
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 23531  (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 

IEY01 CLASSIC EUROPE V ITALY SWITZERLAND FRANCE 8D5N 

CLASSIC EUROPE V ITALY SWITZERLAND FRANCE 8 วัน 5 คืน 



 

 เที่ยวแบบจุใจกับ 3 ประเทศยอดนิยมของยุโรป 
 อิตาลี เมืองมิลาน และ ทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก 
 พิชิตยอดเขาทิตลิสแห่งสวิส ช้อปปิ้งเมืองซุก เที่ยวเมืองลูเซิร์น 
 เมืองปารีส หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เมืองกอลมาร์ เวนิสน้อย 
 เปิดประสบการณ์ นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre  
 มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า หัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของปารีส 
 

เดินทางโดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS 
น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 kg. / CARRY ON 7 kg. 

วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ เด็ก 2-11 ปี 

เสริมเตียง 

เด็ก 2-11 ปี 

ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยวเพ่ิม ที่นั่ง หมายเหตุ 

28 ต.ค. – 04 พ.ย. 

65 

53,900 53,900 48,400 12,500 25  

17-24 พ.ย. 65 52,900 52,900 47,400 12,500 25  

30 พ.ย. – 07 ธ.ค. 

65 

52,900 52,900 47,400 12,500 25  

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท << 

 
 FLIGHT 
 DEPARTURE   :    EY407  BKK-AUH    19:30-23:10  

         EY081  AUH-MXP    03:25-07:55 
 RETURN        :    EY032  CDG-AUH    09:30-18.55 
                         EY402  AUH-BKK    21:45-07.20    
 

 

16:30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ J สาย

การบิน สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติด

แท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง  

19:30 น.      น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY407 

23:10 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง 

 

 
วันที่สอง        ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี-ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา-เมืองมิลาน-พระราชวังมิลาน-มหาวิหารแห่งมิลาน-      

         ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ-ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II    

วันที่หนึ่ง        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี 

                                                                                                                    



 

 

 

03:25 น.     น าท่านเดินทางสู่ถึง ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซาประเทศอิตาลี เที่ยวบินที่ EY081 
07:55 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธี         

การทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศ

ไทย 6 ชั่วโมง) น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจ

คนเข้าเมืองและพิธ ีการ ทางศุลกากรและ

ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วน าท่านขึ้นรถ

โค ้ชปร ับอากาศเด ินทางส ู ่  น าท ่านส ู ่จ ุด

ศูนย์กลางของ เมืองมิลาน หรือที่คนอิตาเลียน

เรียกว่า มิลาโน่ (Milano) (ระยะทาง 50 กม. 

/ 1 ชม.) เป็นเมืองหลวงทางแฟชั่นของโลก

แข ่ งก ับปาร ี สในประเทศฝร ั ่ ง เศส เป ็น

ศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี นอกจากนั้นยังมีภาพวาดเฟรสโก้ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และโรงละครโอเปร่าอันลือชื่อ เป็น

ต้น จากนั้นพาทุกท่านแวะถ่ายภาพกับ พระราชวังมิลาน (Royal Palace of Milan)  เป็นที่ตั้งของรัฐบาลในเมืองมิลาน

เป็นเวลาหลายศตวรรษ  ปัจจ ุบ ันท าหน้าที ่ เป ็นศูนย ์ว ัฒนธรรมและเป็นที ่ต ั ้งของนิทรรศการศิลปะระด ับ

นานาชาติ ครอบคลุมพ้ืนที่กว่า 7,000 ตารางเมตร และเป็นที่จัดแสดงงานศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย และคอลเล็กชัน

ที่มีชื่อเสียงโดยร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์และสถาบันทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกเป็นประจ า ชม  มหาวิหารแห่งมิ

ลาน (Duomo di Milano) (ถ่ายรูปด้านนอก) มหาวิหารนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ถือว่ามีความใหญ่โตเปน็

อันดับสามของโลก เริ่มสร้างในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลากว่า 400 ปี ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ท า

จากหินอ่อนจ านวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ชิ้น ยอดที่สูงที่สุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 

เมตร ของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ ถ่ายรูปด้านนอกที่ ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ (Santa Maria delle Grazie) 

เป็นโบสถ์และคอนแวนต์ของคณะดอมินิกัน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1980 



โบสถ์แห่งนี้มีชื่อเสียงเพราะเป็นที่ตั้งของจิตรกรรมฝาผนัง "พระกระยาหารมื้อสุดท้าย" ที่เขียนโดยเลโอนาร์โด ดาวินชี

ภายในหอฉันของคอนแวนต์ ไปชมและแวะช้อปปิ้งที่ ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II  เป็นหนึ่งในศูนย์การค้าที่

เก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีลักษณะเป็นทางเดินและอาคารขนาบ 4 ชั้น คลุมด้วยหลังคาทรงโค้ง ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองมิลาน   

 อิสระอาหารเที่ยงและเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

เดินทางสู่ เมือง Lomazzo (ระยะทาง 35 กม. / 1 ชม.)   เป็นเมืองและชุมชนในจังหวัดโคโม่ในภูมิภาคลอมบาร์เดีย

ของตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่าง Comoและ Milan ศูนย์กลางประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของเมืองก่อตั้งขึ้นบนยอดเขาที่ตั้งอยู่

ในหุบเขาทางฝั่งขวาของลูรา   

ที่พัก: Just Hotel Lamazzo Fiera 4* หรือระดับใกล้เคียง 

                    (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที1่) 

น าท่านเดินทางสู ่ เมืองโคโม่ (Como) (ระยะทาง 16 กม. / 30 นาที) เป็นเมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย ประเทศ

อิตาลี ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โคโม่เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยู่

ติดกับทะเลสาบโคโม่ ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งรวมชิ้นงานศิลปะชื่อดัง , มีโบสถ์, พิพิธภัณฑ์, 

สวน, โรงละคร, วังเก่าอยู่มากมาย  พาทุกท่านไปเก็บภาพความประทับใจกับ ทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) ขึ้นชื่อว่า

เป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ใน แคว้นลอมบาร์เดีย (Lombardy) ไม่ไกลจากเมืองมิลาน (Milan) เท่าไรนัก 

ด้วยความยาวโดยรอบ บวกกับพื้นที่รอบๆ ทะเลสาบถึง 146 ตารางกิโลเมตร จึงท าให้ทะเลสาบแห่งนี้กลายเป็น

ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศอิตาลี และยังเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดเป็นอันดับ 5 ในยุโรปด้วยความลึก

กว่า 400 เมตร รูปร่างลักษณะเฉพาะของทะเลสาบโคโม่ท าให้นึกถึง  Y ที่กลับด้านที่โด่งดังไปทั่วโลก เป็นผลมาจากการ

ละลายของธารน ้าแข็งรวมกับการกัดเซาะของแม่น ้า Adda โบราณ ท าให้เกิดทางแยกเป็นตัว Y และยังเป็นทะเลสาบมี

ทิวทัศน์ที่งดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งในโลก  

วันที่สาม        เมือง Lomazzo-เมืองโคโม่-ทะเลสาบโคโม่-เมืองแองเกิลเบิร์ก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์-ยอดเขาทิตลิส-ถ ้าน ้าแข็ง-         

         สะพานแขวน-เมืองลูเซิร์น-สิงโตหินแกะสลัก-สะพานไม้ชาเปล- Schwanenplatz         อาหาร เช้า,เที่ยง,เยน็ 

 

                                                                                                                    



น าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ( ระยะทาง 203 ก.ม. / 3 ชม.)  เป็น
เมืองเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูงอยู่ในรัฐออบวัลเดิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดใน
พรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิตลิส ซึ่งยอดเขาทิตลิสมีความสูงประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน ้าทะเลปาน
กลาง เป็นที่ตั้งของสถานีกระเช้าโรแตร์เพ่ือเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส )Titlis) ท่านจะได้สัมผัสกับกระเช้าทรงกลม
ที่เรียกว่า โรแตร์ เคเบิ้ลคาร์ ที่จะหมุนรอบๆ ที่ท่านสามารถดูวิวได้ 360องศาในขณะที่เคลื่อนที่ข้ึนไปเรื่อยๆ ท่านจะ
ได้ขึ้นชมทัศนียภาพที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ชม ถ ้าน ้าแข็ง (Glacier cave) ที่สวยงามและเดินเล่นถ่ายรูปหรือ
เล่นหิมะบนยอดเขา และชม สะพานแขวน (TITLIS CLIFF WALK) สร้างขึ้นฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเที่ยวบน
ยอดเขาทิตลิส สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสูง 3,000 เมตร ทอดข้ามหน้าผา อิสระให้ท่านถ่ายรูปตาม
อัธยาศัย  
 
 
 
 
 

 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารอาหารชุดสไตล์เอเชีย) บนยอดเขาทิตลิส (ม้ือที2่)   

เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วย
ทะเลสาบและขุนเขา(ระยะทาง 35 ก.ม. / 45 นาที)  จากนั้น น าท่านชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of 
Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตที่เกิดจาก
การปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค ..ศ 1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้าม
ผ่าน แม่น ้ารอยส์ )Reuss  River) ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดใน
ยุโรป สร้างขึ ้นเมื ่อปี ค ..ศ 1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนว
สะพาน  อิสระเดินเล่นที่ Schwanenplatz  ที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งหลักส าหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนลูเซิร์น ตั้งอยู่ริม

ฝั่งขวาของทะเลสาบลูเซิร์น มีร้านค้ามากมายที่นี่ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร มีโรงงานนาฬิกาโรเล็กซ์ในบริเวณนี้ด้วย 
ร้านค้ารอบๆขายงานฝีมือสวิสท้องถิ่น ร้านค้าบางร้านขายของที่ระลึก ช็อคโกแลต เครื่องประดับ ฯลฯ   

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที3่) 

 ที่พัก: Ibis Style Luzern 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

                    (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 



 
  

 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที4่) 

จากนั้นน าท่านเที่ยวชม เมืองซุก (ZUG) (ระยะทาง 29 กม. / 30 นาที) เป็นเมื่องที่ร ่ารวยที่สุดในประเทศ และซุก

เป็นเมืองที่ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกเมืองที่สะอาด

ที่สุด เป็นเมืองเก่าที่คงความสวยงามของพื้นหินแบบ

ยุโรปในยุคกลางจะหลงรักเมืองนี ้ สิ ่งที ่จะท าให้ท่าน

ประทับใจคือรู้สึกได้ถึงอากาศที่สดชื่นและสะอาดอาจ

เป็นเพราะเมืองนี้ตั ้งอยู่บนทะเลสาบ อิสระชอปปิ้งที ่ 

Lohri AG Store ทีมีนาฬิกาชั ้นน าระดับโลกให้ท่าน

เลือกซื ้อเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck 

Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, 

Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ จากนั ้นน  าท่านเด ินทางส ู ่  เม ือง

กอลมาร์ (Colmar) ประเทศฝรั่งเศส (ระยะทาง 174 ก.ม. / 2.30 ชม.)  อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส 

ใกล้กับประเทศเยอรมนี จึงท าให้สถาปัตยกรรมคล้ายกับของเยอรมนี ได้ชื่อว่าเป็น “capitale des vins d’Alsace” 

(เมืองหลวงแห่งไวน์แห่งอาลซัส) อีกด้วย เมืองกอลมาร์ได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองที่ยังคงลักษณะสถาปัตยกรรม

และบรรยากาศของเมืองโบราณไว้ ทั้งพิพิธภัณฑ์ ศาสนสถาน ห้องสมุด น ้าพุ รูปปั้น ร้านค้าต่างๆ ปัจจุบันได้รับการ

ขนานนามว่าเป็น “Little Venice” (la Petite Venise) ติดอันดับเมืองโรแมนติกเป็นอันดับต้นๆ ของฝรั่งเศส เวนิ

สน้อย เป็นชื่อที่มอบให้กับเส้นทางในเมืองกอลมาร์ ชื่อนี้น่าจะมาจากแนวบ้านทั ้งสองฝั่งแม่น ้าซึ ่งอยู ่ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง เขตนี้เริ ่มต้นหลัง Koïfhus ผ่านย่านคนขายปลา และไปยังสะพาน Turenne และ 

Saint-Pierre  เดิมทีเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนผู้ผลิตไวน์ ชาวสวนในตลาด และคนพายเรือในชนบท Krutenau ทอด

ยาวไปรอบ ๆ ถนน Turenne ที่ใช้ในปี 1674   

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่5) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง (Dijon) (ระยะทาง 252 ก.ม. / 3.30 ชม.) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของไวน์

ชั้นเลิศ และยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นเบอร์กันดี (Burgundy region เป็นเมืองหลวงที่มีความส าคัญด้านประวัติ

ศาสตร์ของแคว้นเบอร์กันดีและฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ในเรื่องของการผลิตไวน์ 

นอกจากวัฒนธรรมเกี่ยวกับไวน์และการปลูกองุ่นแล้ว เมืองดีจองยังเป็นอีกเมืองที่มีความเกี่ยวพันกับคริสต์ศาสนา

เป็นอย่างมาก เนื่องจากการมีโบสถ์คริสตจักรจ านวนมากตั้งอยู่ภายในเมือง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่6) 

     ที่พัก : Ibis style Dijon Central 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

    (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่สี่       เมืองลูเซิร์น-เมืองซุก- Lohri AG Store-เมืองกอลมาร์ (Colmar) ประเทศฝรั่งเศส-เวนิสน้อย -เมืองดีจอง                                                                                                                                                                               
      อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 
 

                                                                                                                    

วันที่ห้า       เมืองดีจอง- พิพิธภัณฑ์ศิลปะประจ าเมือง-โบสถ์เซนต์มิเชล-โบสถ์แซ็ง-เบนีญ-วังดยุกแห่งเบอร์กันดี-ย่านเซรีส-เอาท์เล็ท 
       ลาวัลเล ่-เมืองปารีส                                                                                            อาหาร เช้า,เที่ยง 
 



 

เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7) 

พาท่านไปถ่ายภาพความประทับใจกับแลนด์มาร์ค 

เมืองดีจอง (Dijon) ชมด้านนอก พิพิธภัณฑ์ศิลปะ

ประจ าเมือง (The Musée des Beaux-Arts ) ซึ่งอยู่

ในบริเวณเดียวกันกับวังดยุคแห่งเบอร์กันดี ภายในจะมี

การจัดแสดงนิทรรศการของศิลปะยุคกลาง และชั้นบน

จะมีภาพวาดจัดแสดงจ านวนมาก ซึ่งผลงานส่วนใหญ่

จะเป็นผลงานภาพวาดของจิตรกรเฟลมิช และศิลปินที่

ม ี เส ียงในท ้องถ ิ ่น โบสถ ์ เซนต ์ม ิ เชล (St. Michel 

church) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวังดยุคแห่งเบอร์กันดี เป็นโบสถ์ทคริสต์ที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่ง โดยตัว

โบสถ์ถูกสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษที่ 15 ถึงศตวรรษ 17 และไปชมโบสถ์ท่ีมีความสวยงามอีกแห่ง คือ โบสถ์แซ็ง-เบนีญ 

(Cathédrale St. Bénigne) โบสถ์ตริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่สร้างขึ้นในแบบโกธิค โดยที่ใต้ถุนโบสถ์ถูกใช้เป็นที่ฝัง

ศพ วังดยุกแห่งเบอร์กันดี (The Ducal Palace) วังของขุนนางชั้นสูงที่มีรูปแบบอาคารที่สวยงาม และถือว่าเป็น

จุดหมายปลายทางที่ส าคัญของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเมืองดีจอง โดยวังแห่งนี้ได้สร้างขึ้นในแบบสไตล์

คลาสสิก ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษ 17 ถึง ศตวรรษ18 ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที ่มีศิลปะในการก่อสร้างที ่ยอด

เยี่ยม และถือว่าเป็นสมบัติล ้าค่าที่มีความส าคัญของประเทศอีกแห่งก็ว่าได้   

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่8) 

จากน ั ้นน  าท ่ านเด ินทางส ู ่  ย ่ านเซร ีส  (Serris) 

(ระยะทาง 331 ก.ม. / 4.30 ชม.) เป็นย่านชานเมือง

ของปารีส ตั้งอยู่นอกบริเวณของดิสนีย์แลนด์ปารีส 

ดังนั ้นจึงเป็นสถานที ่พักผ ่อนยอดนิยมและยังม ี 

ศูนย์การค้าที่ใหญ่โต และสวนสาธารณะอันกว้างขวาง 

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ ้งตามอัธยาศัยที ่  เอาท์เล็ท 

ลาวัลเล่ (La Vallée Village Outlet) เป็นเอาท์เล็ท

จ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจ าหน่ายใน

ราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 

70 เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน ท าให้เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งสินค้า

แบรนด์เนม โดยปัจจุบัน เอาท์เล็ทลาวัลเล่มีสินค้าแบรนด์เนมจ าหน่ายอยู่หลาย 10 แบรนด์ VERSACE หนึ่งในแบ

รนด์ที่ได้รับความนิยมในไทย และยังมี GUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD หรือ BACCARAT ก็มีเช่นกัน  

 อิสระเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ระยะทาง 38 ก.ม. / 1 ชม.) 

 ที่พัก: Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 



   (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

 

 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9) 

จากนั้นทุกท่านไปเปิดประสบการณ์ นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า (Funicular 
Montmartre)  เปิดให้บริการเมื่อช่วงฤดูร้อนปี 1990  ได้มีการสร้าง
และปรับปรุงใหม่อย่างสม ่าเสมอจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันกระเช้าไฟฟ้า
เป็นรถไฟฟ้าและขนส่งผู้โดยสารได้กว่า 2 ล้านคนต่อปี การเดินทางใช้
เวลา 90 วินาทีและเป็นไปโดยอัตโนมัติ จากนั้นพาทุกท่านไปที่ มหา
วิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า (The Basilica of the Sacred Heart of 
Paris)  สถานที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “หัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของปารีส” 
จุดท่องเที ่ยวยอดฮิต ตั ้งอยู ่บนยอดเนินเขามงต์มาตร์ (La butte 
Montmartre) สูงจากระดับน ้าทะเล 129 เมตร เขาแห่งเดียวในกรุง
ปารีส จุดชมวิวแสนสวย ท่านจะได้เห็นวิวมุมสูงที่สุดอันดับสองรอง
จากหอไอเฟล แต่มีความโดดเด่นส าคัญคือคุณจะได้เห็นหอไอเฟล
ตั ้งอยู ่กลางเมืองถ้ามองจากจุดนี ้ เป็นวิวแสนโรแมนติกจับใจทั ้ง
กลางวันและกลางคืน มหาวิหาร Sacré-Coeur เป็นวิหารในคริสตจักร
โรม ันคาทอล ิก ถ ูกออกแบบโดย โปล อาบาด ี (Paul Abadie) 
สถาปนิกที่ถูกคัดเลือกจากสถาปนิกทั้งหมด 77 รายเริ่มก่อสร้างปี 
ค.ศ. 1875 และเสร็จสิ้นลงในปี ค.ศ.1914 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างเกือบ 
40 ปี เก็บภาพความประทับใจกับแลนด์มาร์คโด่งดังของเมืองปารีส 
หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คส าคัญของประเทศฝรั่งเศส ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กทั้งหมด 
มีความสูงประมาณ 300 เมตร(เทียบกับตึกประมาณ 75 ชั้น) สร้างเป็นรูปแบบหอคอย โดยถูกตั้งตามชื่อของสถาปนิก
ที่คนออกแบบชื่อว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซึ่งเป็นทั้งวิศวกรและสถาปนิกชื่อดังของฝรั่งเศสในยุคนั้น ซึ่งเชี่ยวชาญด้าน
การก่อสร้างงานเหล็กโดยเฉพาะ หอไอเฟลสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นผลงานในการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ปี แห่ง
การปฏิวัติประเทศฝรั่งเศส และเพื่อแสดงถึงความร ่ารวย ยิ่งใหญ่ รวมถึงความส าเร็จในยุคอุตสาหกรรมของประเทศ
ในขณะนั้นด้วยหนึ่งในจุดถ่ายรูปหอไอเฟลที่ดีที่สุดคือลานตรงข้างหน้าปราสาท Palais de Chaillot ที่อยู่ใกล้ๆกับ
สถานีของ Trocadéro ที่เราจะพาทุกท่านไป เพราะตรงนี้เป็นมุมถ่ายแล้วจะเห็นหอไอเฟลแบบไม่มีอะไรมาบังความ
สวยงามแน่นอน 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) 

วันที่หก       เมืองปารีส- นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre- มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า-หอไอเฟล – ล่องเรือชม

      แม่น ้าแซน โดย บาโต มูช-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์                            อาหาร เช้า,เทีย่ง,เย็น 

 

                                                                                                                    



จากนั้นพาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศเมืองปารีส ล่องเรือชมแม่น ้าแซน โดย บาโต มูช (Bateaux-Mouches)  รอบ
ละประมาณ 1 ชม. มีการบรรยายเกี่ยวกับประวัติเมืองปารีสตลอดทั้งการเดินทางระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วย
สถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารน็อทร์-ดาม, หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ จากนั้นเยี่ยมชมด้านนอกและเก็บ
ภาพความประทับใจกับ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมืองปารีส 
จากผลงานที่จัดแสดงไปจนถึงความเก่าแก่และยิ่งใหญ่ของสถานที่ท าให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความส าคัญระดับโลก 
ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าฟิลิปที่ 2 ก่อนที่จะถูกขยายให้เป็นพระราชวังหลวง ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นสถานที่เก็บ
รักษาผลงานศิลปะท่ีทรงคุณค่าไว้มากกว่า 400,000 ชิ้น แต่น ามาจัดแสดงให้ชมเพียง 40,000 ชิ้นเท่านั้น ซึ้งแน่นอน
ว่าผลงานศิลปะเหล่านี้ถูกเล่าต่อกันมาว่าเป็นสมบัติจากการที่ฝรั่งเศสน ามาจากประเทศท่ีตนชนะสงครามจากนั้นพา
ทุกท่านไปอิสระช้อปปิ้งที่  ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เป็นห้างชื่อดังใจกลางกรุงปารีส ซึ่งคุณจะได้
พบกับสินค้าแบรนด์ชั ้นน าต่างๆจากทั่วโลก ในราคาที่ไม่แพงและบรรยากาศที่หรูหราตระการตา ที่ดีเด่นต่อ
นักท่องเที่ยวไทย เพราะมีพนักงานและข้อความภาษาไทยในห้างนี้ด้วย ห้าง La Samaritaine เป็นห้างสรรพสินค้า 
ขนาดใหญ่ ในกรุงปารีส เริ่มต้นจากร้านเสื้อผ้าเล็กๆ และขยายไปสู่สิ่งที่กลายเป็นชุดของอาคารห้างสรรพสินค้าที่มี
แผนกต่างๆ ทั้งหมด 90 แผนก เป็นสมาชิกสมาคมห้างสรรพสินค้านานาชาติตั้งแต่ปี 2528 ถึง 2535 ห้างแกลเลอรี่ 
ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที ่มีช ื ่อเสียงมากที ่ส ุดแห่งหนึ ่งของปารีส ภายในอาคารที ่มี
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม เปิดให้บริการครั้งแรกในปี ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนที่จะมาเป็นห้างสรรพสินค้าแฟชั่นชั้นน า
ของโลกอย่างทุกวันนี้แต่ก่อนเป็นแค่ร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆ ที่หัวมุมถนน Lafayette แต่ภายหลังไม่นานได้มีการขยับ
ขยายพ้ืนที่เพ่ือให้เพียงพอต่อจ านวนพนักงานและลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอย มีบันทึกว่าเป็นปีที่มียอดขายสูงสุด ซึ่งใน
ปัจจุบันมีสาขาแบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั้งในประเทศและนอกประเทศ รวมแล้วทั้งหมด 61 แห่ง  

 

เย็น      รับประทานอาหารเย็น (มื้อที1่1) 

                    ที่พัก : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

     (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 
 
 

05.30 น.     รับประทานอาหารเช้า (SET BOX) (ม้ือที่12) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน

นานาชาติ 

    ปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

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

 

 

                                                                                                                    



09:30 น.    เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY032  

18.55 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 

21.45 น.      เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY402 

 
 
07:20 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update 1 มิถุนายน 2565 ) 
 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  

2. เอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีน
ครบถ้วนมาแล้ว  

 

► ก่อนเดินทางเข้าประเทศอิตาลี 

ตามค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขอิตาลี ลงวันที่ 22 ก.พ. 2565 ว่าด้วยมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามายังอิตาลี

ก าหนดให้ผู้ที่เดินทางจากประเทศนอกกลุ่มประเทศสมาชิกอียู (รวมผู้เดินทางจากประเทศไทย) ที่จะเดินทางเข้ามายัง

อิตาลีต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. แสดงแบบฟอร์ม EU Digital Passenger Locator Form (dPLF) เพ่ือแสดงต่อเจ้าหน้าที่มีอ านาจเรียกตรวจ 

2. แสดงหลักฐาน QR code ของแอปพลิเคชั่น Green Pass โดยแปลง QR code จาก EU Digital Covid Certificate 

จากแอปพลิเคชันหมอพร้อม 

3. ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบตามเกณฑ์ท่ีผู้ผลิตวัคซีนก าหนด  

 

►วัคซีนที่ยอมรับส าหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศอิตาลี 

(1) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) ครบ 2 โดส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน 

(2) Johnson & Johnson ครบ 1 โดส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ 

(3) Sinovac และ Sinopharm จะต้องได้รับเข็มที่ 3-4 ด้วย Pfizer, Moderna, AstraZeneca เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

14 วัน หรือ Johnson & Johnson เป็นเข็มท่ี 3 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ 

4. ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าหรือออกจากอิตาลีต้องสวมหน้ากากอนามัย FFP2 ตลอดการเดินทาง 

(ข้อมูลจาก Royal Thai Embassy 22/02/65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดอัพเดทกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง) 

วันที่แปด          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

                                                                                                                    



► ผู้เดินทางเข้าเข้าประเทศไทยจะต้องได้รับวัคซีน ครบ2โดสแล้ว  

ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศไทยรับรอง มี ดังนี้ 
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   

► ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม. 

ก่อนเดินทางมาถึงประเทศไทย  

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจ านวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง

บริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัท

จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น   

► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบริการท าวีซ่า 5,500 บาท (30,500) 

 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นต้อง

ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามท่ีบริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 

 



**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป -

กลับและจ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัท

มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็ บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึ้นจริงเช่น 

ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจ าโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออ่ืนๆ)  

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมัดจ า 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น จริงเช่น ค่า

วีซ่า ค่ามัดจ าตัวเครื่องบิน  ค่ามัดจ าโรงแรม หรืออ่ืนๆ )  

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่า

ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก

เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง  

8. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของ

นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้น ามาหักจากเงินค่าบริการที่

ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ค่า

โรงแรม หรืออ่ืนๆ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

(บริษัท ด าเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   

2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพัก

เดี่ยวเพิ่ม) หรือเป็นการเพิ่มเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาล

วันหยุด มีงานแฟร์ต ่างๆ บริษัทขอจัดที ่พ ักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที ่พ ักส ่วนใหญ่ในยุโรปไม่มี

เครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที่นั ่งเป็น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั ้นไม่

สามารถเลื่อนวันได้ ใน กรณีที่ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถาม



ราคาอีกครั้ง และการจัดที่นั่งของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพ่ือ

แทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

6. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

7. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 8 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัย

เครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน ้าหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับ

ตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 

Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรือ

อุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษา

เท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอ่ืนๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณี

ลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและ

ข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม 

พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่าน

สามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความ

คุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  จากท่าน 

2. ค่าบริการและยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝรั่งเศส) 5,500 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  

4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

5. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไป

แล้ว 

6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

8. ค่าทิปคนขับรถท่านละ 70 EUR หรือประมาณ 2,600บาท/ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  

 

กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน 



หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั ้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่/ปลอดบุหรี่

ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที ่พัก ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร

เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   

12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบ

แผนประกันภัย Group tour บูกี้ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งนี้การท า

ประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุใน

การเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณี

ท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ  



13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร

เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 

(เอกสารประกอบการยื่นค าร้องขอวีซ่าเชงเก้น) Italy 

ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาวีซ่าวันท าการ 15-10  

ผู้สมัครต้องเดินทางมาแสดงตัว และสแกนลายนิ้วมือ ตามวันเวลานัดหมายยื่นวีซ่า 

โปรดด าเนินการตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเงื่อนไข 

รวมถึงเอกสารที่ใช้ส าหรับยื่นค าร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจ า 

 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า  6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจ านวนหน้า

เหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า เพื่อให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า  )หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ 

 (ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าทีหากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      เพื่อน าไปแสดง

ต่อสถานทูต 

 

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด2 x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน3 เดือน ห้าม

ตกแต่งรูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เครื่องประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายช ารุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 

   

ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน  80% ของขนาดภาพ 

 

3. เอกสารส่วนตัว )ถ้ามี(  

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรข้าราชการ )ภาษาไทย(  



 

หากมีเอกสารอื่นๆ เพ่ิมเติม) ถ้ามี (ท่านจ าเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนสมรส /ส าเนาทะเบียนหย่า/ ส าเนาใบมรณะบัตร  ) กรณีคู่สมรสเสียชีวิต( 

 - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล )ถ้าเคยมี การเปลี่ยน( 

 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี บิดาและ)มารดาเดินทางไปด้วย( จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 

 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี /บิดา)มารดา ไม่ได้เดินทาง( จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดา -มารดา  

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจาก

มารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับ

ยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขตอ าเภอตามหลักฐานที่อยู่ตาม/

) ทะเบียนบ้านของท่านพร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต (มารดา-ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา/โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการ

เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค าร้องขอวีซ่า 

บิดา มารดา จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า -กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง 

จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

จากนั้น ผู้ปกครองจ าเป็นต้องน าหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ส่ง (ทั้งฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ)

 ให้กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัติให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนน าส่งบริษัททัวร์

)สามารถขอดูตัวอย่างได้ที่แผนกวีซ่าของบริษัททัวร์(  

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการท างาน ที่ท างานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

 

4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทที่ท่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เริ่มท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ 

ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบก าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มี

อ านาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

 

4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า ).0403พค( , หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ )DBD(, )คัด

ส าเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ(  



4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตร

นักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

 

4.4 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ)กรณีคู่สมรสเสียชีวิต(, หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ใน

กรณีที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี) Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน 

เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน จดหมาย)ชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น( 

 

4.5 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ )Freelance(, ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ 

จ าเป็นต้องเขียนจดหมายแนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสาร

ประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น  )จดหมาย ชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น( 

 

5. หลักฐานการเงิน 

 

5 .1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ า  )บัญชีส่วนตัว (

รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน )กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า -ออก สม ่าเสมอ ( และมี

ยอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้

อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา 

 

 

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง เขียนจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง )Sponsor Letter( พร้อม

แนบหนังสือรับรองการเงิน ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง กรุณาเลือกบัญชีที่มี) เดือน 6

(ออก สม ่าเสมอ-ประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า 

 ทั้งนี้ ผู้ที่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทางได้ ต้องเป็นบิดา  / มารดา  /พี่น้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน-

เท่านั้น!! กรุณาระบุ ชื่อ สกุล ลงในจดหมายชี้แจ้งเป็นภาษาอังกฤษ-และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทาง 

 

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่สมบูรณ์  ) Book Bank( หรือมีประวัติการเดินบัญชีไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขที่

ก าหนด ท่านจ าเป็นต้องขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ที่ออกจากธนาคารเท่านั้น )Bank Statement( 

กรุณาเคลื่อนไหว/ปรับ /อัพเดต เงินใน สมุดบัญชีออมทรัพย์ ไม่เกิน 5 วัน ก่อนวันนัดหมายยื่นวีซ่า 

 **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น 



 เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจาก

บริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ /ข้อมลู

ส่วนตัวแทนผู้สมัครได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง/ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 

หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งขึ้น 

 

 เมื่อท่านช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! 

หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณ ี

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณี 

  

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์

ตามที่สถานทูตนัดหมาย )โปรด แต่งกายสุภาพ( ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วย

ประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้

ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพ่ือน าส่งสถานทูตเช่นกัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 

เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 

เอกสารทุกฉบับที่ใช้ประกอบการยื่นค าร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น !! 

พร้อมแนบส าเนาฉบับภาษาไทย )โดยไม่จ าเป็นต้องเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง(  

เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น (Italy) 

โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

1 .ชื่อ - นามสกุล )ภาษาอังกฤษ............................................................................................   (........ 

2 .ชื่อ -  สกุลเดิม )ตอนเกิด.........................................................................................     (.......... 

3 .เพศ    ชาย          หญิง 

4 .ที่อยู่ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน  )ภาษาอังกฤษ(  

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

 .................................................รหัสไปรษณีย์   .................... อีเมล์แอดเดรส  ............................................. . 

ที่อยู่ .5พ านักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับส าเนาทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษ)  

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

 .................................................หัสไปรษณีย์ร   .................... อีเมล์แอดเดรส  ............................................. . 

6. โทรศัพท์มือถือ )โปรดระบุ  .............................................. ( โทรศัพท์บ้าน )ถ้ามี.......................................... (  

7 .อาชีพปัจจุบัน ....................................................  

    ต าแหน่งงาน )ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน......................................................................  (  

8 . ชื่อสถานที่ท างาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย )หากประกอบกิจการค้าขาย  โปรดระบุอย่างชัดเจน( 

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

ที่อยู่ที่ท างาน ...........................................................................................................................................  

รหัสไปรษณีย์  .............โทรศัพท์ที่ท างาน /โรงเรียน/มหาวิทยาลัย  ...................................อีเมล์ ..........................  

9 . รายได้ต่อเดือน  ........................ ................................... บาท 

10 .สถานภาพ       ⃣   โสด    ⃣     สมรส  ⃣    แต่งงาน )ไม่จดทะเบียน(  

  ⃣     หย่า     ⃣     ม่าย              ⃣    อยู่กนิฉันสามี -ภรรยา     ⃣     แยกกันอยู ่

11.  ชื่อ -สกุลคู่สมรส )ถ้ามี................................ (  .............วั น/เดือน/ปี เกิด  ................สถานที่เกิด  .....................  

12.  ชื่อ -สกุล ของบิดา   ..................................................... วัน /เดือน/ ปี เกิด .................สถานที่เกิด  ......................  

13.  ชื่อ -สกุล ของมารดา  ..... .............................................วั น/เดือน/ปี เกิด  ................สถานที่เกิด  ......................  

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ )ถ้ามี (โปรดระบุ 

      เลขพาสปอร์ต   ..................... วันออก   ..................... วันหมดอายุ   .................. ออกให้ ณ ประเทศ  ...................  

15 . ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หรือไม ่)โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................( 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ตั้งแต่วันที่  ..............................................  ถึงวันที่  ..................................................  

16. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านี้ 



                       ไม่เคย  เคย  )กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่ด าเนินการ หากทราบ  (……………………………………… 

17.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่

    ไม่เคย เคย  )เหตุผลในการปฏิเสธ................................................................. (  

18 .ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ  

            ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้  ) บิดา -มารดา/ ญาติ /บริษัท/องค์กร ) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุชื่อ ............................................................. 

   บัตรเครดิต    ความสัมพันธ์ ............................................................ 

   เงินสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่าของ

ท่านไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณ ี

 

 เมื่อท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 - กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่า )เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์(     

พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์    

ไม่รับผิดชอบทุกกรณ ี

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต 

เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้อง

กับความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

   -หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของท่านให้ชัดเจน 

)ระบุเป็นภาษาอังกฤษ (ได้แก่ ชื่อบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เริ่มงาน 

 

 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทางใบนัดหมาย/ส าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง )Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ 

ก่อนถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า 

          - ท่านจ าเป็นต้องน าส่ง หนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 

 

 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางที่

คอยให้บริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https//:lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http//:m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

