
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

IEY02 JOURNEY DREAM OF EUROPE II 9วนั 6คนื 
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 

เที่ยวแบบจุใจกับ 3 ประเทศในฝันยอดนยิมของยุโรป 
 

อิตาลี  นครวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โคลอสเซ่ียม น ้าพุเทรว่ี มหาวิหารแห่งมิลาน  
1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก หอเอนปิซ่า, จัตุรัสดูโอโม่ มหาวิหารฟลอเรนซ์  
เกาะเวนิส ต้นฉบับดินแดนแห่งสายน ้า ทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก 

สวิส  พิชิตยอดเขาทิตลิสแห่งสวิส ถ ้าน ้าแข็ง สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK  
ช้อปป้ิงเมืองซุก เท่ียวเมืองลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล สิงโตหินแกะสลัก 

ฝร่ังเศส  เมืองปารีส ชม หอไอเฟล ประตูชัยฝร่ังเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ถนนฌ็องเซลิเซ่ 
  ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ห้างหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของปารีส 

 

เดินทางโดยสายการบิน ETHIHAD AIRWAYS  
น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.    

วันเดินทาง 
 

ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก 
(Infant ไม่เกิน 

2ป)ี 

เด็ก 2-11 ปี  
ไม่เสริมเตยีง 

พักเด่ียวเพ่ิม ท่ีน่ัง หมายเหต ุ

19-27 ก.ย. 65 59,500  
 

8,500 

51,000 16,500 25  

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

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

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

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

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท << 



◼ FLIGHT:  
 DEPARTURE EY407 BKK-AUH 19:30-23:10 // EY085 AUH-FCO 01:40-05:50 
 RETURN    EY032 CDG-AUH 10:30-19:00 // EY402 AUH-BKK 22:35-08:05 

 
 

16:30 น.พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบนิ 
สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อน 
ขึ้นเคร่ือง  

19:30 น. น าท่านเดินทางสู่ นครวาติกัน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี EY407 
23:10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลีย่นเคร่ือง 
 

 

 

 
 

02:30 น.  น าท่านเดินทางสู่ถึง ท่าอากาศยานโอดาร์โน ดาร์วินชี ประเทศอิตาลี เท่ียวบินท่ี EY085 
06:55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานโอดาร์โน ดาร์วินชี ประเทศอิตาลี น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทาง 

ศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) น าท่านผ่าน
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการ ทางศุลกากรและตรวจรับ
สัมภาระเรียบร้อยแล้วน าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่  นคร
วาติกัน (Vatican City) (ระยะทาง 29 กม./ 45 นาที) ซ่ึงเป็นรัฐอิสระ มี
ขนาดเล็กมากเพียง 250 ไร่และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิก  เป็นเมืองแห่งศาสนจักรและ ท่ีประทับ   องพระ
สันตะปาปา ประมุขสูงสุดแห่งศาสนา หรือท่ีเรียกสั้นๆ ว่า“โป๊ป” น าท่าน
ถ่ายรูปด้านหน้า โบสถ์น้อยซิสทีน (Sistine Chapel) เป็นโบสถ์น้อย
ภายในพระราชวังพระสันตะปาปา ซ่ึงเป็นท่ีประทับอย่างเป็นทางการ
ของพระสันตะปาปาในนครรัฐวาติกัน โบสถ์น้อยซิสทีนมึชื่อเสียง
ในทางสถาปัตยกรรมเพราะเป็นสถานท่ีท่ีท าให้ระลึกถึงพระวิหารของ
พระเจ้าโซโลมอนในพันธสัญญาเดิม, การตกแต่ง, จิตรกรรมฝาผนัง
โดยจิตรกรผู้มีชื่อเสียงในสมัยฟื้ นฟูศิลปวิทยารวมท้ังมีเกลันเจโลผู้
วาดเพดานของโบสถ์จนท่ีเป็นท่ีเลื่องลือ และสุดท้ายคือความส าคัญใน
การเป็นสถานท่ีท าการประชุมเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ มหา
วิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter Basilica) แห่งนครรัฐวาติกัน ท่ีงดงาม
ด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์ ใช้เวลาสร้างถึง 150 ปี ด้านหน้ามหาวิหาร
เป็นลานกว้างเรียกว่า St.Peter’s Square ประกอบไปด้วยน ้าพุ 2 ด้าน 
และเสาโอเบลิกส์ 1 ต้น ล้อมรอบไปด้วยเหล่าเทพเทวาบนหลังคาและ
ก าแพงสูง (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้า  Vatican Museum และ Sistine 
Chapel ) จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) (ระยะทาง 6 
ก.ม./ 20 นาที)  เมืองหลวงของประเทศอิตาลี  กรุงโรมเป็นเมืองหลวง
และเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของแคว้นลาซีโอและประเทศอิตาลีจ้า มีคนอาศัย
ประมาณ 2.5 ล้านคนและน าท่านสู่ชื่นชมกับสถาปัตยกรรมและ
ประวัติศาสตร์แห่งความย่ิงใหญ่ จากน้ัน น าท่านสัมผัสความย่ิงใหญ่ 1 
ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกท่ี โคลอสเซ่ียม (Colosseum) (ถ่ายรูปด้าน
นอก) เป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม ก่อ
ด้วยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบได้ประมาณ 527เมตร สูง 57เมตร และ
น าท่านชมความงามของ วิหารแพนธีอัน (Pantheon) เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีต้ังอยู่ในกรุงโรม เดิมสร้างโดยมาร์คัส วิพซานิอัส 
อกริพพา (Marcus Vipsanius Agrippa) ส าหรับเป็นเทวสถาน (Roman temple) แก่เทพต่างๆ ของโรมันโบราณ ต่อมา
ก็ได้รับการสร้างใหม่ในต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 2 แต่ตัวส่ิงก่อสร้างจะอุทิศให้แก่เทพเท่าน้ัน ในปัจจุบันอนุสาวรีย์น้ีเป็นท่ีเป็นท่ี

วันท่ีหน่ึง        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี 

                                                                                                                    

วันท่ีสอง        ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี-ท่าอากาศยานโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี-นครวาติกัน– โบสถ์น้อยซิสทีน – มหาวิหาร
เซนต์ปีเตอร์ - St.Peter’s Square - กรุงโรม – โคลอสเซ่ียม –วิหารแพนธีอัน -  บันไดสเปน - เมืองฟลอเรนซ์    อาหาร เท่ียง,เย็น                                                                                                                          
 

                                                                                                                    

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


เก็บศพของคนส าคัญ แพนธีอันเป็นส่ิงก่อสร้างจากสมัยโรมัน
ท่ียังอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดส่ิงหน่ึง และได้รับการใช้สอย
ตลอดมาในประวัติศาสตร์ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 7 ก็ใช้เป็น
คริสต์ศาสนสถานของโรมันคาทอลิก ท่ีอุทิศให้ “พระแม่มารีและ
ผู้พลีชีพเพ่ือศาสนา” ตัวตึกเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีโดมขนาดใหญ่ท่ี
เก่าท่ีสุดในกรุงโรม น ้าพุเทรว่ี (Trevi Fountain) เป็นลานน ้าพุ
และอนุสรณ์สถานท่ีจัดได้ว่าสวยงามและมีชื่อเสียงท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของโลก ตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยนอกจากใน
เร่ืองของความสวยงามแล้วท่ีน่ียังมีเร่ืองเกี่ยวกับความเชื่อ
เกี่ยวกับการโยนเหรียญอธิษฐานท่ีเป็นเสน่ห์ให้นักท่องเท่ียวไป
เท่ียวชมกันอีกด้วย และเป็นน ้าพุแบบบาโรกท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงโรม โดยมีขนาดความสูงถึง 85 ฟุต  และความกว้างถึง 65 
ฟุต น ้าพุแห่งน้ีต้ังอยู่บนทางสามแพร่งโดยเป็นจุดบรรจบกันของ Acqua Vergine, Aqua Virgo และสะพานส่งน ้าของ
โรมันโบราณ โดยน ้าพุท่ีเห็นกันในปัจจุบันน้ันได้เร่ิมก่อสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1732 โดยการออกแบบของนิโคลา ซาลวิ น าท่านชม
และถ่ายรูปบริเวณย่าน บันไดสเปน (Spanish steps) เป็นบันไดท่ีกว้างท่ีสุดและยาวท่ีสุดในทวีปยุโรป ถูกเรียกชื่อตาม
สถานฑูตสเปน จัตุ รัสน้ียังต่อตรงกับถนน Via Condotti ท่ีเต็มไปด้วยร้านแบรนด์เนมมากมาย ท้ัง Dior, Prada, 
Gucci,Valentio, Versace, Fendi, Ferragamo, Cartier, Bulgari, Rimowa, Longchamp, Furla, Tod’s Ferragamo 
Armani, Tag Heuer, Tissot และอื่นๆ เป็นต้น 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี1) 
จากน้ัน น าท่านมุ่งหน้าสู่  เมืองฟลอเรนซ์ (Florence)  (ระยะทาง 275 ก.ม./ 4 ชม.)  เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมี แม่น ้าอาร์โน (Arno) ไหล 
ผ่านท่ามกลางตึกอาคารทรงโบราณโทนสีอบอุ่นและทิวเขาท่ีสวยงาม ถึงจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็มีดีกรีเป็นถึงเมืองหลวง 
ของ แคว้นทัสคาน (Tuscany) อีกท้ังยังเคยเป็นเมืองหลวงของ ประเทศอิตาลี ต้ังแต่ปี ค .ศ.1865 จนถึง 1871 อีกด้วย  

เย็น         รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี2) 
               ท่ีพัก: Best Western Plus CHC Florence 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
               (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 
 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี3) 
จากน้ันน าท่านชมเมืองฟลอเรนซ์  ย่านเมืองเก่าใจกลางเมืองฟลอเรนซ์ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็น
มรดกโลก มหาวิหารฟลอเรนซ์ (Cathedral of Santa Maria del Flore) หรือท่ีเรียกกันติดปากว่า ดูโอโม่ มหาวิหารท่ี  
  สร้างขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษท่ี13 และใช้ระยะเวลาท้ังหมดถึง 140 ปีถึงจะแล้วเสร็จในปี ค  .ศ .1436 ด้วยเหตุ  น้ีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมของมหาวิหารจึงมีการผสมผสานศิลปะของแต่ละยุคสมัยเข้าด้วยกัน เปียซซาเดลลาซิญญอเรีย 
(Piazza della Signoria) จัตุรัสรูปตัว L ท่ีมีประติมากรรมยุคเรเนสซองส์ต้ังอยู่มากมาย และด่ืมด ่ากับบรรยากาศอัน
สุทรีย์ของท่ีน่ีใจกลางเมือง หอศีลจุ่มนักบุญเซนต์จอห์น (The Baptistery of St.John) เป็นหอศีลนิกายโรมันคาทอลิก
ท่ีตั้งอยู่ท่ีเมืองฟลอเรนซ์ในประเทศอิตาลี และมีฐานะเป็นไมเนอร์บาซิลิกา ตัวหอเป็นทรงแปดเหลี่ยมท่ีตั้งอยู่กลางจตุรัส
เดลดูโอโมตรงกันข้ามกับมหาวิหารฟลอเรนซ์และหอระฆังของจอตโต ดี บอนโดเน (หอระฆังจอตโต) เป็นส่ิงก่อสร้างท่ี
เก่าท่ีสุดส่ิงหน่ึงของฟลอเรนซ์ท่ีสร้างระหว่างปี ค.ศ. 1059 ถึงปี ค.ศ. 1128 เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์แบบ

วันท่ีสาม        เมืองฟลอเรนซ์-มหาวิหารฟลอเรนซ์- เปียซซาเดลลาซิญญอเรีย-หอศลีจุ่มนักบญุเซนต์จอห์น-สะพานปอนเตเวคคิโอ-
เมืองปิซา-หอเอนปิซ่า-เมืองโบโลญญ่า-จัตุรัสมัจโจเล-่โบสถ์ซานเปโตรนิโอ-โบสถ์ซานโตสเตฟาโน-หอคอยคู่                                                                                                    
-                                                                                                                                                                                       อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น 
 

                                                                                                                    

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A1


ฟลอเรนซ์ สะพานปอนเตเวคคิโอ (Ponte Vecchio) สะพานน้ีตั้งชื่อตามสะพานฟลอเรนซ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด เป็นสะพานโค้ง
ปล้องปล้องหินในยุคกลางท่ีทอด ข้ามแม่น ้าอาร์โนในเมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลี เป็นท่ีสังเกตส าหรับร้านค้าท่ีสร้างข้ึน 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซา (Pisa) (ระยะทาง 102 ก.ม. / 1.30 ชม.)  เป็นเมืองท่ีเป็นท่ีรู้จักอย่างดีเกี่ยวกับ หอเอน
เมืองปิซาซากโบราณวัตถุของเมืองท่ียังหลงหลือจากศตวรรษท่ี5ก่อนคริสตกาล เป็นเมืองท่ีเคยมีความส าคัญมาก
ด้านการค้าขายในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  

เท่ียง      รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี4) 
น าท่านเก็บภาพความประทับใจ และถ่ายรูป 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรย์ของโลก  หอเอนปิซ่า (  Leaning Tower of 
Pisa) ให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่าท่ีสร้างขึ้น
เพ่ือเป็นหอระฆังแห่งวิหารประจ าเมือง แต่เพียงการ
เร่ิมต้นของการสร้างถึงบริเวณช้ัน 3 ก็เกิดการทรุดตัว
และต้องหยุดการก่อสร้างจนถัดมาอีกร่วม 100 ปี ถึงได้
สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็นสถานท่ีกาลิเลโอ 
เคยมาพิสูจน์เร่ืองแรงโน้มถ่วงของโลก และการตกของ
วัตถุด้วย จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่  เมืองโบโลญญ่า 
Bologna (ระยะทาง 176 กม. / 2.30 ชม.)  เมืองหลวงของ
แคว้นเอมีเลียโรมัญญา โดยตัวเมืองน้ันตั้งอยู่ระหว่าง
แม่น ้าโปกับเทือกเขาแอแพนไนน์ นอกจากน้ันยังเป็นหน่ึงในเมืองยุคกลางท่ีได้รับการรักษาไว้ อย่างดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรป 
ชมบริเวณ จัตุรัสมัจโจเล่ (Piazza Maggiore) จัตุรัสขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าท่ีล้อมรอบด้วย โบสถ์ซานเปโตรนิ
โอ  (Basilica of San Petronio) และ โบสถ์ซานโตสเตฟาโน (Basilica Santo Stefano) และ หอคอยคู่ (Two towers) 
หอคอยสองหลังท่ีพิงกัน เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโบโลญญาประเทศอิตาลี และเป็นหอคอยท่ีโดดเด่นท่ีสุดของโบโลญญา 
ให้ท่านเดินชมเมืองและถ่ายรูปจนได้เวลานัดหมาย   

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี5) 
 ท่ีพัก: Holiday Inn Blogna – Fiera 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
    (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี6) 
น าท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (ระยะทาง 156 กม. / 
2. 15 ชม .) และ น่ังเรือจากท่าเรือตรอนเคตโต้สู่  เกาะเวนิส 
(Venice Island) ดินแดนแสนโรแมนติก เมืองเวนิสได้รับฉายา
ว่า ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก (Queen of the Adriatic) เมือง
แห่งสายน ้า เมืองแห่งสะพานและเมืองแห่งแสงสว่าง และน า
ท่านชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมาร์โค (Piazza San 
Marco หรือ Saint Mark Square) เป็นจัตุรัสกลางเมืองเวนิส 
ท่ีขึ้นชื่อว่าสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในอิตาลี ล้อมรอบด้วยสถาปัตยก
รมอันงดงาม อาทิ โบสถ์เซนต์มาร์ก (St. Mark’s Basilica) เดิม
ท่ีเป็นโบสถ์ส่วนตัวของผู้ครองเมืองในสมัยน้ัน พระราชวังดอจส์ (Doge’s Palace) ซ่ึงถือเป็นสัญลักษณ์ประจาเมืองเวนิส 
เดินชมตัวเมืองจนถึง สะพานริอัลโต (Ponte di Rialto) เป็นสะพานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเวนิสและเป็นสะพานแรกท่ีข้าม Grand 
Canal อิสระให้ท่านพักผ่อนและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี7) 
จากน้ันน าท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ และ น าท่านเดินทางต่อไปยัง จุดศูนย์กลางของ เมืองมิลาน (ระยะทาง 274 
กม. / 4 ชม.) หรือท่ีคนอิตาเลียนเรียกว่า มิลาโน่ (Milano) เป็นเมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกแข่งกับปารีสในประเทศฝร่ังเศส 
เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี นอกจากน้ันยังมีภาพวาดเฟรสโก้ท่ีมีชื่อเสียงโด่งดัง และโรงละครโอเปร่าอันลือชื่อ เป็นต้น   

เย็น         รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี8) 
               ท่ีพัก: Holiday Inn Milan Nord Zara 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
               (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีสี่        เมืองโบโลญญ่า-ท่าเรือตรอนเคตโต้-เกาะเวนิส-จัตุรัสซานมาร์โค-โบสถ์เซนต์มาร์ก-พระราชวังดอจส์-สะพานริอัลโต-
ท่าเรือตรอนเคตโต้-เมืองมิลาน                                                                                                                                   อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น 
 

                                                                                                                    



 
 
 
 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี9) 
น าท่านไปชม  มหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di 
Milano) (ถ่ายรูปด้านนอก) มหาวิหารน้ีสร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีถือว่ามีความใหญ่โตเป็น
อันดับสามของโลก เร่ิมสร้างในปี 1386 แต่กว่าจะ
เสร็จต้องใช้เวลากว่า 400 ปี ด้านนอกมีหลังคา
ยอดเรียวแหลมท่ีท าจากหินอ่อนจ านวน 135 ยอด 
และมีรูปปั้ นหินอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ช้ิน 
ยอดท่ีสูงท่ีสุดมีรูปปั้ นทองขนาด 4 เมตร ของพระ
แม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ จากน้ันพาทุกท่านแวะ
ถ่ายภาพด้านนอก พระราชวังมิลาน (Royal 
Palace of Milan)  เป็นท่ีตั้งของรัฐบาลในเมืองมิลานเป็นเวลาหลายศตวรรษ ปัจจุบันท าหน้าท่ีเป็นศนูย์วัฒนธรรมและเป็น
ท่ีตั้งของนิทรรศการศิลปะระดับนานาชาติ ครอบคลุมพ้ืนท่ีกว่า 7,000 ตารางเมตร และเป็นท่ีจัดแสดงงานศิลปะสมัยใหม่
และร่วมสมัย และคอลเล็กชันท่ีมีชื่อเสียงโดยร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์และสถาบันทางวัฒนธรรมท่ีมีชื่อเสียงจากท่ัวโลกเป็น
ประจ า ไปชมและช้อปป้ิงท่ี ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II  เป็นหน่ึงในศูนย์การค้าท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีลักษณะเป็น
ทางเดินและอาคารขนาบ 4 ช้ัน คลุมด้วยหลังคาทรงโค้ง ต้ังอยู่ในใจกลางเมืองมิลาน  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) (ระยะทาง 50 กม. / 1 
ชม) เป็นเมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย ประเทศอิตาลี ตั้งอยู่
บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์  โคโม่เป็น
เมืองท่ีตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยู่ติด
กับทะเลสาบโคโม่ ถือเป็นเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมแห่ง
ห น่ึง  เ ป็นแหล่ งรวมช้ินงานศิลปะ ช่ื อ ดัง , มี โบสถ์ , 
พิพิธภัณฑ์, สวน, โรงละคร, วังเก่าอยู่มากมาย  พาทุกท่าน
ไปเก็บภาพความประทับใจกับ ทะเลสาบโคโม่ (Lake 
Como) ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่ ใน  แคว้นลอมบาร์เดีย (Lombardy) ไม่ไกลจากเมืองมิลาน 
(Milan) เท่าไรนัก ด้วยความยาวโดยรอบถึง 160 กิโลเมตร บวกกับพ้ืนท่ีรอบๆ ทะเลสาบถึง 146 ตารางกิโลเมตร จึงท าให้
ทะเลสาบแห่งน้ีกลายเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศอิตาลี และยังเป็นทะเลสาบท่ีลึกท่ีสุดเป็นอันดับ 5 ใน
ยุโรปด้วยความลึกกว่า 400 เมตร รูปร่างลักษณะเฉพาะของทะเลสาบโคโม่ท าให้นึกถึง   Y ที่กลับด้านที่โด่งดังไปทั่ว
โลก เป็นผลมาจากการละลายของธารน ้าแข็งรวมกับการกัดเซาะของแม่น ้า Adda โบราณ ท าให้เกิดทางแยกเป็นตัว Y และ
ยังเป็นทะเลสาบมีทิวทัศน์ท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก  

วันท่ีห้า         เมืองมิลาน- มหาวิหารแห่งมิลาน-พระราชวังมิลาน-ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II -เมืองโคโม่-ทะเลสาบโคโม่-

เมืองลูเซิร์น สวิตเซอร์แลนด์- สิงโตหินแกะสลัก- ชมสะพานไม้ชาเปล                                                                      อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น 

 

                                                                                                                    



เท่ียง      รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี10) 
เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบ
และขุนเขา(ระยะทาง 199 ก.ม. / 2.45 ชม.)  จากน้ัน น าท่านชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลักบน
ผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตท่ีเกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเม่ือปี 
ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่าน แม่น ้ารอยส์ (Reuss  River) ซ่ึง
เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป็นสะพานไม้ท่ีมีหลังคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคา
คลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิlตลอดแนวสะพาน  

เย็น       รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี11) 
 ท่ีพัก: Holiday Inn Express Luzern – Kriens 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
    (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 
 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี12) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) ( ระยะทาง 35 ก.ม. / 45 นาที)  เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูงอยู่ใน
รัฐออบวัลเดิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิตลิส ซ่ึง
ยอดเขาทิตลิสมีความสูงประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง เป็นท่ีต้ังของสถานีกระเช้าโรแตร์เพ่ือ
เดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ท่านจะได้สัมผัสกับกระเช้าทรงกลมท่ีเรียกว่า โรแตร์ เคเบ้ิลคาร์ (รวมในค่าทัวร์) ท่ีจะ
หมุนรอบๆ ท่ีท่านสามารถดูวิวได้ 360องศาในขณะท่ีเคลื่อนท่ีขึ้นไปเร่ือยๆ ท่านจะได้ขึ้นชมทัศนียภาพท่ีงดงามของ
เทือกเขาแอลป์ ชม ถ ้าน ้าแข็ง (Glacier cave) ท่ีสวยงามและเดินเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหิมะบนยอดเขา และชม สะพาน
แขวน (TITLIS CLIFF WALK) สร้างขึ้นฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเท่ียวบนยอดเขาทิตลิส สะพานมีความยาว 100 
เมตร ความสูง 3,000 เมตร ทอดข้ามหน้าผา อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารอาหารชุดสไตล์เอเชีย) บนยอดเขาทิตลิส (ม้ือท่ี13)   

 
 
 

วันท่ีหก         เมืองลูเซิร์น-เมืองแองเกิลเบิร์ก-ยอดเขาทิตลิส-ถ ้าน ้าแข็ง-สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK-เมืองซุก- Lohri AG 
Store-เมืองดิจอง                                                                                                                                                 อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น 
 

                                                                                                                    



จากน้ันน าท่านเท่ียวชม เมืองซุก (ZUG) (ระยะทาง 64 กม. / 
1 ชม.) เป็นเม่ืองท่ีร ่ารวยท่ีสุดในประเทศ และซุกเป็นเมืองท่ี
ติดอันดับหน่ึงในสิบของโลกเมืองท่ีสะอาดท่ีสุด เป็นเมือง
เก่าท่ีคงความสวยงามของพ้ืนหินแบบยุโรปในยุคกลางจะ
หลงรักเมืองน้ี ส่ิงท่ีจะท าให้ท่านประทับใจคือรู้สึกได้ถึง
อากาศท่ีสดชื่นและสะอาดอาจเป็นเพราะเมืองน้ีตั้งอยู่บน
ทะเลสาบ อิสระชอปป้ิงท่ี Lohri AG Store ทีมีนาฬิกาชั้นน า
ระดับโลกให้ท่านเลือกซ้ือเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, 
Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, 
Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, 
Tag Heuer ฯลฯ Interlaken จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง หรือ ดีฌง (Dijon)  (ระยะทาง 362  กม. / 4.30 ชม.) 
หน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีสวยงาม และน่าค้นหาเมืองหน่ึงในประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโคต-ดอร์ใน
แคว้นบูร์กอญในประเทศฝร่ังเศส ถือเป็นเมืองส าคัญแห่งแคว้นเบอร์กันดี เป็นแหล่งไวน์และมัสตาร์ดช้ันดีอีกแห่งของ
ฝร่ังเศส มีแหล่งท่องเท่ียวและทัศนียภาพสวยงามต่างๆ ท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวจากท่ัวโลกให้เข้าไปสัมผัสความงามท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของเมืองดิจอง  

เย็น              รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี14) 
 ท่ีพัก: Holiday Inn Express Dijon 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
                    (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 
 
 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี15) 
น าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Troyes (ระยะทาง 185 กม. / 2.30 ชม.) เป็นเอาท์เล็ทจ าหน่ายสินค้าแบรด์เนมช่ือดัง
ต่างๆ และมีบางช่วงโปรโมช่ันพิเศษตามฤดูกาลต่างๆ ท าให้เป็นสถานท่ีท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจาก
นักท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบการช็อปป้ิงสินค้าสตรีทแบรด์และแบรนด์เนม โดยปัจจุบันเอาท์เล็ทแห่งน้ีเต็มไปด้วยเส้ือผ้าท่ี
ทันสมัยเอาใจสายช้อปป้ิงท้ังผู้หญิงและผู้ชาย เคร่ืองประดับ รองเท้า แฟช่ันหลากหลายสไตล์ให้ได้เลือกช้อปป้ิงกัน 
และยังมีร้านอาหารหลากหลายให้ทุกท่านได้เลือกลอง อีกท้ังยังมีร้านอาหารประจ าถิ่น คาเฟ ่ขนมหวานอีกด้วย 

     อิสระอาหารเท่ียงเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน 
จากน้ันพาท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ระยะทาง 185 กม. / 
2.30 ชม.) ไปเก็บภาพความประทับใจกับสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆใน
ปารีส เร่ิมต้นท่ี หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหน่ึงในแลนด์มาร์ค
ส าคัญของประเทศฝร่ังเศส ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กท้ังหมด 
มีความสูงประมาณ 300 เมตร(เทียบกับตึกประมาณ 75 ชั้น) สร้าง
เป็นรูปแบบหอคอย โดยถูกตั้งตามชื่อของสถาปนิกท่ีคนออกแบบช่ือ
ว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซ่ึงเป็นท้ังวิศวกรและสถาปนิกชื่อดังของฝร่ังเศส
ในยุคน้ัน ซ่ึงเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างงานเหล็กโดยเฉพาะ หอไอ
เฟลสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นผลงานในการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 
ปี แห่งการปฏิวัติประเทศฝร่ังเศส และเพ่ือแสดงถึงความร ่ารวย 
ย่ิงใหญ่ รวมถึงความส าเร็จในยุคอุตสาหกรรมของประเทศในขณะน้ัน
ด้วยหน่ึง ในจุดถ่ายรูปหอไอเฟลท่ีดีท่ีสุดคือลานตรงข้างหน้าปราสาท 
Palais de Chaillot ท่ีอยู่ใกล้ๆกับสถานีของ Trocadéro ท่ีเราจะพา
ทุกท่านไป เพราะตรงน้ีเป็นมุมถ่ายแล้วจะเห็นหอไอเฟลแบบไม่มีอะไร
มาบังความสวยงามแน่นอน ไปต่อกันท่ี ประตูชัยฝร่ังเศส (Arc de 
Triomphe) หรือเรียกเต็มๆว่า อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล  เป็น
ผลงานสถาปัตยกรรมท่ีออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปีสร้างขึ้นปี พ.ศ. 2349 มีความสูง 49.5 เมตร มี

วันท่ีเจ็ด         เมืองดิจอง- McAtrthurGlen Troyes-เมืองปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัยฝร่ังเศส-ถนนฌ็องเซลิเซ่-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ห้าง
ปลอดภาษี Benlux Louvre duty free-ห้าง La Samaritaine-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์                                      อาหาร เช้า,เย็น 
                                                                                         
 

                                                                                                                    



ความกว้าง 45 เมตรและมีความลึกถึง 22 เมตรถูกจัดอันดับเป็น
ประตูชัยท่ีใหญ่อันดับ 2 ของโลกหลังจากท่ีจักรพรรดิ นโปเลียนท่ี 1 
ได้รับชัยชนะจากยุทธการเอาสเตอร์ลิทซ์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานกว่า
สามสิบป ีใช้ศิลปะคลาสสิคใหม่ท่ีดัดแปลงมาจากสถาปัตยกรรมโรมัน
โบราณโดยการใช้รูปปั้ นแกะสลักจากช่างแกะสลักคนส าคัญแห่งยุค 
มีรูปแกะสลักท่ีเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ การปลุกใจ รวมท้ังสดุดี
การเสียสละแก่วีรชนทหารกล้าท่ีท าเพ่ือประเทศฝร่ังเศส ต่อมาถูกตั้ง
ให้เป็นอนุสรณ์ของทหารฝร่ังเศสในสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ซ่ึงใน
ปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามท่ีท าเพ่ือประเทศฝร่ังเศสอีก
ด้วย จากน้ันไปท่ีถนนท่ีมีชื่อเสียงท่ีโด่งดังท่ีสุดในฝร่ังเศส ถนนฌ็อง
เซลิเซ่ (Champs Elysees)  เป็นหน่ึงในถนนท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังใน
ฝร่ังเศส ย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดัง
ระดับโลกทุกแบรนด์ ร้านอาหารท่ีมีความหรูหราอลังการ ถือว่าเป็น
ย่านธุรกิจท่ีส าคัญของกรุงปารีส ย่านการค้าท่ีมีค่าเช่าท่ีแพงท่ีสุดใน
โลก และยังถูกจัดอันดับให้แป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก ตึกส่วนใหญ่บน
ถนนฌ็องเซลิเซ่เป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีการผสมผสานศิลปะ Art 
Deco กับการตกแต่งสไตล์ Art Nouveau เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว 
จากน้ันพาท่านไปเยี่ยมชมด้านนอกของ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre 
Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังท่ีสุดของเมืองปารีส 
จากผลงานท่ีจัดแสดงไปจนถึงความเก่าแก่และย่ิงใหญ่ของสถานท่ี
ท าให้เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีความส าคัญระดับโลก ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าฟิ
ลิปท่ี 2 ก่อนท่ีจะถูกขยายให้เป็นพระราชวังหลวง ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์
ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นสถานท่ีเก็บรักษาผลงานศิลปพท่ี
ทรงคุณค่าไว้มากกว่า 400,000 ช้ิน แต่น ามาจัดแสดงให้ชมเพียง 
40,000 ช้ินเท่าน้ัน ซ้ึงแน่นอนว่าผลงานศิลปะเหล่าน้ีถูกเล่าต่อกันมา
ว่าเป็นสมบัติจากการท่ีฝร่ังเศสน ามาจากประเทศท่ีตนชนะสงคราม คองคอร์ด พาทุกท่านไปอิสระช้อปป้ิงท่ี  ห้างปลอด
ภาษี Benlux Louvre duty free เป็นห้างชื่อดังใจกลางกรุงปารีส ซ่ึงคุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ช้ันน าต่างๆจากท่ัว
โลก ในราคาท่ีไม่แพงและบรรยากาศท่ีหรูหราตระการตา ท่ีดีเด่นต่อนักท่องเท่ียวไทย เพราะมีพนักงานและข้อความ
ภาษาไทยในห้างน้ีด้วย ห้าง La Samaritaine เป็นห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่ ในกรุงปารีส เร่ิมต้นจากร้านเส้ือผ้าเล็กๆ 
และขยายไปสู่ส่ิงท่ีกลายเป็นชุดของอาคารห้างสรรพสินค้าท่ีมีแผนกต่างๆ ท้ังหมด 90 แผนก เป็นสมาชิกสมาคม
ห้างสรรพสินค้านานาชาติตั้งแต่ปี 2528 ถึง 2535 ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูท่ีมี
ชื่อเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของปารีส ภายในอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม เปิดให้บริการคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1912 
เดิมทีก่อนท่ีจะมาเป็นห้างสรรพสินค้าแฟชั่นชั้นน าของโลกอย่างทุกวันน้ีแต่ก่อนเป็นแค่ร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆ ท่ีหัวมุม
ถนน Lafayette แต่ภายหลังไม่นานได้มีการขยับขยายพ้ืนท่ีเพ่ือให้เพียงพอต่อจ านวนพนักงานและลูกค้าท่ีมาจับจ่ายใช้
สอย มีบันทึกว่าเป็นปีท่ีมียอดขายสูงสุด ซ่ึงในปัจจุบันมีสาขาแบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆท้ังในประเทศและนอกประเทศ รวม
แล้วท้ังหมด 61 แห่ง  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี16) 
 ท่ีพัก: Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
   (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 
 

05.30 น.     รับประทานอาหารเช้า (SET BOX ) (ม้ือท่ี17) จากน้ันน าท่านเดินทางสู่จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน 
    นานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

10:30 น.      เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY032  
19.00 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเคร่ือง 
22.35 น.      เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY402 
 

วันท่ีแปด         เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล – ท่าอากาศยานอาบูดาบี                                       อาหาร เช้า 

 

                                                                                                                    



 
 

08:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update 1 มิถุนายน 2565 ) 
 

► เอกสารท่ีต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  
2. เอกสาร International Vaccinated Certificate/วัคซีนพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ท่ีออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข ท่ีได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว  
 

► ก่อนเดินทางเข้าประเทศอิตาลี 
ตามค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขอิตาลี ลงวันท่ี 22 ก.พ. 2565 ว่าด้วยมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามายังอิตาลี
ก าหนดให้ผู้ท่ีเดินทางจากประเทศนอกกลุ่มประเทศสมาชิกอีย ู(รวมผู้เดินทางจากประเทศไทย) ท่ีจะเดินทางเข้ามายังอิตาลี
ต้องด าเนินการดังต่อไปน้ี 
1. แสดงแบบฟอร์ม EU Digital Passenger Locator Form (dPLF) เพ่ือแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจเรียกตรวจ 
2. แสดงหลักฐาน QR code ของแอปพลิเคชั่น Green Pass โดยแปลง QR code จาก EU Digital Covid Certificate 
จากแอปพลิเคชันหมอพร้อม 
3. ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบตามเกณฑ์ท่ีผู้ผลิตวัคซีนก าหนด  

 

►วัคซีนท่ียอมรับส าหรับผู้ท่ีจะเดินทางเข้าประเทศอิตาลี 
(1) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) ครบ 2 โดส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน 
(2) Johnson & Johnson ครบ 1 โดส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห ์
(3) Sinovac และ Sinopharm จะต้องได้รับเข็มท่ี 3-4 ด้วย Pfizer, Moderna, AstraZeneca เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน 
หรือ Johnson & Johnson เป็นเข็มท่ี 3 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห ์
4. ผู้โดยสารท่ีเดินทางเข้าหรือออกจากอติาลีต้องสวมหน้ากากอนามัย FFP2 ตลอดการเดินทาง 
(ข้อมลูจาก Royal Thai Embassy 22/02/65 ข้อมลูอาจมกีารเปลี่ยนแปลงโปรดอัพเดทกบัเจ้าหน้าทีอ่ีกคร้ัง) 
 

► ผู้เดินทางเข้าเข้าประเทศไทยจะต้องได้รับวัคซีน ครบ2โดสแล้ว  
ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ท่ีประเทศไทยรับรอง มี ดังน้ี 
1. CoronaVac (Sinovac) 
2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield) 
3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty) 
4. Moderna 
5. COVILO (Sinopharm) 
6. Janssen (Johnson & Johnson) 
7. Sputnik V 
8. Covaxin 
9. Novavax / Covavax 
10. Medigen 
11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC 

 
► ส าหรับคนต่างชาติ ผู้เดินทางต้องขอ Thailand Pass และมีประกันสุขภาพต่างชาติครอบคลุม 10,000 USD   

วันท่ีเก้า          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

                                                                                                                    



► ส าหรับผู้เดินทางท่ีไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม. กอ่น
เดินทางมาถึงประเทศไทย  
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
► การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีจ านวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลกิการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีท่ีลูกค้าตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน   
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบริการท าวีซ่า 5,500 บาท (30,500) 
 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือช าระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นต้อง
ช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือตามท่ีบริษัทก าหนดแจ้งเท่าน้ัน 
 
**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและ
จ านวนหนา้หนงัสือเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิท
จะไมร่บัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วนัก่อนการเดินทางขึน้ไป คืนเงนิทัง้หมด (ทางบริษทัฯ ขอเก็ บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึน้จริงเช่น 

ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่ามัดจ าโรงแรม ค่าวซี่า  หรืออ่ืนๆ)  
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทางคืนมัดจ า 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น จริงเช่น ค่าวี

ซ่า ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน  ค่ามัดจ าโรงแรม หรืออ่ืนๆ )  
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วนัก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน โปรแกรม 
4. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 
5. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่าน

สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  
8. ตามพระราชบัญญัติธุรกจิน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเท่ียว การยกเลิกการเดินทางของ

นักท่องเท่ียว ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวมีค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเท่ียว ให้น ามาหักจากเงินค่าบริการท่ี
ต้องจ่าย ท้ังน้ี ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวแสดงหลักฐานให้นักท่องเท่ียวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม 
หรืออื่นๆ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
(บริษัท ด าเนินการให้ กรณียกเลิกท้ังหมด หรืออย่างใดอย่างหน่ึง ไม่สามารถรีฟนัด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   
2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  



3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันท่ีเข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยว
เพ่ิม) หรือเป็นการเพ่ิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองท่ีระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มี
งานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดท่ีพักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมท่ีพักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถ
ปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบท้ังปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ท่ีน่ังเป็น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถ
เลื่อนวันได้ ใน กรณีท่ีท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดตอ่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือสอบถามราคาอกีคร้ัง 
และการจัดท่ีน่ังของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพ่ือแทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
6. เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กโิลกรัม ถอืขึ้นเคร่ืองได้ 8 กโิลกรัม และค่าประกันวินาศภัย

เคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน ้าหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามท่ี
สายการบินเรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 
Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรือ
อุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลท่ีประกันครอบคลุมการรักษา
เท่าน้ัน (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณี
ลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยท้ังน้ีการท าประกันน้ีจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. 
ธุรกิจน าเท่ียว ท่ีบังคับให้บริษัทน าเท่ียว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่าน้ัน แต่ท้ังน้ี ท่านสามารถศึกษา
เงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติม
สามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  จากท่าน 
2. ค่าบริการและยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝร่ังเศส) 5,500 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
5. ค่าภาษีน ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
8. ค่าทิปคนขับรถท่านละ 70 EUR หรือประมาณ 2,600บาท/ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  
 
กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกคา้
และบริษัท ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  



4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  
6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ท้ังหมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคยีงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี/ปลอดบหุร่ี
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันกอ่นการเดินทาง 
มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผน
ประกันภัย Group tour บูกี้ ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยท้ังน้ีการท าประกันน้ี
จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเท่ียว  ท่ีบังคับให้บริษัทน าเท่ียว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทาง
เท่าน้ัน แต่ท้ังน้ี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซ้ือ
ความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ  
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(เอกสารประกอบการยื่นค าร้องขอวีซ่าเชงเก้น) Italy 
ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาวีซ่าวันท าการ 15-10  

ผู้สมัครต้องเดินทางมาแสดงตัว และสแกนลายน้ิวมือ ตามวันเวลานัดหมายย่ืนวีซ่า 
โปรดด าเนินการตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ี เน่ืองจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเง่ือนไข 

รวมถึงเอกสารท่ีใช้ส าหรับยื่นค าร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจ า 
 
1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า  6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันท่ีเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจ านวนหน้าเหลือ

อย่างน้อย 2-3 หน้า เพ่ือให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า  )หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่ง
 (ให้กับเจ้าหน้าทีหากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      เพ่ือน าไปแสดงต่อสถานทูต 
 

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด2 x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน3 เดือน ห้ามตกแต่งรูป,
ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เคร่ืองประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่าน้ัน 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซ่ึงอาจส่งผลให้รูปถ่ายช ารุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 
(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
3. เอกสารส่วนตัว )ถ้ามี(  

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรข้าราชการ )ภาษาไทย(  
 
หากมีเอกสารอื่นๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) ท่านจ าเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลี่ยน) 
 
กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี บิดาและ)มารดาเดินทางไปด้วย( จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 
 
กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี /บิดา)มารดา ไม่ได้เดินทาง( จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดา -มารดา  
โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา -มารดาเท่าน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจาก
มารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลท่ีสาม พร้อมกับยินยอม
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ท่ีส านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านของ
ท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขต ลงนามและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายท่ีเด็กแสดงตัวยื่นค าร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา 
จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าท่ีท่ีรับยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนา
ใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 



จากน้ัน ผู้ปกครองจ าเป็นต้องน าหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ส่งให ้(ท้ังฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ)
สามารถขอด)ู กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัติให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนน าส่งบริษัททัวร์
ตัวอย่างได้ท่ีแผนกวีซ่าของบริษัททัวร์(  

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการท างาน ท่ีท างานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 
 
4.1 กรณเีป็นพนกังานทัว่ไป ทั้งภาครฐัและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทท่ีท่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุต าแหน่ง
งาน, เงินเดือนท่ีได้รับ , วัน เดือน ปี ท่ีเร่ิมท างาน, และช่วงเวลาท่ีขอลางานไปเท่ียวยุโรป  (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ ให้ใช้ 
European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบก าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอ านาจอย่าง
ชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 
 
4.2 กรณีทีเ่ป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า )พค.0403( , หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ )DBD(, )คัดส าเนา

ไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ(  
 
4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่าน้ัน สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตรนักเรียน, 
ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 
 
4.4 กรณีเป็นแมบ่า้น ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีท่ี
ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุช่ือ-สกุล    วัน เดือน ปีเกิด 
ของสามีและบุตร ท่ีมีความสัมพันธ์ร่วมกัน จดหมาย)ชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน( 
 
4.5 กรณีกิจการทีไ่มไ่ด้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของท่ัวไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นต้อง
เขียนจดหมายแนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการท างาน แหล่งท่ีมาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ 
รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดท่ีดิน ฯลฯ เป็นต้น (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 
 

5. หลักฐานการเงิน 
 
5 .1 กรณีออกคา่ใช้จา่ยเอง ใช้ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ า  )บัญชีส่วนตัว ( รายการ
เดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน )กรุณาเลือกบัญชีท่ีมีประวัติการเดินบัญชีท่ีสมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า -ออก สม ่าเสมอ ( และมียอดเงิน
คงเหลืออยู่ในบัญชีน้ันๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเม่ือท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา 
 

5.2 ผู้เดินทางไมไ่ดอ้อกคา่ใช้จา่ยเอง เขียนจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง )Sponsor Letter( พร้อมแนบ
หนังสือรับรองการเงิน ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ท่ีมีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง กรุณาเลือกบัญชีท่ีมีประวัติ)  เดือน 6
(ออก สม ่าเสมอ-การเดินบัญชีท่ีสมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า 

 ท้ังน้ี ผู้ท่ีสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทางได้ ต้องเป็นบิดา  / มารดา  /พ่ีน้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน -
เท่าน้ัน!! กรุณาระบุ ชื่อ สกุล ลงในจดหมายชี้แจ้งเป็นภาษาอังกฤษ-และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตท่ีใช้เดินทาง 

 
หมายเหต:ุ หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่สมบูรณ์  ) Book Bank( หรือมีประวัตกิารเดินบัญชีไม่ครอบคลุมตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด ท่านจ าเป็นต้องขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ท่ีออกจากธนาคารเท่าน้ัน )Bank Statement( 
กรณุาเคลือ่นไหว /ปรบั  /อพัเดต เงนิใน สมดุบญัชอีอมทรพัย ์ไมเ่กนิ 5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 

 **สถานทตูไมร่บัพิจารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 
 



6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น 
 
 เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เน่ืองจาก
บริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ  /ข้อมูล
ส่วนตัวแทนผู้สมัครได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง/ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 
หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากย่ิงข้ึน 
 
 เม่ือท่านช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หาก
ด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีท่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ท่ีจะยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 
 
 บางกรณี  สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามท่ี
สถานทูตนัดหมาย )โปรด แต่งกายสุภาพ( ท้ังน้ีบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีเพ่ือไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดท้ังช่วยประสานงาน
กับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพ่ือน าส่งสถานทูตเช่นกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิน าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 
เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย )โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็รบัรองส าเนาถกูตอ้ง(  
เพ่ือความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น (Italy) 
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซา่ของท่าน (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   ......................................................... .............................................................................................................. ........................................... 
2. ช่ือ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)     .......................................................................................................................................................................................................................... 
3 .เพศ   ชาย          หญิง 
4. ท่ีอยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 
 ........................................................................................................................................... .... ............................................................................................... ................................................ 
......................................................... รหัสไปรษณีย์  .................................................................................... อีเมล์แอดเดรส .......................................................................... 
 5. ท่ีอยู่พ านักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับส าเนาทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษ)  
 ........................................................................................................................................... .... ............................................................................................... ................................................ 
......................................................... รหัสไปรษณีย์  .................................................................................... อีเมล์แอดเดรส .......................................................................... 
6.โทรศพัท์มือถือ (โปรดระบุ) ............................................................................................  โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี) .................................................................................. 
7. อาชีพปัจจุบัน .........................................................................................................................................................................................................................................................  
ต าแหน่งงาน (ตรงกับท่ีระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ..................................................................................................................... .................................................  



8.ชื่อสถานท่ีท างาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 
........................................................................................................................................................................................................................ ...................................................................... 
ท่ีอยู่ท่ีท างาน  ......................................................................................................................... ..................................................................................................................... .................. 
รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ท่ีท างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ............................................. อีเมล์ ............................................................. 
9.รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท 
10. สถานภาพ       ⃣   โสด    ⃣     สมรส  ⃣    แต่งงาน )ไม่จดทะเบียน(  

  ⃣     หย่า     ⃣     ม่าย              ⃣    อยู่กินฉันสามี-ภรรยา     ⃣     แยกกันอยู ่
11. ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) ..................................................................  วัน/เดือน/ปี เกิด............................................ สถานท่ีเกิด ................................................... 
12. ชื่อ-สกุลของบิดา ............................................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. สถานท่ีเกิด ................................................... 
13. ชื่อ-สกุลของมารดา ........................................................................ วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. สถานท่ีเกิด .................................................. 
14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบ ุ
      เลขพาสปอร์ต ........................................... วันออก ........................................ วันหมดอายุ ................................... ออกให้ ณ ประเทศ .................................... 
15. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

   ไม่เคย 
เคยได้  ใช้ได้ต้ังแต่วันท่ี  ..............................................  ถึงวันท่ี  ..................................................  

16. เคยถูกพิมพ์ลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้าน้ี 
                       ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 
17.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 
    ไม่เคย เคย  )เหตุผลในการปฏิเสธ (.................................................................  
81 . ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

                ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องคก์ร) 
     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุช่ือ  ............................................................. 

   บัตรเครดิต    ความสัมพันธ์ .......................................................... .. 
   เงินสด 
 
 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต  กรณีวีซ่าของท่าน
ไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 
 เม่ือท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 - กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่า )เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์(     พร้อม

จัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ   ไม่รับผิดชอบ
ทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลท่ีท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารท่ีจะใช้ยื่นสถานทูต 
เน่ืองจากข้อมูลท้ังหมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งข้อมูลท่ีไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

   -หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของท่านให้ชัดเจน )ระบุ
เป็นภาษาอังกฤษ (ได้แก่ ช่ือบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนท่ีได้รับ และวันเดือนปีท่ีเร่ิมงาน 

 
 เม่ือท่านได้รับยืนยันการเดินทางใบนัดหมาย/ส าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง )Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์  ก่อน

ถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า 
  -ท่านจ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงท่ีผ่านมา 



 หมายเหต:ุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษทัฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆท้ังส้ิน ท้ังน้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางท่ี
คอยใหบ้ริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


