
 
 

 



 
 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 

17.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirates Airways (EK)โดยมีเจา้หน้าที่
อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

21.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบโดยเที่ยวบินที่ EK 373 **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง**  

วันที่สอง สนามบินนานาชาติดูไบ • ปารีส • พระราชวังแวร์ซายส์ • หอไอเฟล  •   ล่องเรือแม่น ้าแซน   
                                              (-/กลางวนั/เยน็) 

00.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ***เพือ่รอเปล่ียนเคร่ือง*** 

04.05 น.             เดินทางต่อสู่งกรุงปารีส เที่ยวบิน EK 071  

09.25 น. ถึง สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle Airport) เมืองหลวงสุดโรแมนติกของ

ประเทศฝร่ังเศส ผา่นพธีิตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย ( เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชม.)  

 มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองที่มีมนตเ์สน่ห์อนัเหลือลน้ ที่นักท่องเที่ยวอยากมา

เยอืนมากที่สุด กรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที่ล  ้าสมยัแห่งหน่ึงของโลก ที่ทรงดว้ย



 
 

อิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วทิยาศาสตร์และศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่ส าคญั

ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 

 
 

                          น าท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์  เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (VERSAILLE  PALACE )  

( ใช้เวลาเดินทางประมาณ  45 นาที ) อันยิ่งใหญ่ (มีไกด์ทอ้งถ่ินบรรยายในพระราชวงั) ที่สร้างขึ้นตามพระราช

ประสงคข์องพระเจา้หลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอยา่งวิจิตรอลงัการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลกัและ

เคร่ืองเรือน ซ่ึงเป็นการใชเ้งินอยา่งมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวงั เช่น โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั

,ทอ้งพระโรงที่ตกแต่งอยา่งวิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวร่ี, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 

73 เมตร ซ่ึงเป็นหอ้งที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาส์นต่อพระเจา้

หลุยส์ที่ 14 แห่งฝร่ังเศส อีกทั้งยงัเป็นห้องที่ใชส้ าหรับจดังานเล้ียงและเตน้ร าของพระนางมารี องัตวัแนตต ์มเหสี



 
 

ของพระเจา้หลุยส์ที่ 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอยา่งงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโป

เลียนที่ยิง่ใหญ่ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มือ้ที่ 1 ) 

 
จากน้ันน าท่านกลับเข้าสู่มหานครปารีส(Paris) น าท่านชมจุดถ่ายรูป หอไอเฟลที่สวยที่สุดที่ จัตุรัสทรอกาเดโร 

(Trocadéro) แต่เดิมบริเวณน้ีเคยใช้เป็นสถานที่จดังานส าคญัๆ ของประเทศอยู่หลายคร้ัง แต่โด่งดังด้วยเพราะ

ทศันียภาพที่ท่านจะสามารถเห็น หอไอไฟล (Eiffel) ไดอ้ยา่งไม่มีอะไรมาบดบงั โดยหอส่งสญัญาแห่งน้ีนั้น ถือเป็น

สญัลกัษณ์ของพาปารีสที่พลาดไม่ไดด้ว้ยประการทั้งปวง หอไอเฟลนั้น ตั้งตามช่ือของสถาปนิกผูอ้อกแบบ กุสตาฟ 

ไอเฟล เพือ่ใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ในงาน แสดงสินคา้โลก ในปี 1889 แต่ดว้ยลกัษณะที่แปลกตา สร้างความไม่คุน้เคยต่อ

ชาวปารีส ถึงขนาดมีการเรียกร้องใหร้ื้อทิ้งหลงัจากงานส้ินสุดลง แต่หอไอเฟลก็สามารถพสูิจน์ตวัเองและลบค าสบ

ประหม่า จนกลายเป็นสถานที่แรกๆ ที่เม่ือมีคนพูดถึงหรือมีภาพยนตร์เร่ืองใดที่จะกลางถึงปารีส ก็จะจะตอ้งมี

โครงสร้างเหล็กเจา้ของความสูง 324 เมตร ที่เคยเป็น  อาคารที่สูงที่สุดในโลก แห่งน้ีอยูด่ว้ยเสมอ   



 
 

น าท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ (Arc de 

Triomphe) วงเวยีนที่เช่ือมถนน12 เสน้ของปารีสไว ้โดย

สร้างขึ้นเพื่อเป็นสดุดีทหารฝร่ังเศสที่ร่วมรบในสงคราม

ต่างๆ โดยเฉพาะในสงครามนโปเลียน เน่ืองจากเร่ิม

สร้างในรัชสมัยของพระองค์หลังได้รับชัยชนะใน

สงครามยทุธการที่เอาสเทอร์ลิทซ์ เม่ือวนัที่ 2 ธนัวาคม 

1805 นอกเหนือจากนั้น ประตูชยัแห่งน้ีก็ยงัเป็นที่ฝังศพ

ทหารนิรนามในสมยัสงครามโลกคร้ังที่ 1 อีกดว้ย อาร์ก

เดอทรียงฟ์ มีความสูง 49.5 เมตร กวา้ง 45 เมตร และหนา

ถึง 22 เมตร ซ่ึงถือวา่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก รองจาก

ทีเ่กาหลีเหนือเท่านั้น ทางทิศตะวนัตกยงัเป็นที่ตั้งของถนนสายที่โด่งดงัที่สุดของโลกสายหน่ึง นัน่คือ ถนน ช็องเซลี

เซ (Champs-Élysées) ถนนที่ไดช่ื้อมาจากสวนสวรรคข์องเหล่าเทพปกรนมักรีก ในอดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงของการ

ขยายพื้นที่สวยหยอ่มของพระราชวงัตุยเลอรี โดยเม่ือคร้ังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวเสด็จประพาส

ยโุรป ทรงมีพระราชด ารัสใหน้ ารูปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสร้างเป็นถนนพระราชด าเนินกลางในกรุงเทพมหานคร 

วา่กนัวา่อตัราค่าเช่าพื้นที่บนถนนแห่งน้ีมีมูลค่าสูงที่สุดในยโุรป และเป็นที่ตั้งของสินคา้แบรนด์ระดบัโลกมากมาย

ทั้ง Louis Vuitton, Hermès, OMEGA, LACOSTE, Swarovski, Longchamp ก็มีใหเ้ลือกสรรอยา่งครบถว้น  

จากน้ัน   น าท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น ้ าแซนด์ ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้ า เป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ที่น่า

ประทบัใจ โดยเรือจะล่องผ่าน มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายกุว่า 800 ปี เป็นมหา

วิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่งามเลิศ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หน้าทรงเหล่ียมและยอดปลายแหลมบนหลังคา

วหิารสูงจากระดบัพื้นดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพธีิอภิเษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลุยส์ที่ 16 กบัพระนาง

มารี องัตวัแนตต ์และยงัเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนยข์องประเทศฝร่ังเศสอีกดว้ย 

 

 



 
 

 

ค า่ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  (มือ้ที่ 2 ) 

พิเศษ หอยเอสคาโก้ ต้นต าหรับฝร่ังเศส 

ที่พัก              HOTEL MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งต้นเท่าน้ัน  ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทาง

บริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วัน ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยนที่พกั ไปพกัเมืองใกล้เคยีงกรณติีดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

 

วันที่สาม ปารีส •  ดิจอง  •กรุงเบิร์น • บ่อหมีสีน ้าตาล       

                                                                                                                                                                           (เชา้/กลางวนั/เยน็) 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือ้ที่ 3 ) 

น าท่านเดินทางสู่เมืองดิจอง (Dijon ) ( ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  3.30 ชม. )   ประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวง

แห่งแควน้เบอร์กนัดี ผ่านทุ่งราบอนักวา้งใหญ่แหล่งผลิตมสัตาร์ดช่ือดงั อีกทั้งยงัมีช่ือเสียงในการผลิตไวน์ชั้นเลิศ

อีกดว้ย ผ่านชมอาคารบา้นเรือนสมัยเรเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยคุกลาง ซ่ึงมีจุดเด่นคือ การมุง

หลงัคาดว้ยกระเบื้องสีแดงสดจดัเรียงเป็นลวดลายงดงาม 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มือ้ที่ 4 ) 

 



 
 

น าท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น (Bern) ( ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  

3.30 ชม. )   นครหลวงของประเทศ เมืองแห่งน้ีนอกเหนือจาก

ศูนยก์ลางทางการปกครองแลว้ ยงัเป็นจุดรวมของวฒันธรรม

อันเป็นเอกลักษณ์ของดินแดนแห่งขุนเขาจนได้รับการขึ้ น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกเมืองปี 1983 อีกด้วย พาท่านชมความ

งามของ ย่าน Old town ซ่ึงเป็นย่านจุดศูนย์หลางของเมือง 

ไฮไลท์อยู่ที่  หอนาฬิกานาฬิกาดาราศาสตร์ (Zytglogge) ที่

นอกเหนือจากความเที่ยงตรงแลว้ ในทุกๆ ตน้ชัว่โมงยงัมีกลไก

แสดงรูปป้ันสัตวแ์สนน่ารักให้ไดช้มกนัอีกดว้ย ให้ท่านไดซึ้ม

ซับกบับรรยากาศอยา่งไม่รีบเร่งถดัไปไม่ไกลจะพบกบั บา้นเลขที่ 49 ซ่ึงเป็นบา้นที่อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักฟิสิกส์

ช่ือดงัของโลก เคยมาใชชี้วติอยูใ่นช่วงสั้นๆ ระหวา่งปีค.ศ. 1903-1905 ปัจจุบนับา้นหลงัน้ีไดก้ลายเป็นพิพธิภณัฑท์ี่

เก็บรวบรวมภาพถ่ายและผลงาน บางส่วนของไอน์สไตน์ จากนั้นพาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบัความตระการตาของ 

อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น (Bern Minster) ที่คงความงามมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1573   

ตบทา้ยดว้ยสญัลกัษณ์ของกรุงเบิร์น กบั บ่อหมี (Bärengraben) ริมแม่น ้ าอาเร โดย ค  าวา่ Bern ที่เป็นช่ือเมืองนั้นมา

จากค าวา่ "Baren" ในภาษาเยอรมนัที่แปลวา่ "หมี" หรือ "Bear" ในภาษาองักฤษ ซ่ึงเกิดมาจากในสมยัก่อนนั้น ผู ้

ครองเมืองเบิร์นไดไ้ปออกล่าสตัว ์ และสตัวท์ี่ไดก้ลบัมานั้นก็คอืหมีนัน่เอง จนท าใหเ้บิร์นนั้นกลายเป็นช่ือของเมือง 

และมีสญัลกัษณ์ของเมืองเป็นรูปหมีไปดว้ย  



 
 

 

ค า่ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน (มือ้ที่ 5 ) 

ที่พัก AMBASSADOR SPA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งต้นเท่าน้ัน  ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน 

 ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนทีพ่ัก ไปพกัเมืองใกล้เคยีงกรณติีดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

 

 

 

 

 



 
 

วันที่ส่ี   กรุงเบิร์น • แองเกิล้เบิร์ก •  ยอดเขาทิตลิส  • ลูเซิร์น         

                                                                                                                                                                      (เชา้/กลางวนั/เยน็)          

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือ้ที่ 6 ) 

จากน้ันเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านแองเกิล้เบิร์ก (Engelberg) ( ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  2 ชม. )   ซ่ึงตั้งอยูเ่ชิงขนุเขาที่

สวยงามมีระดบัอีกแห่งหน่ึงของเทือกเขาแอลป์ ผา่นเสน้ทางไฮไลทข์องสวติเซอร์แลนด ์และววิทิวทศัน์สวยงาม

ของทุ่งหญา้ตดักบัหิมะอนัขาวโพลนปกคลุมยอดเขา น าท่านขึน้กระเช้าลอยฟ้าทันสมยัระบบใหม่ล่าสุดหมนุ 360 

องศา รอบตวัเอง ชมทศันียภาพอนัตระการตาไดร้อบทิศทางตามเสน้ทางขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis) เขา้ชมถ ้า

น ้ าแขง็ (Ice Grotto)ที่ไม่เคยละลาย เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกบัการเล่นหิมะบนลานสกี สุดแสนประทบัใจเป็น

อยา่งยิง่ ชมทิวทศัน์ของยอดเขาต่างๆ ที่ปกคลุมไปดว้ยหิมะอนัขาวโพลนสร้างความงดงามใหก้บัขนุเขาเป็นอนัมาก 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา (มือ้ที่ 7 ) 



 
 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) ( ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท ี )   เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม

อนัดบัหน่ึงของสวติเซอร์แลนด ์ ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา จากนั้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก 

(Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอยา่งกลา้หาญของ

ทหารสวสิที่เกิดจากการปฏิวติัในฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 

204 เมตร ทอดขา้มผา่นแม่น ้ ารอยส์ (Reuss River) อนังดงามซ่ึงเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพาน

ไมท้ี่มีหลงัคาที่เก่าแก่ที่สุดในยโุรป สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวตัิศาสตร์ของ

ชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน จากนั้นใหท้่านไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้ของสวสิ เช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนงั, มีดพบั, 

นาฬิกายีห่อ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้   

ค า่  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศัย  

ที่พัก   HOTEL  IBIS STYLES LUZERN  CITY หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งต้นเท่าน้ัน  ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน 

 ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนทีพ่ัก ไปพกัเมืองใกล้เคยีงกรณติีดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

 

 

 

 

 



 
 

วันที่ห้า ลูเซิร์น • มิลาน  • มหาวิหารมิลาน  •  แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล 

                               (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือ้ที่ 8 ) 

จากน้ันเดินทางสู่ตัวเมืองมิลาน (Milan) ( ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม. )    เมืองที่เรียกไดว้่า เป็นเมืองหลวง

แห่งแฟชัน่ของโลก เป็นเมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลีตั้งอยูบ่ริเวณที่ราบลอมบาร์ดีที่มีช่ือเสียงในดา้น

แฟชัน่และศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจดัใหเ้ป็นเมืองแฟชัน่ในลกัษณะเดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และโรม เป็นหน่ึง

ในเมืองที่ส าคญั และทนัสมยัที่สุดในอิตาลี 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มือ้ที่ 9 ) 

 

 



 
 

น าท่านถ่ายรูปด้านนอกของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค 

ผสมผสานกนั ชมความงดงามอนัน่าอศัจรรย ์ของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการ น าท่านชม

แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซ่ึงนบัวา่เป็นชอ้ปป้ิงมอลลท์ี่สวยงาม หรูหราและ

เก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ์ของกษตัริยว์คิเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่ 2 ผูริ้เร่ิมการรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาลี 

และอนุสาวรียข์องศิลปินช่ือดงัในยคุเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือลีโอนาร์โด ดาร์วนิซ่ี ที่อยูใ่นบริเวณ ดา้นหนา้ของโรง

ละครสกาล่า 

ค า่ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน (มือ้ที่ 10 ) 

ที่พัก HOTEL NH MILANO 2 หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งต้นเท่าน้ัน  ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน 

 ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนทีพ่ัก ไปพกัเมืองใกล้เคยีงกรณติีดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

วันที่หก มิลาน •  ปิซ่า • หอเอนเมืองปีซ่า •  เซียน่า         

                                                   (เชา้/ กลางวนั /เยน็) 



 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มือ้ที่ 11 ) 

น าท่านเดนิทางสู่เมืองปิซ่า (Pisa) ( ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  3.30 ชม. )   เมืองแห่งศิลปะที่ส าคญัของอิตาลี เป็น

เมืองเล็กๆอยูท่างตะวนัตกของ Florence ดา้นตะวนัตกของเมืองติดกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แมว้่าจะเป็นเมืองเล็กๆ 

แต่ Pisa ก็เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงและเป็นที่รู้จกัของนกัท่องเที่ยวทัว่โลก 

เที่ยง                   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มือ้ที่ 12 ) 

          น าท่านถ่ายรูปบริเวณรอบนอก จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (Piazza Del Duomo) อันเป็นที่ต้ัง หอเอนเมืองปีซ่า  
(Leaning Tower of Pisa) หอระฆงัทรงกระบอก 8 ชั้น ที่สร้างดว้ยหินอ่อนสีขาวสูง 55.86 เมตร มีน ้ าหนกัประมาณ 
14,500 ตนั โดยเอกลกัษณ์และสาเหตุที่ท  าให้หอระฆงัแห่งน้ีไดเ้ป็นส่ิงมหัศจรรยข์องโลกนั้นคือการที่ตวัอาคารมี
ลกัษณะเอียงไปทางเหนือประมาณ 3.97 องศา หอเอนแห่งปิซ่าแรกเร่ิมสร้างในปี  1174 แต่เม่ือสร้างขึ้นไปเพียง 3 
ชั้น ฐานอาคารก็เกิดการทรุดตวัลง เน่ืองจากเน้ือดินในบริเวณน้ีไม่มีชั้นหินแทรก ประกอบกบัตั้งอยูใ่กลแ้ม่น ้ าอาร์
โน ท าให้ดินมีความช้ืนและเหลวกว่าปกติ จนท าให้ตอ้งยติุการก่อสร้างไปกว่า 94 ปี จนกระทัง่ปี 1272 สถาปนิก
นาม จีโอวานี ดี ซีโมเน่ (Giovanni di Simone) ได้มาสานต่อด้วยเทคนิกการสร้างให้เพดานไม่เท่ากันเพื่อรักษา
อาหารใหส้มดุล แต่ก็ตอ้งยติุการก่อสร้างในปี 1284 จากภยัสงคราม ก่อนชั้นที่ 7 ของอาคารจะเสร็จในปี 1319 และ
ตวัหอระฆงัถูกเติมจนเสร็จส้ินเม่ือปี 1372 นบัเป็นเวลาร่วม 199 ปี นบัจากวนัที่เร่ิมสร้าง โดยตวัอาคารเคยเอียงมาก
สุดถึง 5.5 องศา ในปี 1990 ใหท้่านไดช้มบริเวณรอบหอระฆงัแห่งน้ีพร้อมเก็บรูปเป็นที่ระลึก   

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเซียน่า ( Siena ) เพือ่เขา้สู่ที่พกั 

ค า่ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (มือ้ที่ 13 ) 

ที่พัก HOTEL NH EXCELSIOR SEINA หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งต้นเท่าน้ัน  ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน 

 ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนทีพ่ัก ไปพกัเมืองใกล้เคยีงกรณติีดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

 

 

 

 

 

 



 
 

วันที่เจ็ด              เซียน่า • โรม  •  นครรัฐวาติกัน  • น ้าพุเทรวี่ •  บันไดสเปน  • สนามบิน         

                                                                                                                                                                          (เชา้/ กลางวนั /-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่ 14 ) 

เดินทางสู่ศูนย์กลางการปกครองของอิตาลีที่ กรุงโรม (Rome) ( ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  4 ชม. )   เมืองหลวงของ
ประเทศและเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรโรมนัที่รุ่งเรืองถือเป็นรากฐานของสงัคมและวฒันธรรมของชาติยโุรป 
ไม่วา่จะเป็น ปฏิทินตามหลกัสุริยะคติ กฎหมาย การประชุมในสภาในรูปแบบสาธารณรัฐ เป็นตน้       

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  (มือ้ที่ 15 ) 



 
 

 

 

น าท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ (St. Peter’ Square) ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอร์นินี อีกหน่ึงประ
ติมากรผูไ้ดฉ้ายาวา่ สามารถเสกหินอ่อนใหห้ายใจได ้จตุัรัสสามารถจุคนไดป้ระมาณ 60,000 คน ตรงกลางมีเสาโอบี
สิสหินแกรนิตแดง สูง 25.5 เมตร จากอียปิต ์ซ่ึงเป็นการแสดงถึงแสงยานุภาพของโรมนัที่มีต่อประเทศในยโุรปและ
แถบเมดิเตอร์เรเนียนในขณะนั้น ดา้นหลงัจตุัรัสจะเป็น มหาวหิารนกับุญปีเตอร์ (St. Peter’ Basilica) ศาสนสถาน
ของคริสตท์ี่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นที่ฝังพระศพของพระสนัตะปาปาพระองคแ์รกที่ถูกลงโทษประหารชีวติดว้ย
การตรึงไมก้างเขนในสมยัของจกัรพรรดิเนโร เม่ือปี ค.ศ. 68 ถือเป็นศูนยร์วมทั้งทางกายและทางในของวาติกนั  

จากน้ัน        น าชมความยิง่ใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซ่ียม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิง
มหศัจรรยข์องโลกยคุโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสูท้ี่ยิง่ใหญ่ของชาวโรมนัที่สามารถจุผูช้มไดถึ้ง 50,000 คน 
น าชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณน ้าพุเทรวี่ (Trevi Fountain) สญัลกัษณ์
ของกรุงโรมที่โด่งดงั น าท่านเดินสู่บริเวณยา่นบันไดสเปน (The Spainsh Step) แหล่งแฟชัน่ชั้นน าและแหล่งนดัพบ
ของคนรักการชอ้ปป้ิงไดไ้ม่วา่จะเป็น Gucci, Louis Vuitton, Prada, Longchamp, Chanel, DIOR, Balenciaga เป็นตน้ 
แต่หากสนใจชิมกาแฟเอสเปรสโซ่ตน้ต าหรับ ก็มีร้านกาแฟมากมายใหท้่านไดล้ิ้มลอง 

 



 
 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฟูมิซิโน่ (Fiumicino Intl’ Airport) เพือ่ใหท้่านไดมี้เวลาท าการคืนภาษี 
(Vat Refund) 

22.05 น.             ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์เทีย่วบินที่ EK96 **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม                  
บนเคร่ือง ** 

                           *** คณะเดินทางต้ังแต่เดือน เม.ย เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 22.05 น. ถึงดูไบ เวลา 05.55 น. *** 

วนัท่ีแปด   สนามบินนานาชาติดูไบ • กรุงเทพฯ                    (เชา้/-/-) 

05.55 น. ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 3 
ชัว่โมง) ใหท้่านผอ่นคลายอริยบทระหวา่งรอเวลาเปล่ียนเคร่ือง 

08.50 น. ออกเดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK370 **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง**     

18.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดว้ยความประทบัใจ 
*** คณะเดินทางพีเรียด วันที่ 2 – 9 มิ.ย. และ 23 – 30 มิ.ย. 63 ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.20 น. *** 

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

 
 

 



 
 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 

วนัเดนิทางและราคา มหัศจรรย์ ฝร่ังเศส สวสิ อติาลี 8 วนั 5 คนื 
 โดยสายการบินเอมเิรตส์ EK 

เร่ิมเดินทาง เดินทางกลบัถึง เที่ยวบิน 
30 เม.ย 63 
2 มิ.ย. 63 
23 มิ.ย. 63  

 7 พ.ค. 63 
9 มิ.ย. 63 
30 มิ.ย. 63 

EK373/EK071 
EK096/EK370 

ราคา  ผู้ใหญ่ ท่านละ 55,900.- 

ราคา เดก็อายุ 2-11 ปีบริบูรณ์ พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 55,900.- 

ราคา เดก็อายุ 2-11 ปีบริบูรณ์ ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เตียงเสริม) ท่านละ 54,900.- 

ราคา เดก็อายุ 2-11 ปีบริบูรณ์ พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตียง) ท่านละ 53,900.- 

พกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 13,900.- 

 
** คณะเดินทางจ านวน 30 ท่านต่อกรุ๊ป** 

 
รายละเอียดเพิม่เติม ราคา 
ชั้นธุรกิจ EK  เพิม่เงินจากราคาเดิม ***กรุณาเชค็กบัทางเจา้หน้าที่ค่ะ 90,000 – 120,000 

ในกรณีลูกคา้มีตัว๋แลว้ EK หกัออก 19,000 
 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 

✓ ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั Economy Class ไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป สายการบินสายการบินเอมิเรตส์ EK  
✓ ภาษีน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
✓ ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ ทั้งน้ีหากสายการบินมีการแจ้ง

เปล่ียนแปลงในเร่ืองของน ้ าหนักกระเป๋า การสะสมไมล ์หรืออ่ืนใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการยดึตามการเปล่ียนแปลงตามประกาศนั้นๆ 



 
 

✓ ค่าที่พกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ,  
✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 
✓ ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวและยานพานหะตามรายการระบุ 
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเที่ยวคนไทย 
✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ หกั ณ ที่จ่าย 3% 
✓ ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน  50,000 USD / เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม ์

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ไดรั้บอุบติัเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ 4,000 บาท / ท่าน 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซกัรีดที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
 น ้ าด่ืมบริการบนรถ 
 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ทิปส ำหรับคนขบัรถและไกด์ท้องถ่ิน รวมทัง้ทริป 60 ยโูร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษทัจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
หรือเปล่ียนแปลงราคาค่าทวัร์เพิม่ เพือ่ท  าการออกเดินทาง โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการเดินทาง 
2. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 30,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั
มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วนั) 
กรณยีกเลิก (จอยกรุ๊ป) : 

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด 

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณยีกเลิก (ตัดกรุ๊ป) : 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุด เทศกาล
,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
กรณเีจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเลื่อนวันเดินทาง 
หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ ไม่



 
 

รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

โรงแรมท่ีพกัและสถานทีท่องเท่ียว 
 

❖ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯขอแนะน า
ให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริม หรือไม่มี
หอ้งพกัแบบ 3 เตียงเลย 

❖ การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพกัแบบเด่ียวSingle ห้องคู่ Twin/Double 
อาจจะไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชั้น 

❖ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

❖ กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต ่า จะมีบริการเคร่ืองปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

❖ บางสถานที่ในยโุรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษทัฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
➢ หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได)้ 

➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทว้ง,การนดัหยดุ
งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ที่กรมแรงงาน



 
 

ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้ง
ยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากอุบตัิเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บริษทัทวัร์) 

➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ, เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย
แลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนกัท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

➢ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียน
ช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัราค่าน ้ ามนัหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตัว๋
ดงักล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะ
ถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบนิพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายกุ็ตาม อาจท าใหท้่าน
โดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรที่ท  าใหใ้บหนา้เปล่ียนไป ดงันั้น ท่านตอ้งท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์วา่ท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภท์ี่ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้ าเงิน)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทวัร์อยา่งละเอียดทุกหนา้อยา่งถ่องแท้

แลว้จึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 



 
 

เอกสารการขอวซ่ีาเชงเก้น  (ประเทศสวติเซอร์แลนด์) 

ยืน่วซ่ีาแสดงตนทีศู่นย์ยืน่วซ่ีา VFS Global (จามจุรีสแควร์) 

 

ในการยื่นวซ่ีาทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้   

ระยะเวลาในการพิจารณาวซ่ีาประมาณ  15  วันท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทาง

สถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่าก าหนดขึน้อยู่กับสถานทูต         

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑใ์นการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

 
 
หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอยา่งน้อย 2 หน้า 
อายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบั  และหนังสือเดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสือเดินทางเล่ม
เก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย)  
***ส าหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่าน้ัน ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ (สี
น ้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด*** 
 
 
 
 
 
 
 
 

   รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จ  านวน 2 ใบ       

***ในกรณทีี่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา
ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ 
ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 
ข้อก าหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

 

2. รูปถ่าย 
 

1. หนังสือเดินทาง 

 



 
 

(พื้นหลงัขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน กรุณารวบผมใหเ้ห็นใบหนา้ใหช้ดัเจน หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่
คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 
สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกบัวซ่ีา ที่ท่านเคยไดรั้บยอ้นหลงไป 6 เดือน 
 หากพบวา่ท่านใชรู้ปถ่ายเคยมีวซ่ีาที่เกิน 6 เดือนแลว้ ท่านตอ้งถ่ายรูปใหม่ ทางสถานทูตฯ  
เขม้งวดเร่ืองรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ท่านอาจตอ้งเสียเวลาไปถ่ายรูป 
และตอ้งมาแสดงตวัใหม่ในการยืน่วซ่ีา 
 

 
• กรณผู้ีเดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง 

- กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement ตัวจริง บญัชีออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป 
ยอ้นหลงั 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น พร้อมกับมีตราประทับจากธนาคาร ทางสถานทูตจะไม่รับ 
Bank Statement ที่ปร้ินเองจาก Internet (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดินบญัชีโดยการฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วนั 
แลว้ ค่อยขอ Statement เพื่อให้อัพเดทไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซ่า) 

ส าคญัมาก !!! ห้ามท าการโอนเงนิเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในคร้ังเดยีวก่อนการยื่นวซ่ีาเดด็ขาด 
 

• กรณผู้ีเดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลที่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายไดน้ั้น คือ 
-  พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้
- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้
- เพือ่น ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้

-   ตอ้งท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารแสดงความสมัพนัธ ์
เช่น สูติบตัร ทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส เป็นตน้ 
- ใช ้Bank Statement ตวัจริง บญัชีออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น พร้อมกับมีตราประกับจาก  
ธนาคาร อพัเดทไม่เกนิ 15 วันนับจากวันยื่นวีซ่า ของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย 
 
 

 
 
 
 
 
 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ   Bank Statement ที่ปร้ินจากอินเตอร์เน็ต หรือ Bank 
Statement ที่ออกจากธนาคารแต่ไม่มีตราประทบั  บัญชีฝากประจ า บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน 
ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ** 

 

3. หลักฐานการเงนิ 
 

4. หลักฐานการท างาน 
 



 
 

  
• เจ้าของกิจการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายไุม่เกิน 3 

เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 
• เจ้าของกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่าย

ร้าน สญัญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นตนั 
 

• พนักงานทั่วไป  หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษทัฯ ระบุต  าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน พร้อมระบุวันลาและ
ประเทศที่เดินทางทางตามโปรแกรม 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต  
ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 

 
• นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสือรับรองการเรียน ที่ออกจากสถาบนัที่ก  าลงัศึกษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต) 
ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 

 
 
 

• ส าเนาทะเบียนบา้น 
• สูติบตัร(กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี) 
• ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 
• ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน) 

 
 
 

• หากเด็กเดนิทางไปกับบิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอม
ระบุใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

• หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

• หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้
พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

5. เอกสารส่วนตัว 
 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา 
มารดา 

 



 
 

*ส าหรับหนังสือยินยอมน้ัน ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทางส านักงานเขต หรืออ าเภอ* 
 

• กรณเีด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อ  านาจ
ปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดียว 

• กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีา พร้อมเดินทางมาสมัภาษณ์กบับุตรที่สถานทูต
ดว้ย (บิดา หรือ มารดา ) 

• ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวซ่ีาเท่านั้น 
 

เอกสารยืน่วซ่ีาอาจมกีารปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่เติม 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตวัจริงที่ตอ้งน าติดตวัมาในวนัที่ตอ้งสแกนลายน้ิวมือ  

• บตัรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล /สูติบตัร (กรณีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ) 

• สมุดเงินฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชีในการขอยืน่วซ่ีา 
• เวลาการอนุมติัผลวีซ่าจะอยู ่ 10-15 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยดุ เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยดุนักขตัฤกษ ์และวนัหยดุของ

ทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใชร้ะยะพจิารณานานกวา่ที่ก  าหนด         

• ระหวา่งพจิารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

• ค่าแปลเอกสารทุกอยา่งไม่รวมอยูใ่นค่าด าเนินการของทวัร์ 

กำรพิจำรณำผล VISA ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของทำงสถำนทูต  ทำงบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับกำรพิจำรณำใดๆทัง้สิน้  

บริษัทเป็นเพียงตวัแทนท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซำ่เทำ่นัน้ ข้อมลูและเอกสำรทกุอยำ่งต้องเป็นควำมจริงควำม
บิดเบียน ทำงบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผำ่นทกุกรณี *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อมูลค าร้องขอยืน่ วีซ่า ประเทศสวติเซอร์แลนด์  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวซ่ีา ***** 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยืน่วซ่ีาประเทศสวสิเซอร์แลนด์ 

1.) ข้อมูลเกีย่วกับหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ช่ือและนามสกลุ   __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกลุเก่า(ถา้มี)  __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกลุ (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  

 

        วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ.  ________________________ 

        สถานที่เกิด (จงัหวดั) _______________________ 

 
2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 

ที่อยูปั่จจุบนั(ที่สามารถติดต่อได)้   ________________________________________________________________ 

โทรศพัทมื์อถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :                โสด             สมรสโดยจดทะเบียนสมรส             สมรสไม่ไดจ้ดทะเบียน            หยา่            หมา้ย 

วนั/เดือน/ปี ค.ศ. การเปล่ียนสถานภาพ(สมรส, หยา่ ฯลฯ)  ____________________________ 

ถา้ท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ช่ือและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 

       วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

       สถานที่เกิด (จงัหวดั)  _______________________ 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกีย่วกับอาชีพ, หรือถ้าก าลังศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอียดอื่นๆ  

ลงในช่องว่าง 
3.1) ช่ือบริษทัที่ท  างาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

3.2) ที่อยูข่องบริษทัที่ท  างาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

             



 
 

___________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบนัท าอาชีพ โปรดระบุต  าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศพัทท์ี่ท  างาน หรือเบอร์โทรศพัทส์ถาบนัที่ท่านก าลงัศึกษาอยู ่ _______________________________ 

 

       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวซ่ีาเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มีโปรดระบุ) 
           มี     วนัที่ออกวซ่ีา และวนัที่หมดอายวุซ่ีา ใหต้รวจสอบที่หนา้เชงเกน้ที่ท่านเคยเดินทาง 
ประเทศ ______________  วนัที่ออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัที่ออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัที่ออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัที่ออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
          ไม่เคยมีวซ่ีาเชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ท่านเคยมีวซ่ีาเชงเกน้ โปรดระบุวนัที่สแกนลายน้ิวมือล่าสุด   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอียด วนั เดือน ปี ที่สแกนลายน้ิวมือล่าสุด  
                      ไดจ้ากหนา้วซ่ีาเชงเกน้ล่าสุดที่ท่านเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ ______________ วนัที่สแกนลายน้ิวมือล่าสุด  ___________________ 
5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ออกคา่ใชจ่้ายเอง                       มีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้                  ระบุช่ือ   ความสมัพนัธ ์   

 
 

 

 

 

 

 

 

 


