 

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (อติำล)ี 

ใชเ้วลำท ำกำรอนมุตัวิซีำ่ประมำณ 15 วนัท ำกำร 

ยืน่วซีำ่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ VFS Global (จำมจรุสีแควร)์ 

เอกสำรกรณุำเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำรขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงตอ้งน ำสง่เขำ้สถำนทตู  

และระหวำ่งรอผลกำรอนมุตัวิซีำ่ ไมส่ำมำรถดงึหนงัสอืเดนิทำงออกมำได ้

**หำกทำ่นเคยโดนปฏเิสธกำรขอวซีำ่มำกอ่น กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีท่วัรใ์หร้บัทรำบต ัง้แตท่ ีท่ำ่นท ำกำร

จองทวัรเ์ขำ้มำ เพือ่ท ำกำรแกไ้ขในกำรขอวซีำ่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หำกทำ่นไมแ่จง้ใหท้รำบ อำจจะมี

ผลเสยีตอ่กำรขอวซีำ่ของทำ่นในคร ัง้นี*้* 

**ลกูคำ้กรณุำอยำ่ยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซีำ่ในอดตี 

เพรำะสถำนทตูมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

หมำยเหต:ุ กำรยืน่วซีำ่แตล่ะคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท ำกำรยืน่วซีำ่ ประเภทหมูค่ณะ เทำ่น ัน้ 

โดยกำรยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี ำนวน 15 คน ข ึน้ไป โดยทำงศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผูก้ ำหนดวนั

ยืน่วซี่ำเท่ำน ัน้ ถำ้หำกผูเ้ดนิทำงไม่สำมำรถไปยืน่วซี่ำในวนัทีก่ ำหนดได ้อำจมคี่ำใชจ้่ำย

เพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

 ในกรณีที่เหลือระยะเวลำยื่นวีซ่ำน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำร นบัจำกวนัเด ินทำง                

มคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  ทำ่นละ 2,200 บำท   

 ในกรณีทีเ่หลอืเวลำยืน่วซี่ำเหลอืนอ้ยกวำ่ 5 วนัท ำกำร จะมคีำ่ Fast Track เพิม่เตมิอกี 

ทำ่นละ 400 บำท รวมเป็น 2,600 บำท 

**ท ัง้นี ้คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้ ผูเ้ดนิทำงตอ้งช ำระกบัทำงศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

 

 

 

1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่



 

 
 

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยู่ตำ่งประเทศ, ท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษำศกึษำอยูต่ำ่งประเทศ กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบทนัท ี

เพรำะกำรยืน่ขอวซี่ำจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำง

สถำนทูตตอ้งกำรเพิม่เตมิ และ บำงสถำนทูตอำจไมส่ำมำรถ

ยืน่ขอวซี่ำในประเทศไทยได ้ขอ้ก ำหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทำง

ทีถ่อืพำสปอรต์ตำ่งชำตดิว้ย*** 

2. รปูถำ่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้

หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐำนกำรเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทำง ออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดา

ของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดด

เดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

และตอ้งขอ Bank Certificate จากทางธนาคารดว้ย 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พี่

นอ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ขอ Bank Guarantee จากทางธนาคาร ระบชุือ่เจา้ของบัญชบีคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยและชือ่ผูท้ีถ่กู

รับรองคา่ใชจ้า่ยให ้ตอ้งสะกดใหต้รงกับพาสปอรต์ 

3.2.3. ถา่ยส ำเนำสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.4. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีน



 

 
 

สมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำบญัชตีดิลบ บญัชฝีำกประจ ำ, บญัชกีระแสรำยวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตรำสำรหนี ้กองทนุ และสลำกออมสนิ** 

4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

 - เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

 - เป็นพนกังำน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) หนงัสอืจะตอ้งมลีำยเซ็นและตรำประทบับรษิทั 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ 

6.1 บดิำหรอืมำรดำ ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทำงไปตำ่งประเทศจำกเขตหรอือ ำเภอ 

(1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นัน้) 

6.2 ในกรณีบดิำและมำรดำหยำ่กนั ขอส าเนาใบบันทกึการหยา่โดยตอ้งระบวุา่ บตุรอยูใ่นอ านาจการ

ปกครองของใคร   

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อใบปกครองบตุร (ปค.14) จำกเขต

หรอือ ำเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทีม่กีำรสบืพยำนและหลกัฐำนเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทำ่น ัน้  

6.4 ทา่นจะตอ้งน าหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศตัวจรงิ จากขอ้ 6.1 หรอืส าเนาใบบันทกึ

การหยา่ทีม่สีลักหลัง จากขอ้ 6.2 หรอืหนังสอืปกครองบตุรจากขอ้ 6.3 ตัวจรงิ  ไปแปลเป็น



 

 
 

ภำษำองักฤษและประทบัตรำจำกกระทรวงตำ่งประเทศ ใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่นน ามายืน่ มเิชน่นัน้

ทางศนูยรั์บยืน่ vfs จะไมรั่บยืน่เอกสารของบตุรทา่นโดยเด็ดขาด 

6.5 เนือ่งจำกกำรแปลประทบัตรำจำกกระทรวงตำ่งประเทศ จะมกีำรเสยีคำ่ใชจ้ำ่ย หากทา่นไม่

แน่ใจวา่เอกสารใชไ้ดห้รอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์อ่นน าไปแปลประทับตรากระทรวงตา่งประเทศ 

มเิชน่นัน้ทา่นอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิและเสยีเวลาอันมคีา่ของทา่นเพือ่ไปท าเอกสารใหมอ่กีรอบ หาก

เอกสารทีท่า่นท ามาแลว้นัน้กลายเป็นเอกสารทีใ่ชย้ืน่ไมไ่ด ้

***โปรดอำ่น กอ่นทีท่ำ่นจะไปท ำหนงัสอืยนิยอมจำกเขตหรอือ ำเภอใหบ้ตุรของทำ่น 

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดย

มารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้

สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- หากพอ่หรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ืน่วซีา่พรอ้มลกู ใหท้ าจดหมายชีแ้จง

ภาษาอังกฤษ อธบิายวา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวุนัเริม่และวนัหมดอายวุซีา่ พรอ้ม

ทัง้ถา่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์และหนา้วซีา่นัน้มาแนบดว้ย 

7. หา้มเซ็นรับรองส าเนาถูกตอ้งในเอกสารทกุชนดิ ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์เกีย่วกบัใบค ำรอ้ง

ขอวซีำ่เทำ่น ัน้ 

8. กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทำ่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลำ หำกทำง

สถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศอติำล ี

**หำกทำ่นเคยโดนปฏเิสธกำรขอวซีำ่มำกอ่น กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีท่วัรใ์หร้บัทรำบต ัง้แตท่ ีท่ำ่นท ำกำร

จองทวัรเ์ขำ้มำ เพือ่ท ำกำรแกไ้ขในกำรขอวซีำ่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หำกทำ่นไมแ่จง้ใหท้รำบ อำจจะมี

ผลเสยีตอ่กำรขอวซีำ่ของทำ่นในคร ัง้นี*้* 

 

(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………..…………………………… 



 

 
 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………….…………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………….……………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ………………….…………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ……….………………..………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ…….………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/

ดแูลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื............................................. 

    อเีมล........................................................ 



 

 
 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้ 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่ หมายเลขโทรศพัท ์  /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… รหัสไปรษณีย…์……………… 

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่..............................ถงึวนัที.่.................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคำ้เคยมวีซีำ่เชงเกน้ รบกวนทำ่นถำ่ยส ำเนำหนำ้วซีำ่เชงเกน้ตวัลำ่สดุแนบมำดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้



 

 
 

 
 

 

 

 

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมำยเหต ุ กำรอนมุตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 


