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รหัสโปรแกรม : 17130 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปารีส | พระราชวงัแวรซ์ายน ์| ลอ่งเรือบาโตมชุ | ดิจอง | ยอดเขาชิลธอรน์   

อินเทอรล์าเคน | ลเูซิรน์ | มิลาน | หอเอนปิซา่ | เกาะเวนิส  
  

 
 
 

Panoramic View of Mt. Schilthorn  
ฝร่ังเศส สวิตเซอรแ์ลนด ์อิตาลี 9 วัน 6 คืน 

 เดนิทาง ธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง  51,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
18.30 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 9 เคานเ์ตอร ์T สายการบิน

เอมเิรตส ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.35 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบิน EK 373 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ – ปารีส – ประตชูยั – หอไอเฟล – ลอ่งเรือบาโตมชุ – ชอ้ปป้ิง 
วนัท่ี 3. ปารีส – พระราชวงัแวรซ์ายน ์– ดิจอง 

วนัท่ี 4. ดิจอง – เบิรน์ – ชิลธอรน์ – อินเทอรล์าเคน 

วนัท่ี 5. อินเทอรล์าเคน – ลเูซิรน์ – มิลาน 

วนัท่ี 6. มิลาน – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า 

วนัท่ี 7. ปิซ่า – ฟลอเรนซ ์– เมสเตร ้

วนัท่ี 8. เมสเตร ้– เกาะเวนิส – สนามบิน 

วนัท่ี 9. ดไูบ – กรุงเทพฯ   

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที ่2 ดูไบ – ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช – ช้อปป้ิง 
00.50 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ แวะรอเปลีย่นเครื่อง 
03.20 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงปารีส ด้วยเทีย่วบิน EK 71 
08.00 น. ถึงสนามบินถึงท่าอากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝรั่งเศส น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 

(เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชั่วโมง) น าท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศ
ฝรั่งเศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์ันเหลือลน้ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกท่ีนักท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด 
ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล  า้สมัยแห่งหนึ่งของโลก ท่ีทรงดว้ย
อิทธิพลของการเมือง การศกึษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองท่ี
ส  าคญัท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก น าถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณท่ี์โดดเด่นสูง
ตระหง่านคูน่ครปารีสดว้ยความสงูถึง 1,051 ฟตุ ซึ่งสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจตัรุสัทรอคคาเดโร ่น าท่าน
ผา่นลานประวตัิศาสตรจ์ัตุรัสคองคอรด์ (Place de la Concorde) ท่ีพระเจา้หลยุสท่ี์ 16 และพระนางมารีองั
ตวัเนต ถกูตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวตัิฝรั่งเศส แลว้ผ่านเขา้สู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ 
(Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจตัรุสัคองคอรด์ตรงสูป่ระตชูยันโปเลียนน าชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยน
โปเลียน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณแ์ห่งชยัชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาสเ์ตอรล์ิทซใ์นปี 1805 
โดยเริ่มสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสรจ็ในปี ค.ศ.1836 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย จากนัน้น  าท่านล่องเรือไปตามแม่น า้แซนด ์(Seine River Cruise) แมน่  า้สายหลกัของกรุงปารีสท่ีไหลผ่านใจ
กลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น  ้า  
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จากนั้นน าท่านสู่ศนูยก์ลางการชอ้ปป้ิง อิสระเลือกซือ้สินคา้แฟชั่นราคาถูกในรา้นคา้ปลอดภาษี (Duty Free 
Shop) อาทิ เช่น เครื่องส  าอาง น ้าหอม อาทิ เช่น Hermès, Channel, Dior, L'Occitant, Calvin Klein, 
Givenchy, Gucci, Yves Saint Laurent, La Roche-Posay, Bio-derma, นาฬิกากระเป๋า ฯลฯ จากนั้นน าท่าน
เลือกซือ้สินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารีสท่ีแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette) สินคา้
แฟชั่นมากมาย เช่น  Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Bottega Veneta, Longchamp, Prada, Armani ฯลฯ 
หรือ ท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้ของสวิสจากรา้น Bucherer รา้นดงัของสวิส ท่ีมีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส 
โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเช่น นาฬิกาย่ีหอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Panerai, Omega, IWC, Cartier, Chopard, 
Tag Heuer, เครื่องหนงั, มีดพบั เป็นตน้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (หอยเอสคาโก้) 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั MERCURE PARIS CDG AIRPORT หรือเทยีบเท่า 

     

วันที ่3 ปารีส – พระราชวังแวรซ์ายน ์– ดจิอง 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวังแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) อนัย่ิงใหญ่ (มีไกดท์อ้งถ่ินบรรยายใน
พระราชวัง) ท่ีสรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท่ี์ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั้ง
จิตรกรรมฝาผนงั รูปป้ัน รูปแกะสลกัและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใชเ้งินอย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของ
พระราชวงั เช่น โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั,ทอ้งพระโรงท่ีตกแตง่อย่างวิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิว
รี,่ หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นหอ้งท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมยั
พระนารายณม์หาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลยุสท่ี์ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นหอ้งท่ีใชส้  าหรบัจัด
งานเลีย้งและเตน้ร  าของพระนางมารี องัตวัแนตต ์มเหสีของพระเจา้หลยุสท่ี์  16, ชมหอ้งบรรทมพระราชินีท่ี
ตกแตง่อย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียนท่ีย่ิงใหญ่ 
 

 
 
 
 
 
 

กลางวัน 

 
 
 
 
 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย จากนัน้เดินทางสูเ่มืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอรก์นัดี ผา่นทุ่งราบอนักวา้ง
ใหญ่แหลง่ผลิตมสัตารด์ช่ือดงั อีกทัง้ยงัมีช่ือเสียงในการผลิตไวนช์ัน้เลิศอีกดว้ย ผ่านชมอาคารบา้นเรือนสมยัเร
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เนสซองส ์โบสถแ์ละวิหารเก่าแก่ในสมยัยุคกลาง ซึ่งมีจุดเด่นคือ การมงุหลงัคาดว้ยกระเบือ้งสีแดงสดจัดเรียง
เป็นลวดลายงดงาม 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก NOVOTEL DIJON หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่4 ดจิอง – เบิรน์ – ชิลธอรน์ – อนิเทอรล์าเคน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่กรุงเบิรน์ (Bern) ซึ่งไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 
1863 นอกจากนีเ้บิรน์ยงัถกูจดัอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคณุภาพชีวิตท่ีดีท่ีสดุของโลกในปี ค.ศ.2010 
น าท่านชมบ่อหมีสีน ้าตาล (Bear Park) สตัวท่ี์เป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบิรน์ น าท่าน ชมมารก์าสเซ ย่าน
เมืองเก่า ปัจจบุนัเตม็ไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบตูิค เป็นย่านท่ีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียวชมอาคาร
เก่า อาย ุ200-300 ปี น าท่านลดัเลาะชม ถนนจงุเคอรน์กาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสงูสดุของเมืองนี ้ถนนกรมักาสเซ 
ซึ่งเตม็ไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท้ ์คลอ็คเคน่ทรมั อาย ุ800 ปี ท่ีมี 
“โชว”์ ใหด้ทูกุๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตล่ะครัง้ น าท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถ ์Munster สิ่งก่อสรา้งทางศาสนา
ท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตจูะมีภาพท่ีบรรยายถึงการตดัสินครัง้
สดุทา้ยของพระเจา้ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มืองเมอรเ์รน (Murren) ขึน้กระเช้าที่ยาวที่สุดในสวิตเซอรแ์ลนดสู่์ยอดเขาชิลธอรน์ 

(Schilthorn) โดยยอดเขาแห่งนีต้ัง้อยู่ในแถบบริเวณเทือกเขาแอลป์ เป็นยอดเขาท่ีมีความสงูกว่า 2,970 เมตร 
และเป็นหนึ่งในแลนดม์ารก์ท่ีมีช่ือเสียงของสวิตเซอรแ์ลนด ์ยอดเขาแห่งนีน้ั้นมีช่ือเสียงไปทั่วโลกจากการท่ีเคย
ถกูใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าเจมส ์บอนด ์007 ภาค “On her majesty’s secret service” หรือในชือ่ไทย "ยอด
พยัคฆร์าชินี" ดา้นบนของยอดเขานั้นเป็นท่ีตั้งของภัตตาคารหมุนได้ 360 องศา พิตซ ์กลอเรีย (Piz 

Gloria) ภตัตาคารแห่งนีส้ามารถหมนุไดเ้ป็นวงกลม เพ่ือใหล้กูคา้สามารถชมทิวทศันข์องเทือกเขาแอลป์ไดร้อบ
ทิศทาง นอกจากนัน้แลว้ชัน้ลา่งของภตัตาคารยังจัดเป็นท่ีแสดงนิทรรศการของเจมสบ์อนด ์หรือ เรียกว่า 
Bond World 007 อีกดว้ย ตื่นเต้นกับระเบียงวัดใจ Skyline walk เป็นระเบียงชมวิวท่ีมีพืน้เป็นกระจกใสมอง
ทะลุลงไปยังเบื้องล่าง โดยในวันท่ีอากาศดีนั้นจากยอดเขาชิลธอรน์ สามารถมองเห็นยอดเขาต่างๆของ
สวิตเซอรแ์ลนดไ์ดห้ลายยอดเขาเลยทีเดียว เช่น ยอดเขาไอเกอร ์, ยอดเขาทิตลิส , ยอดเขาเมินซ ์รวมถึงยอดเขา
จงุฟราวดด์ว้ย น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยแวะท่ี Birg ท่ีมีทางเดินเรียบหนา้ผา แลว้น าท่านเดินทางตอ่สู่
เมืองอินเทอรล์าเกน (Interlaken) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบ
เบรียนซ ์(Lake Brienz)  อนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส  าคญั และ มีความส าคญัประหนึ่งเมืองหลวงของแบรน์
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เนอรโ์อเบอลนัด ์มีภาพของยอดเขาจงูเฟราเป็นฉากหลงั มีเวลาใหท้่านเดินเลน่ชมเมืองท่ีน่ารกัแห่งนี ้จากนั้นน า
ท่านเดินทางสูก่รุงเบริน์ (Bern) ซึ่งได้รับการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 
1863 นอกจากนีเ้บิรน์ยงัถกูจดัอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.
2010 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ชสีฟองดูว)์ 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่5 อนิเทอรล์าเคน – ลูเซิรน์ – มลิาน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น  าท่านออกเดินทางสูเ่มืองลูเซริน์ (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ี
ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา จากนั้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ี
แกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณร์  าลึกถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการ
ปฏิวตัิในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอด
ขา้มผา่นแม่น ้ารอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณข์องเมืองลเูซิรน์ เป็นสะพานไมท่ี้มี
หลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยโุรป สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวตัิศาสตรข์อง
ชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  
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กลางวัน อิสระอาหารกลางวนั 
บ่าย จากนัน้เดินทางสูต่วัเมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกไดว้า่ เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก 
ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก IBIS MILANO FIERA หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่6 มลิาน – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านถ่ายรูปด้านนอกของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอ
โกธิค ผสมผสานกนั ชมความงดงามอนัน่าอศัจรรย ์ ของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ 
น าท่านชม แกลเลอรี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซึ่งนับว่าเป็นชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์
สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสดุในเมืองมิลาน อนสุาวรีย ์ของกษัตริยวิ์คเตอร ์เอ็มมานูเอล ท่ี 2 ผูร้ิเริ่มการรวม
ชาติหวัเมืองตา่งๆในอิตาลี และอนสุาวรียข์องศิลปินช่ือดงัในยคุเรเนซองสอี์ก 1 ท่าน คือลีโอนารโ์ด ดารวิ์นซ่ี ท่ี
อยู่ในบริเวณ ดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่   

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (สปารเ์ก็ตตีห้มึกด า) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะท่ีส  าคัญของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวันตกของ 

Florence ดา้นตะวนัตกของเมืองติดกบัทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน แมว้่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมืองท่ีมี
ช่ือเสียงและเป็นท่ีรูจ้กัของนกัท่องเท่ียวทั่วโลก  น าท่านเขา้สู่บริเวณจัตุรัสกัมโป เดย ์มีราโกลี (Compo Dei 

Miracoli) ท่ีประกอบดว้ยกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมน ้ามนต ์(Baptistry 

of St. John) ท่ีใหญ่ท่ีสดุในอิตาลี, มหาวหิารดูโอโม (Duomo) ท่ีงดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซ่าอนัเลื่อง 
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ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สญัลกัษณแ์ห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง เริ่ม
สรา้งเมื่อปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แตร่ะหวา่งการก่อสรา้งตอ้งหยุดชะงักลงไปเมื่อสรา้งไปได้
ถึงชัน้ 3 ก็เกิดการยบุตวัของฐานขึน้มา และต่อมาก็มีการสรา้งหอต่อเติมขึน้อีกจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้ง
ทัง้หมดถึง 177 ปี โดยท่ีหอเอนปิซ่านี ้กาลิเลโอ  บิดาแห่งวิทยาศาสตร ์ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ี
ทดลองทฤษฎีแรงโนม้ถ่วงของโลกท่ีว่า สิ่งของสองชิน้ น า้หนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของทั้งสองชิน้จากท่ีสูง
พรอ้มกนั ก็จะตกถึงพืน้พรอ้มกนั จากนัน้ใหท้่านอิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ท่ีระลึกราคาถูก ท่ีมีรา้นคา้เรียง
รายอยู่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก RUSSOTT หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่7 ปิซ่า – ฟลอเรนซ ์– เมสเตร้ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางต่อสู่แควน้ทัสคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน้ คือ   ฟลอเรนซ ์(Florence) ท่ีไดร้บั
ขนานนามว่าเป็นเมืองศนูย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส ์ซึ่งลว้นแลว้แต่มีโบราณสถานส าคัญ และมี
ทิวทศันต์ามธรรมชาติท่ีสวยงาม จนไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโกเ้มื่อ ปี ค.ศ.1982 ท า
ใหท้สัคานีมีช่ือเสียงในฐานะดินแดนท่องเท่ียวยอดนิยมระดบัโลก นักท่องเท่ียวทั่วโลก ชมความย่ิงใหญ่ และ
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อลงัการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ ์ท่ี
ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของทวีปยโุรป ซึ่งโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีใชหิ้นออ่นหลายสีตกแตง่ผสมผสานกนัไดอ้ย่าง
งดงาม น าชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายลอ้มไปดว้ยรูปป้ัน อาทิ เช่น รูปป้ัน
เทพเจา้เนปจนู (Fountain of Neptune),วีรบรุุษเปอรซิ์อสุถือหัวเมดซู่า (Perseus with the Head of Medusa), 
รูปป้ันเดวิด ผลงานท่ีมีช่ือเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ จากนั้นน าท่าน มาริมฝ่ังแม่น  า้อารโ์น จะพบกับสะพาน
เวคคโิอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ท่ีมีมีรา้นขายทอง และอญัมณีอยู่ทัง้สองขา้ง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มืองเวนิส (Venice Mestre) ฝ่ังแผน่ดินใหญ่ เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถูกสรา้งขึน้

จากการเช่ือมเกาะเลก็ ๆ จ  านวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของทะเลอาเดรียต
ริก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองท่ีใชค้ลองในการคมนาคม มากท่ีสดุ  

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั RUSSOTT VENEZIA SAN GIULIANO หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่8 เมสเตร้ – เกาะเวนิช – สนามบิน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทาง สู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่

เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใช้
คลองแทนถนน   มีสมญานามวา่เป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมีสะพาน
เช่ือมถึงกนักวา่ 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังท่ีบริเวณซานมารโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเวนิส จากนัน้น  าท่านเดินชมความงาม
ของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ท่ีมีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษท่ีเดินออก
จากหอ้งพิพากษาไปสู่คกุจะไดม้ีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง้สดุทา้ยระหว่างเดินผ่านช่อง
หนา้ต่างท่ีสะพานนี ้ซึ่งเช่ือมต่อกับวังดอดจ ์(Doge’s Palace) อนัเป็นสถานท่ีพ านักของเจา้ผูค้รองนครเวนิ
สในอดีตซึ่งนกัโทษช่ือดงัท่ีเคยเดินผา่นสะพานนีม้าเเลว้คือ คาสโนวา่นั่นเอง น าท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซาน

มารโ์ค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกลา่วไวว้า่ “เป็นหอ้งนั่งเลน่ท่ีสวยท่ีสดุในยโุรป” จัตรุสัถูกลอ้มรอบ
ดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทั้งโบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบ
แซนไทน ์จากนัน้อิสระใหท้่านไดม้ีเวลาเท่ียวชมเกาะอนัแสนโรแมนตกิ เช่น เพ่ือชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิส, เขา้
ชมโบสถซ์านมารโ์ค, ช๊อปป้ิงสินคา้ของท่ีระลกึ อาทิเช่น เครื่องแกว้มรูาโน่,หนา้กากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในรา้น 
Café Florian ท่ีเปิดใหบ้ริการมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1720 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสูฝ่ั่งแผน่ดินใหญ่  
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12.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสูส่นามบิน มีเวลาใหท้่านท าเรื่องคืนภาษี 
15.25 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 136 

 

วันที ่9 ดูไบ - กรุงเทพฯ 
00.15 น. เดินทางถึงดไูบ เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 

03.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 376 

12.35 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 
  

        ***************************************************************************************************************************** ************************** 
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ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง 

Panoramic View of Mt. Schilthorn   
ฝร่ังเศส สวิตเซอรแ์ลนด ์อติาลี 9 วัน 6 คนื 

โดยสายการบนิเอมิเรตส ์(EK)                                                                   
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

15-23 ก.พ. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 36,100.- 6,900.- 

14-22 มี.ค. 63 56,900.- 56,900.-  56,900.- 36,100.- 6,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
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 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาล ี(ผูย่ื้นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกบัศนูยย่ื์นวีซ่าในวนัยื่น เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 

3,000 บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (15 ยโูร) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 ยโูร) 
8. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน   
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5. ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

6. ท่านที่ใสป่กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋ วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
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ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่าประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแตล่ะคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซี่า ประเภทหมู่คณะ 

เทา่น ัน้ โดยการยืน่เป็นหมู่คณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผู ้

ก าหนดวนัยืน่วซี่าเทา่น ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไม่สามารถไปยืน่วซี่าในวนัทีก่ าหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

 ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซี่าน้อยกว่า 11 วนัท าการ นบัจากวนัเดนิทาง  มี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่  ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทีเ่หลอืเวลายืน่วซี่าเหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ จะมคีา่ Fast Track เพิม่เตมิ

อกี ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
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2. รูปถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บญัชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน

กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 
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6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งท าหนงัสอืชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคา้เขยีนหรอืพมิพข์ ึน้เอง) 

6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นัน้) 

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบุตรจากเขต

หรอือ าเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทีม่กีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ัน้ 

6.4 ทา่นจะตอ้งน าหนังสอืยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางไปตา่งประเทศตัวจรงิ จากขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบตุรเป็นส าเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสุลใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่น

น ามายืน่ มเิชน่นัน้ทางศนูยรั์บยืน่ vfs จะไมรั่บยืน่เอกสารของบตุรทา่นโดยเด็ดขาด 

6.5 เนือ่งจากการประทบัตรากงสุล จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หากทา่นไมแ่น่ใจวา่เอกสารใชไ้ด ้

หรอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์อ่นน าไปประทับตรากงสลุ มเิชน่นัน้ทา่นอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิ

และเสยีเวลาอันมคีา่ของทา่นเพือ่ไปท าเอกสารใหมอ่กีรอบ หากเอกสารทีท่า่นท ามาแลว้นัน้

กลายเป็นเอกสารทีใ่ชย้ืน่ไมไ่ด ้

 

***โปรดอา่น กอ่นทีท่า่นจะไปท าหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือ าเภอใหบุ้ตรของทา่น 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่

ท าไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
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7. หากพอ่หรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ืน่วซีา่พรอ้มลกู ใหท้ าจดหมายชีแ้จงภาษาอังกฤษ 

อธบิายวา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวัุนเริม่และวันหมดอายวุซีา่ พรอ้มทัง้ถา่ยส าเนาหนา้

พาสปอรต์และหนา้วซีา่นัน้มาแนบดว้ย 

8. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศอติาล ี

 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

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

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

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

7. สญัชาตปัิจจุบัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

    อเีมล............................................. 
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12. อาชพีปัจจุบัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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