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 ก ำหนดกำรเดนิทำง                                                                                 
 

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

EUROPE CLASSIC SERIES 2 
อติาลี – สวติเซอรแ์ลนด ์– ฝร่ังเศส 

10 วัน 7 คนื 
 

8 วัน 5 คนื 
เดนิทาง เมษายน 2566 

ราคาแนะน าเพยี ง  98,800.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพ  
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู8 เคานเ์ตอร ์T สายการบินเอมิเรตส ์โดยมี

เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วันที่ 2 ดูไบ – โรม – วาติกัน – สนามกีฬาโคลอส - น ้าพุเทรวี่  
01.15 น. ออกเดินทางสูก่รุงดไุบดว้ยเท่ียวบิน EK385 
04.45 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ รอเปลี่ยนเครื่อง 
09.10 น. ออกเดินทางสูก่รุงโรมดว้ยเท่ียวบิน EK097 
13.25น. ถึงสนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 

ชั่วโมงในวนัท่ี 31 มีนาคม 2562) น าทา่นผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จากนัน้ผ่านชมกลุม่โรมันฟอ
รมั (Roman Forum) อดีตศนูยก์ลางทางดา้นการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ท่ีสะทอ้น
ใหเ้ห็นความเจรญิรุง่เรอืงของอารยะธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปีท่ีผ่านมา  น าท่านเดินทางพาท่านเขา้สู่นคร
รัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศท่ีเล็กท่ีสดุในโลกตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกท่ีมีก าแพง
ลอ้มรอบเมืองเอาไว้ได้ทั้งหมด ยกเว้นด้านหน้าทางเข้า และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิกโดยมีพระสนัตะปาปา มีอ านาจปกครองสงูสดุ น าท่านชมมหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกมหา
วิหารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอันลือช่ือปิเอตา้ (Pieta) ของมิเคลนัเจโลและชม
แท่นบูชาบลัแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้ส  าริดท่ีสรา้งโดยจานโลเรนโซ แบรนิ์นี ซึ่งสรา้งตรง
บรเิวณท่ีเช่ือกนัวา่เป็นท่ีฝังพระศพของนกับุญปีเตอร ์ น าชมความยิ่งใหญ่ในอดีต และเก็บภาพสวยบริเวณ
รอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ อดีตสนาม
ประลองการตอ่สูท่ี้ยิ่งใหญ่ของชาวโรมนัท่ีสามารถจุผูช้มไดถ้ึง 50,000 คน น าชมงานประติมากรรมของเทพ
นิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณน า้พุเทรวี่ (Trevi Fountain) สญัลกัษณข์องกรุงโรมท่ีโด่งดงั น า
ท่านเดินสูบ่ริเวณย่านบนัไดสเปน (The Spainsh Step) แหลง่แฟชั่นชัน้น าและแหลง่นดัพบของคนรกัการช้
อปป้ิง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
  

วันที่ เส้นทางการเดนิทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรม 

วันที่ 1. กรุงเทพฯ – ดไูบ ✈ ✈ ✈  

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

วันที่ 3. โรม – ฟลอเรนซ ์– ปิซ่า    NH PISA   

วันที่ 4. ปิซ่า – เกาะเวนิส – เมสเตร ้    NOVOTEL MESTRE CASTELLANA 

วันที่ 5. เมสเตร ้– มิลาน - อินเทอรล์าเคน    METROPOLE 

วันที่ 6. อินเทอรล์าเคน – ยอดเขาจงุเฟรา – ดิจอง    MERCURE DIJON CLEMENCEAU 

วันที่ 7. ดิจอง – ปารสี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์   X MERCURE PARIS IVRY QUAI DE SEINE 

วันที่ 8. ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายน ์- OUTLET   X MERCURE PARIS IVRY QUAI DE SEINE 

วันที่ 9. ล่องเรอืแม่น า้แซนน ์– ประตชูยั – หอไอเฟล  – มงมารต์ - สนามบิน   ✈  

วันที่ 10. ดไูบ – กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  
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ท่ีพกั น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั MARIOTT ROME PARK หรอืเทียบเทา่ 
วันที่ 3 โรม – ฟลอเรนซ ์– ปิซ่า 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางต่อสูแ่ควน้ทสัคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน้ คือ ฟลอเรนซ ์(Florence) ท่ีไดร้บั

ขนานนามว่าเป็นเมืองศูนยก์ลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส ์ซึ่งลว้นแลว้แต่มีโบราณสถานส าคญั และมี
ทิวทศันต์ามธรรมชาติท่ีสวยงาม จนไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโกเ้ม่ือ ปี ค.ศ.1982 ท า
ใหท้สัคานีมีช่ือเสยีงในฐานะดินแดนทอ่งเท่ียวยอดนิยมระดบัโลก นกัท่องเท่ียวทั่วโลก ชมความยิ่งใหญ่ และ
อลงัการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ ์ท่ี
ใหญ่เป็นอันดบั 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีใชหิ้นอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้
อยา่งงดงาม น าชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายลอ้มไปดว้ยรูปป้ัน อาทิ เช่น 
รูปป้ันเทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอรซ์ิอุสถือหวัเมดูซ่า (Perseus with the Head of 
Medusa), รูปป้ันเดวิด ผลงานท่ีมีช่ือเสยีงของ ไมเคิล แองเจโล ่จากนัน้น าท่าน มาริมฝ่ังแม่น า้อารโ์น จะพบ
กบัสะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ท่ีมีมีรา้นขายทอง และอญัมณีอยูท่ัง้สองขา้ง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บา่ย น าท่านเดินทางสูเ่มืองปิซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะท่ีส  าคญัของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวันตกของ 

Florence ดา้นตะวนัตกของเมืองติดกบัทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน แมว้า่จะเป็นเมืองเลก็ๆ แต ่Pisa ก็เป็นเมืองท่ีมี
ช่ือเสยีงและเป็นท่ีรูจ้กัของนกัทอ่งเท่ียวทั่วโลก  น าทา่นเขา้สูบ่รเิวณจัตุรัสกัมโป เดย ์มีราโกลี (Compo Dei 

Miracoli)   ท่ีประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมน ้ามนต ์
(Baptistry of St. John) ท่ีใหญ่ท่ีสดุในอิตาลี, มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ท่ีงดงามและหอเอนแห่ง
เมืองปิซ่าอันเลื่อง ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สญัลกัษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่ง
มหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง เริ่มสรา้งเม่ือปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสรา้ง
ตอ้งหยดุชะงกัลงไปเม่ือสรา้งไปไดถ้ึงชัน้ 3 ก็เกิดการยุบตวัของฐานขึน้มา และต่อมาก็มีการสรา้งหอต่อเติม
ขึน้อีกจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมดถึง 177 ปี โดยท่ีหอเอนปิซ่านี ้กาลิเลโอ  บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีทดลองทฤษฎีแรงโนม้ถ่วงของโลกท่ีวา่ สิ่งของสองชิน้ น า้หนกัไม่เท่ากัน 
ถา้ปลอ่ยสิ่งของทัง้สองชิน้จากท่ีสงูพรอ้มกัน ก็จะตกถึงพืน้พรอ้มกัน จากนัน้ใหท้่านอิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้
สนิคา้ท่ีระลกึราคาถกู ท่ีมีรา้นคา้เรยีงรายอยู่มากมาย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ท่ีพกั น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั NH PISA  หรอืเทียบเทา่ 
วันที่ 4 ปิซ่า – เกาะเวนิส – เมสเตร้ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 น าท่านเดินทางสูเ่มืองเวนิส (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถูกสรา้ง
ขึน้จากการเช่ือมเกาะเลก็ ๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของทะเลอา
เดรยีตรกิ เป็นเมืองทา่โบราณ และเป็นเมืองท่ีใชค้ลองในการคมนาคม มากท่ีสดุ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บา่ย น าทา่นเดินทาง สู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่

เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใช้
คลองแทนถนน   มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมี
สะพานเช่ือมถึงกนักวา่ 400 แหง่ ขึน้ฝ่ังท่ีบรเิวณซานมารโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเวนิส จากนัน้น าท่านเดินชม
ความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ท่ีมีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เม่ือ
นกัโทษท่ีเดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดมี้โอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง้สดุทา้ย
ระหว่างเดินผ่านช่องหนา้ต่างท่ีสะพานนี ้ ซึ่งเช่ือมต่อกับวังดอดจ ์(Doge’s Palace) อันเป็นสถานท่ีพ านกั
ของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนกัโทษช่ือดงัท่ีเคยเดินผา่นสะพานนีม้าเเลว้คือ คาสโนว่านั่นเอง น าท่าน
ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกลา่วไวว้่า “เป็นหอ้งนั่งเลน่ท่ีสวย
ท่ีสดุในยุโรป” จัตุรสัถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม รวมทัง้โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ท่ีมี
โดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน ์จากนัน้อิสระใหท้่านไดมี้เวลาเท่ียวชมเกาะอันแสนโรแมนติก 
เช่น เพื่อชมมนตเ์สนห่แ์หง่นครเวนิส, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์ค, ช๊อปป้ิงสนิคา้ของท่ีระลกึ อาทิเช่น เครื่องแกว้มู
ราโน่,หนา้กากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในรา้น Café Florian ท่ีเปิดใหบ้ริการมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1720 สมควรแก่
เวลาน าทา่นเดินทางกลบัสูฝ่ั่งแผน่ดินใหญ่ Venice Mestre 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (สปาเกตตีห้มึกด า) 
ท่ีพกั น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั NOVOTEL MESTRE CASTELLANA หรอืเทียบเทา่ 
วันที่ 5  เมสเตร้ – มิลาน - อินเทอรล์าเคน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 จากนัน้เดินทางสูต่วัเมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรยีกไดว้า่ เป็นเมืองหลวงแหง่แฟชั่นของโลก น าทา่นชมมหา

วิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano)   ท่ีสรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสานกัน เป็น
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria 

Vittorio Emanuele II) ท่ีนบัวา่เป็นชอปปิงมอลลท่ี์สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสดุในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ์
ของกษัตรยิว์ิคเตอร ์เอ็มมานเูอลท่ี 2 ผูร้ิเริ่มการรวมชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์องศิลปินช่ือ
ดงัในยคุเรเนซองสอี์ก 1 ทา่น คือ ลโิอนารโ์ด ดารว์ินซี่ ท่ีอยูใ่นบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ 

กลางวนั 
บา่ย 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
น าทา่นเดินขา้มพรหมแดนอิตาล ี– สวิตเซอรแ์ลนด ์เพื่อเดินทางสูจ่ากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์
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ลาเคน (Interlaken) เมืองระหวา่งทะเลสาบ     เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และ
ทะเลสาบเบรียนซ ์(Lake Brienz) อิสระใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอรแ์ลนดใ์น
เมืองเลก็ๆ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ชีสฟองดูว)์ 
ท่ีพกั น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั METROPOLE หรอืเทียบเทา่ 
วันที่ 6 อินเทอรล์าเคน – ยอดเขาจุงเฟรา – ดิจอง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู ่เมืองกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมืองตากอากาศท่ีสวยงาม เพื่อขึน้กระเชา้Eiger Express 

กระเชา้ลอยฟา้ตวัใหม่ สูส่ถานี Eigergletscher  โดยกระเชา้ตวันีน้อกจากจะใหท้่านไดเ้ห็นวิวความสวยงาม
ของจุงเฟราโดยรอบแลว้ยังจะช่วยใหท้่านลดเวลาลงกว่า 40 นาที เม่ือเทียบกับการขึน้สูย่อดเขาแบบเดิม 
หลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่ดว้ยรถไฟเพื่อขึน้สู ่สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานีรถไฟท่ี
อยูส่งูท่ีสดุในยโุรป (Top of Europe) ระหวา่งเสน้ทางขึน้สูย่อดเขาทา่นจะไดผ้า่นชมธารน า้แข็งท่ีมีขนาดใหญ่   
โดยเม่ือปี คศ.2001 องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพืน้ท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรก
ของยโุรป มีความสงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร หลงัจากนัน้น าท่านเขา้ชมถ า้น า้แข็ง 
(Ice Palace) ท่ีแกะสลกัใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน า้แข็งลึกถึง 30 เมตร อิสระใหท้่านไดส้นุกสนานกับการ
ถ่ายรูป เลน่หิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา และท่ีไม่ควรพลาดกับการสง่โปสการด์
โดยท่ีท าการไปรษณียท่ี์สงูท่ีสดุในยโุรป 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บา่ย จากนัน้เดินทางสูเ่มืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอรก์ันดี ผ่านทุ่งราบอัน

กวา้งใหญ่แหลง่ผลติมสัตารด์ช่ือดงั อีกทัง้ยงัมีช่ือเสยีงในการผลติไวนช์ัน้เลศิอีกดว้ย ผา่นชมอาคารบา้นเรือน
สมยัเรเนสซองส ์โบสถแ์ละวิหารเก่าแก่ในสมยัยคุกลาง ซึ่งมีจุดเด่นคือ การมุงหลงัคาดว้ยกระเบือ้งสีแดงสด
จดัเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ท่ีพกั น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั MERCURE DIJON CLEMENCEAU หรอืเทียบเทา่ 
วันที่ 7 ดิจอง – ปารีส - แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์ันเหลือลน้ 

ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนกัทอ่งเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสดุ ปัจจุบนักรุงปารสีเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทาง
เศรษฐกิจแลวัฒนธรรมท่ีล  า้สมัยแห่งหนึ่งของโลก ท่ีทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง สื่อ 
แฟชั่น วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท าใหก้รุงปารสีเป็นหนึ่งในเมืองท่ีส  าคญัท่ีสดุแหง่หนึ่งของโลก 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บา่ย จากนัน้พาทา่นสมัผสักบับรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยนกัชอปปิงจากทั่วทกุมมุโลกในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลาง

กรุง ปารีสท่ีแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้ของสวิสจาก
รา้น Bucherer รา้นดงัของสวิส ท่ีมีสาขาเปิดอยูใ่จกลางกรุงปารสี โดยมีสนิคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, 
เครื่องหนงั, มีดพบั, นาฬิกายี่หอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั  
ท่ีพกั น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั MERCURE PARIS IVRY QUAI DE SEINE หรอืเทียบเทา่ 
วันที่ 8 ปารีส – พระราชวังแวรซ์ายน ์- OUTLET 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 จากนัน้เดินทางสูเ่มืองแวรซ์ายส ์เพื่อน าเขา้ชมความงดงามของพระราชวังแวรซ์ายส ์(Versaille  Palace) 

อันยิ่งใหญ่ (มีไกดท์อ้งถ่ินบรรยายในพระราชวงั) ท่ีสรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจ้าหลุยสท่ี์ 14 
ภายในตกแตง่อยา่งวิจิตรอลงัการ ทัง้จิตรกรรมฝาผนงั รูปป้ัน รูปแกะสลกัและเครื่องเรือน  ซึ่งเป็นการใชเ้งิน
อยา่งมหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวงั เช่น โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั ,ทอ้งพระโรงท่ีตกแต่ง
อย่างวิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวรี่, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมี ความยาวถึง 73 เมตร ซึ่ง
เป็นหอ้งท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจ้า
หลยุสท่ี์ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทัง้ยงัเป็นหอ้งท่ีใชส้  าหรบัจัดงานเลีย้งและ เตน้ร  าของพระนางมารี อังตวัแนตต ์
มเหสขีองพระเจา้หลยุสท่ี์ 16,  ชมหอ้งบรรทมพระราชินีท่ีตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของ
จกัรพรรดินโป 
เลยีนท่ียิ่งใหญ่  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บา่ย ใหเ้วลาทา่นอิสระเพื่อช๊อปป้ิงท่ี เอาทเ์ลตขนาดใหญ่ท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมใหเ้ลือกมากมายอาทิ 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 อิสระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ท่ีพกั น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั MERCURE PARIS IVRY QUAI DE SEINE หรอืเทียบเทา่ 
วันที่ 9 ล่องเรือแม่น ้าแซนน ์– ประตูชัย – หอไอเฟล  – มงมารต์ - สนามบิน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านล่องเรือแม่น ้าแซน  ไปตามแม่น า้แซน ท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝ่ังแม่น ้านับว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ท่ีน่า



6 | P a g e  
 

ประทบัใจโดยเรอืจะลอ่งผา่นมหาวิหารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็น
มหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคท่ีงามเลศิ โดดเดน่ดว้ยหอคอยคูห่นา้ทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบน
หลงัคาวิหารสงูจากระดบัพืน้ดินถึง 96 เมตร เป็นสถานท่ีประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลยุสท่ี์ 16 
กบัพระนางมาร ีองัตวัแนตต ์และยงัเป็นจุดกิโลเมตรท่ีศนูยข์องประเทศฝรั่งเศสอีกดว้ย น าท่านเดิน ผ่านลาน
ประวติัศาสตรจ์ตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ท่ีพระเจา้หลยุสท่ี์ 16 และพระนางมารอีงัตวัเนต ถูก
ตดัสนิประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝรั่งเศส แลว้ผา่นเขา้สูถ่นนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ (Champs 
Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรสัคองคอรด์ตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน น าชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโป
เลียน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณแ์ห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก  เอาสเ์ตอรล์ิทซใ์นปี 1805 
โดยเริ่มสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสรจ็ในปี ค.ศ.1836 แลว้จากนัน้น าถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึกบักับหอไอ
เฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณท่ี์โดดเด่นสงูตระหง่านคู่นครปารีสดว้ยความสงูถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ.1889 ท่ีบรเิวณจตัรุสัทรอคคาเดโร ่ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (หอยเอสคาโก้) 
 น าทา่นเดินทางสูย่่านมงมารต์ (Montmartre) ซึ่งเป็นยา่นศิลปินมากวา่ 200 ปีแลว้ สมัผสักับมนตเ์สน่หแ์ละ

กลิ่นอายของวันวานท่ีศิลปะในฝรั่งเศสรุ่งเรืองถึงขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีสจากดา้นหนา้บันไดของ
วิหารสเกรเกอร ์ (Basilica of Sacre Coeur) วิหารสีขาวท่ีเป็นสญัญาลกัษณอ์ันโดดเด่นของปารีส แลว้
เชิญส ารวจรา้นกาแฟ หรอืชมเหลา่ศิลปินท่ีวาดรูปอยูใ่กล้ๆ  

 น าคณะเดินทางสูส่นามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้
สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.55 น. เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี EK76 
วันที่ 10  ดูไบ – สนามบิน  
06.35 น.   เดนิทางถึงสนามบนิดไูบ รอเปล่ียนเครื่อง 
09.40 น. ออกเดนิทางตอ่กลบัสูก่รุงเทพดว้ยเท่ียวบนิ EK372 
18.55น. เดนิทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดภิาพ 
 

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย,์ ขอสงวนสิทธิก์ารย้ายเมืองที่เข้าพัก  
เช่น กรณีที่เมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน  

และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหตุ 

  
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการท่ีจะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตสุดุวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคมุได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลกิของเท่ียวบนิ รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาต
ให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสื อ
เดนิทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง  
หากท่านถกูปฏิเสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      
2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้ 14 วนัก่อนการเดนิทาง  
5. เม่ือท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ
แล้ว 

ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิน้ 

 
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 

และ เหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล่์วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึง 

ผลประโยชน ์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 

EUROPE CLASSIC SERIES 2 
อิตาลี – สวิตเซอรแ์ลนด ์– ฝร่ังเศส 

10 วัน 7 คืน 
โดยสายการบิน EMIRATES (EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 
พักเดีย่วเพิม่ 

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

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 
ผูมี้สญัชาตไิทย 

► เอกสารท่ีตอ้งท าการเตรียมก่อนเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดือน) 

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

ลงทะเบียนขอออนไลน ์ไดใ้นแอปพลเิคชนั “หมอพรอ้ม” หรือวคัซีนพาสปอรต์ *เลม่สีเหลือง* ท่ีออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

ท่ีไดร้บัวคัซีนครบถว้นมาแลว้ 

3. ไมต่อ้งลงทะเบียน Thailand Pass - เดนิทางเขา้ประเทศโดยไมต่อ้งกกัตวัและไม่ตอ้งตรวจหาเชือ้โควิด-19 เม่ือเดินทางกลบัมาถึงประเทศ

ไทย 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.   ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองควิย่ืนวีซ่า ภายใน 3 วนันบัจากวนั   
  จองหากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ 
  หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและย่ืน รายบคุคล (แสดง
  ตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6.  หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกใน  การเดนิทาง
ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง 
เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน
จ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าที)่ 
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คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้ **  

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมี่อายุต้ังแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **   
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชวีติหรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

     1.  คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
  2. คา่ใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน า้หนักเกินจากทาง

สายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า
เดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

  3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
  4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
  5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี รวมคา่บรกิารย่ืนวีซ่า (6,900.-บาท)  
  6. คา่ทปิพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถิ่น  (18 ยโูรตอ่ท่าน) 
  7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย ( 30 ยโูรตอ่ท่าน) 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวรส่์วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 45 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัิวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดลุยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษัิททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใช้พาสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือศึกษาอยู่
เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต  ่ากวา่ 6 เดือน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปย่ืน
ค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทาง
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ของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านท่ีใสป่กหนงัสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 
ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวน
สทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ 
Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้
ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท่ี
เช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 
ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตยีงใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่ง

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที ่บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน
บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ  ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  
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7. กรณียืน่วซ่ีาแล้วไม่ได้รับการอนุมัตวิซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระคา่ทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิท             
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซ่าและคา่บรกิารย่ืนวีซ่า /  คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิหรือคา่ตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบนิแลว้)   คา่ส่วนตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออก เดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผู้เดนิทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ ตามทางบริษัทของ

สงวนสทิธิใ์นการ ไม่คืนค่าทัวรท์ั้งหมด 

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (อติำล)ี 

ใชเ้วลำท ำกำรอนุมตัวิซีำ่ประมำณ 15 วนัท ำกำร 

ยืน่วซีำ่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ VFS Global (จำมจรุสีแควร)์ 

เอกสำรกรุณำเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำรขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงตอ้งน ำสง่เขำ้สถำนทตู  

และระหวำ่งรอผลกำรอนุมตัวิซีำ่ ไมส่ำมำรถดงึหนงัสอืเดนิทำงออกมำได ้

**หำกทำ่นเคยโดนปฏเิสธกำรขอวซีำ่มำกอ่น กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีท่วัรใ์หร้บัทรำบต ัง้แตท่ ีท่ำ่นท ำกำร

จองทวัรเ์ขำ้มำ เพือ่ท ำกำรแกไ้ขในกำรขอวซีำ่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หำกทำ่นไมแ่จง้ใหท้รำบ อำจจะมี

ผลเสยีตอ่กำรขอวซีำ่ของทำ่นในคร ัง้นี*้* 

**ลกูคำ้กรุณำอยำ่ยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซีำ่ในอดตี 

เพรำะสถำนทตูมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

หมำยเหต:ุ กำรยืน่วซีำ่แตล่ะคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท ำกำรยืน่วซีำ่ ประเภทหมูค่ณะ เทำ่น ัน้ 

โดยกำรยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี ำนวน 15 คน ขึน้ไป โดยทำงศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผูก้ ำหนดวนั

ยืน่วซี่ำเท่ำน ัน้ ถำ้หำกผูเ้ดนิทำงไม่สำมำรถไปยืน่วซี่ำในวนัทีก่ ำหนดได ้อำจมคี่ำใชจ้่ำย

เพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

 ในกรณีที่เหลือระยะเวลำยื่นวีซ่ำน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำร นบัจำกวนัเดินทำง                

มคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  ทำ่นละ 2,200 บำท   

 ในกรณีทีเ่หลอืเวลำยืน่วซี่ำเหลอืนอ้ยกว่ำ 5 วนัท ำกำร จะมคีำ่ Fast Track เพิม่เตมิอกี 

ทำ่นละ 400 บำท รวมเป็น 2,600 บำท 

**ท ัง้นี ้คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้ ผูเ้ดนิทำงตอ้งช ำระกบัทำงศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 
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1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยู่ต่ำงประเทศ, ท ำงำนอยู่ตำ่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษำศกึษำอยูต่ำ่งประเทศ กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบทนัท ี

เพรำะกำรยืน่ขอวซี่ำจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำง

สถำนทูตตอ้งกำรเพิม่เตมิ และ บำงสถำนทูตอำจไมส่ำมำรถ

ยืน่ขอวซีำ่ในประเทศไทยได ้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

ของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วันกอ่นวันยืน่วซีา่ 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 ระบชุือ่เจา้ของบญัชบีคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยและชือ่ผูท้ีถ่กู

รับรองคา่ใชจ้า่ยให ้ตอ้งสะกดใหต้รงกับพาสปอรต์ 

3.2.3. ถา่ยส ำเนำสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 
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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, วันเริม่ท างาน  

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) หนงัสอืจะตอ้งมลีำยเซ็นและตรำประทบับรษิทั 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอำยุไมถ่งึ 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 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อใบปกครองบุตร (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
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ทางศนูยร์บัยืน่ vfs จะไมร่ับยืน่เอกสารของบตุรทา่นโดยเด็ดขาด 

6.5 เนือ่งจำกกำรแปลประทบัตรำจำกกระทรวงตำ่งประเทศ จะมกีำรเสยีคำ่ใชจ้ำ่ย หากทา่นไม่

แน่ใจวา่เอกสารใชไ้ดห้รอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์อ่นน าไปแปลประทับตรากระทรวงตา่งประเทศ 

มเิชน่นัน้ทา่นอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิและเสยีเวลาอันมคีา่ของทา่นเพือ่ไปท าเอกสารใหมอ่กีรอบ หาก

เอกสารทีท่า่นท ามาแลว้นัน้กลายเป็นเอกสารทีใ่ชย้ืน่ไมไ่ด ้

***โปรดอำ่น กอ่นทีท่ำ่นจะไปท ำหนงัสอืยนิยอมจำกเขตหรอือ ำเภอใหบุ้ตรของทำ่น 

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดย

มารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักับเด็ก จากอ าเภอตน้

สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- หากพอ่หรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ืน่วซีา่พรอ้มลกู ใหท้ าจดหมายชีแ้จง

ภาษาอังกฤษ อธบิายวา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวัุนเริม่และวันหมดอายวุซีา่ พรอ้ม

ทัง้ถา่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์และหนา้วซีา่นัน้มาแนบดว้ย 

7. หา้มเซ็นรับรองส าเนาถกูตอ้งในเอกสารทกุชนดิ ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์เกีย่วกบัใบค ำรอ้ง

ขอวซีำ่เทำ่น ัน้ 

8. กรณีเด็กอำยุต ำ่กวำ่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทำ่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลำ หำกทำง

สถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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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. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ………………….…………………………………………….. 
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5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……….………………..………………………………………  

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 ่ หมายเลขโทรศัพท ์  /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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



17 | P a g e  
 

 
 

 

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่..............................ถงึวันที.่.................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคำ้เคยมวีซีำ่เชงเกน้ รบกวนทำ่นถำ่ยส ำเนำหนำ้วซีำ่เชงเกน้ตวัลำ่สดุแนบมำดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้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 ุ กำรอนุมตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 
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