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      HILIGHT 
ปารีส | พระราชวังแวรซ์ายน ์| เบิรน์| โรม |ลูเซิรน์ |ยอดเขาจุงเฟรา 

ฟลอเรนซ|์ เซียน่า | ปิซ่า | มลิาน| เกาะเวนิส 

 
 
 

EUROPE CLASSIC SERIES 1  

ฝรังเศส – สวิตเซอรแ์ลนด ์– อิตาล ี

10 วัน 7 คืน 

 
เดนิทาง มีนาคม – เมษายน 2566 

ราคาแนะนาํเพียง  89,900.- 



2304-0701-GQ3CDGEK002                                                          www.smileytour.com                                                                Page 2 of 19 

 

 กําหนดการเดนิทาง                                                                                 
 
 

วนัท ี 15 – 24 มนีาคม 2566 89,900.- 

วนัท ี 12 – 21 เมษายน 2566 98,800.- 

 

วันท ี  กรุงเทพ – ดูไบ 

.  น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู  เคานเ์ตอร ์T สายการบินเอมิเรตส ์โดยมี

เจา้หนา้ทคีอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

.  น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเทยีวบินท ีEK 373 

วันท ี  ดูไบ – ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่นําแซน – ช้อปปิง 

.  น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลียนเครือง 

.  น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีสดว้ยเทียวบิน EK071 

.  น. ถึง สนามบินถึงท่าอากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝรังเศส นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

(เวลาทอ้งถนิชา้กว่าประเทศไทย  ชวัโมง) นําท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรงัเศส เมือง

ทีมีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั  ใน  ของโลกทีนกัท่องเทียวอยากมาเยือนมากทีสดุ ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหนึงใน

ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจแลวฒันธรรมทลีาํสมยัแห่งหนึงของโลก ทีทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศกึษา บนัเทิง สือ แฟชนั 

วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ทาํใหก้รุงปารีสเป็นหนึงในเมืองทีสาํคญัทีสดุแห่งหนงึของโลก นาํเทยีวชมความงดงามของมหานคร

ปารีส ผ่านชมความสวยงามของแม่นาํแซนนท์ีตดัผ่านใจกลางกรุงปารีส ขา้มสะพานสู่ เกาะเดอ ลา ซิเต ้กลางแม่นาํแซน 

ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอรด์ (Place de la Concorde) ทีพระเจา้หลยุสท์ี 16 และพระนางมารีอังตวัเนต ถูก

ตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวตัิฝรงัเศส แลว้ผ่านเขา้สู่ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ ่(Champs Elysees) ซงึ

ทอดยาวจากจัตุรสัคองคอรด์ตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน นําชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) 

สญัลกัษณแ์ห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึก  เอาสเ์ตอรลิ์ทซใ์นปี  โดยเรมิสรา้งขึนในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้

เสร็จในปี ค.ศ.  แลว้จากนนันาํถ่ายรูปเป็นทีระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณท์ีโดดเด่นสงูตระหง่านคู่นคร

ปารีสดว้ยความสงูถึง 1,051 ฟตุ ซงึสรา้งขึนในปี ค.ศ.1889 ทีบรเิวณจตัรุสัทรอคคาเดโร่  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

วันที เส้นทางการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรม 

วันท ี . กรุงเทพฯ – ดไูบ ✈ ✈ ✈ - 

วันท ี . ดไูบ – ปารีส – ประตชูยั – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่นาํแซน – ชอ้ปปิง ✈  X MERCURE LA DEFENSE 

วันท ี . ปารีส – พระราชวงัแวรซ์ายน ์–  ดิจอง    MERCURE DIJON CLEMENCEAU 

วันท ี . ดิจอง – กรุงเบิรน์ – อินเทอรล์าเกน    METROPOLE 

วันท ี . อินเทอรล์าเกน – ยอดเขาจงุเฟรา – มิลาน    HOLIDAY INN MILAN NORD ZARA 

วันท ี . มิลาน – เกาะเวนิส – เมสเตร ้    NOVOTEL MESTRE CASTELLANA 

วันท ี . เมสเตร ้– ฟลอเรนซ ์– ปิซ่า    NH PISA 

วันท ี . ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – เซียน่า – โรม    MERRIOTT PARK ROME 

วันท ี . โรม - มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซียม – นาํพเุทรว ี– ย่านบนัได

สเปน – สนามบิน 

  ✈  

วันท ี . ดไูบ – กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  
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บ่าย นาํท่านล่องเรือแม่นาํแซน ไปตามแม่นาํแซน ทไีหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิค

ของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝังแม่นาํนบัว่าเป็นอีกหนึงประสบการณที์น่าประทบัใจโดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดาม

แห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายกุว่า  ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคทีงามเลิศ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่

หนา้ทรงเหลียมและยอดปลายแหลมบนหลงัคาวิหารสงูจากระดบัพืนดินถึง  เมตร เป็นสถานทีประกอบพิธีอภิเษกสมรส

ระหว่างพระเจา้หลยุสท์ี  กับพระนางมารี องัตวัแนตต ์และยงัเป็นจุดกิโลเมตรทีศูนยข์องประเทศฝรงัเศสอีกดว้ย จากนนั

พาท่านสมัผสักบับรรยากาศทเีต็มไปดว้ยนกัชอปปิงจากทวัทกุมมุโลกในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสทแีกลเลอรี 

ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือสินคา้ของสวิสจากรา้น Bucherer รา้นดังของสวิส ทีมีสาขา

เปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครืองหนงั, มีดพับ, นาฬิกายีห้อดัง อาทิเช่น Rolex, 

Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

คาํ อิสระอาหารคาํตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

ทพีกั 

 

นาํท่านเขา้สู่ทีพกั MERCURE LA DEFENSE หรือเทียบเท่า 

วันท ี  ปารีส – พระราชวังแวรซ์ายน ์–  ดิจอง  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนนัเดินทางสู่เมืองแวรซ์ายส ์เพือนาํเขา้ชมความงดงามของพระราชวังแวรซ์ายส ์(Versaille  Palace) อนัยิงใหญ่ (มี

ไกดท์อ้งถินบรรยายในพระราชวงั) ทีสรา้งขนึตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ ี  ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลงัการ 

ทงัจิตรกรรมฝาผนัง รูปปัน รูปแกะสลกัและเครืองเรือน  ซงึเป็นการใชเ้งินอย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวงั 

เช่น โบสถห์ลวงประจาํพระราชวัง,ทอ้งพระโรงทีตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวรี, หอ้งกระจก (Hall of 

Mirror) ทมี ีความยาวถึง  เมตร ซงึเป็นหอ้งทีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทตูไทยสมยัพระนารายณม์หาราชเคยเขา้ถวาย

สาสน์ต่อพระเจา้หลยุสท์ี  แห่งฝรงัเศส อีกทงัยงัเป็นหอ้งทีใชส้าํหรบัจดังานเลียงและ เตน้ราํของพระนางมารี องัตวัแนตต ์

มเหสีของพระเจา้หลยุสท์ ี ,  ชมหอ้งบรรทมพระราชินีทตีกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโป 

เลียนทยีิงใหญ่  
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย จากนนัเดินทางสู่เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรงัเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอรก์ันดี ผ่านทุ่งราบอันกวา้งใหญ่แหล่ง

ผลิตมัสตารด์ชือดัง อีกทังยังมีชือเสียงในการผลิตไวนช์ันเลิศอีกดว้ย ผ่านชมอาคารบา้นเรือนสมัยเรเนสซองส ์โบสถแ์ละ

วิหารเก่าแก่ในสมยัยคุกลาง ซงึมีจดุเด่นคือ การมงุหลงัคาดว้ยกระเบืองสีแดงสดจดัเรียงเป็นลวดลายงดงาม 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารอาหารพืนเมือง 

ทพีกั นาํท่านเขา้สู่ทีพกั MERCURE DIJON CLEMENCEAU หรือเทียบเท่า 

วันท ี  ดิจอง – กรุงเบิรน์ – อินเทอรล์าเกน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่กรุงเบิรน์ (Bern) ซึงไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี

เบิรน์ยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองทีมีคุณภาพชีวิตทีดีทีสุดของโลกในปี ค.ศ.2010 นาํท่านชมบ่อหมีสีนาํตาล 

(Bear Park) สตัวท์ีเป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบิรน์ นาํท่าน  ชมมารก์าสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบู

ติค เป็นย่านทีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบัการเดินเทียวชมอาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี นาํท่านลดัเลาะชม ถนนจงุเคอรน์กาส

เซ ถนนทีมีระดับสูงสุดของเมืองนี ถนนกรมักาสเซ ซึงเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม

นาฬิกาไซท้ ์คล็อคเค่นทรมั อายุ 800 ปี ทีมี “โชว”์ ใหดู้ทุกๆชวัโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครงั นาํท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ ์

Munster สิงก่อสรา้งทางศาสนาทีใหญ่ทีสดุในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ถูกสรา้งขึนในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพทบีรรยาย

ถึงการตดัสินครงัสดุทา้ยของพระเจา้    

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย นาํท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอรล์าเกน (Interlaken) เป็นเมืองทีตงัอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทนู (Lake Thun) และทะเลสาบ

เบรียนซ ์(Lake Brienz) อนัเป็นแหล่งท่องเทียวทีสาํคญั และ มีความสาํคญัประหนึงเมืองหลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอลนัด ์มี

ภาพของยอดเขาจงุเฟราเป็นฉากหลงั อสิระใหท้่านเดินเล่นในเมืองตามอธัยาศยั 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารอาหารพืนเมือง (ชีสฟองดูว)์ 

ทพีกั นาํท่านเขา้สู่ทีพกั METROPOLE หรือเทียบเท่า 

วันท ี5 อินเทอรล์าเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – มิลาน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ เมืองกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมืองตากอากาศทีสวยงาม เพือขึนกระเชา้Eiger Express กระเชา้ลอยฟ้า

ตวัใหม่ สู่สถานี Eigergletscher  โดยกระเชา้ตวันีนอกจากจะใหท้่านไดเ้ห็นวิวความสวยงามของจุงเฟราโดยรอบแลว้ยงัจะ

ช่วยใหท้่านลดเวลาลงกว่า  นาที เมือเทียบกบัการขึนสู่ยอดเขาแบบเดิม หลงัจากนนันาํท่านเดินทางต่อดว้ยรถไฟเพือขึนสู่ 

สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานีรถไฟทีอยู่สงูทีสดุในยโุรป (Top of Europe) ระหว่างเสน้ทางขึนสู่ยอดเขา

ท่านจะไดผ่้านชมธารนาํแข็งทีมีขนาดใหญ่   โดยเมือปี คศ.  องคก์ารยเูนสโกประกาศใหย้อดเขาจงุเฟรา เป็นพืนทมีรดก
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โลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป มีความสงูกว่าระดบันาํทะเลถึง ,  ฟตุหรือ ,  เมตร หลงัจากนนันาํท่านเขา้ชม

ถาํนาํแข็ง (Ice Palace) ทแีกะสลกัใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารนาํแข็งลึกถึง  เมตร อสิระใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรูป เล่น

หิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา และทีไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการด์โดยทีทาํการไปรษณียท์ีสงู

ทสีดุในยโุรป 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั 

บ่าย 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 

จากนนัเดินทางขา้มพรหมแดนสวิตเซอรแ์ลนด ์– อิตาลี สู่ตวัเมืองมิลาน (Milan) เมืองทเีรียกไดว้่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชนั

ของโลก  

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ทพีกั นาํท่านเขา้สู่ทีพกั HOLIDAY INN MILAN NORD ZARA หรือเทียบเท่า 

วันท ี  มิลาน – เกาะเวนิส – เมสเตร้  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝังแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถูกสรา้งขึนจากการเชือม

เกาะเล็ก ๆ จาํนวนมากเขา้ดว้ยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึงเป็นส่วนหนึงของทะเลอาเดรียตริก เป็นเมืองท่าโบราณ 

และเป็นเมืองทีใชค้ลองในการคมนาคม มากทีสดุ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย นาํท่านเดินทาง สู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นําทา่นล่องเรือผา่นชมบ้านเรอืนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรอื 

เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองทีไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน   มีสมญานามว่า

เป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอ้ยใหญ่กว่า  เกาะ และมีสะพานเชือมถึงกนักว่า  แห่ง ขึนฝังทีบริเวณซาน

มาร์โค ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส จากนันนาํท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of 

Sighs) ทีมีเรืองราวน่าสนใจในอดีต เมือนักโทษทีเดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดม้ีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลก

ภายนอกเป็นครงัสดุทา้ยระหว่างเดินผ่านช่องหนา้ต่างทีสะพานนี  ซงึเชอืมต่อกบัวังดอดจ ์(Doge’s Palace) อนัเป็นสถานที

พาํนักของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซึงนักโทษชือดงัทีเคยเดินผ่านสะพานนีมาเเลว้คือ คาสโนว่านนัเอง นําท่านถ่ายรูป

บริเวณจัตุรัสซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ทีนโปเลียนเคยกล่าวไวว้่า “เป็นหอ้งนงัเล่นทีสวยทีสุดในยุโรป” จัตุรสัถูก

ลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทงัโบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ทีมีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซน

ไทน ์จากนนัอิสระใหท้่านไดม้ีเวลาเทียวชมเกาะอนัแสนโรแมนติก เช่น เพือชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิส, เขา้ชมโบสถซ์านมาร์

โค, ช๊อปปิงสินคา้ของทีระลกึ อาทิเช่น เครืองแกว้มรูาโน,่หนา้กากเวนิส หรือนงัจิบกาแฟในรา้น Café Florian ทเีปิดใหบ้รกิาร

มาตงัแต่ปี ค.ศ.  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัสู่ฝังแผ่นดินใหญ่ Venice Mestre 
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คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารอาหารพืนเมือง (สปาเกตตีหมึกดาํ) 

ทพีกั นาํท่านเขา้สู่ทีพกั NOVOTEL MESTRE CASTELLANA หรือเทียบเท่า 

วันท ี7 เมสเตร้ – ฟลอเรนซ ์– ปิซ่า 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางต่อสู่แควน้ทสัคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน้ คือ ฟลอเรนซ ์(Florence) ทไีดร้บัขนานนามว่าเป็น

เมืองศนูยก์ลางแห่งศิลปะในยคุเรอเนสซองส ์ซึงลว้นแลว้แต่มีโบราณสถานสาํคญั และมีทิวทศันต์ามธรรมชาติทีสวยงาม จน

ไดร้บัการแต่งตงัใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโกเ้มือ ปี ค.ศ.  ทาํใหท้สัคานีมชีือเสียงในฐานะดินแดนท่องเทียวยอด

นิยมระดบัโลก นกัท่องเทียวทวัโลก ชมความยิงใหญ่ และอลงัการของมหาวหิารซานตา มาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria 

Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ ์ทีใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของทวีปยุโรป ซึงโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมทีใชห้ินอ่อนหลายสี

ตกแต่งผสมผสานกันไดอ้ย่างงดงาม นาํชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึงรายลอ้มไปดว้ยรูปปัน 

อาทิ เช่น รูปปันเทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุ รุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า (Perseus with the Head of 

Medusa), รูปปันเดวิด ผลงานทีมีชอืเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ จากนนันาํท่าน มาริมฝังแม่นาํอารโ์น จะพบกบัสะพานเวคคิ

โอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ทีมีมีรา้นขายทอง และอญัมณีอยู่ทงัสองขา้ง 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะทีสาํคญัของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวนัตกของ Florence ดา้น

ตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน แมว้่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมืองทีมีชือเสียงและเป็นทีรูจ้กัของ

นกัท่องเทียวทวัโลก  นาํท่านเขา้สู่บริเวณจัตุรัสกัมโป เดย ์มีราโกลี (Compo Dei Miracoli)   ทีประกอบดว้ยกลุ่มอาคาร

สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเรมิจากหอพิธีเจิมนํามนต ์(Baptistry of St. John) ทีใหญ่ทีสุดในอิตาลี, มหาวิหารดู

โอโม (Duomo) ทีงดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซ่าอนัเลือง ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สญัลกัษณแ์ห่ง

เมืองปิซ่า 1 ใน  สิงมหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง เริมสรา้งเมือปี ค.ศ.  ใชเ้วลาสรา้งประมาณ  ปี แต่ระหว่างการ

ก่อสรา้งตอ้งหยุดชะงกัลงไปเมือสรา้งไปไดถ้ึงชนั  ก็เกิดการยบุตวัของฐานขึนมา และต่อมาก็มีการสรา้งหอต่อเติมขึนอีกจน

แลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทงัหมดถึง  ปี โดยทีหอเอนปิซ่าน ีกาลิเลโอ  บิดาแห่งวิทยาศาสตร ์ซึงเป็นชาวอิตาเลียนไดใ้ช้



2304-0701-GQ3CDGEK002                                                          www.smileytour.com                                                                Page 7 of 19 

เป็นสถานทีทดลองทฤษฎีแรงโนม้ถ่วงของโลกทีว่า สิงของสองชิน นาํหนกัไม่เท่ากนั ถา้ปล่อยสิงของทงัสองชนิจากทีสงูพรอ้ม

กนั ก็จะตกถึงพนืพรอ้มกนั จากนนัใหท้่านอิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือสินคา้ทีระลึกราคาถกู ทีมีรา้นคา้เรยีงรายอยู่มากมาย 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารอาหารพืนเมือง  

ทพีกั นาํท่านเขา้สู่ทีพกั NH PISA หรือเทียบเท่า 

วันท ี8 ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – เซียน่า – โรม  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเซียน่า (Siena) อีกหนึงเมืองท่องเทียวทีไดร้บัการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก ในปี 

ค.ศ.  นาํท่านเดินเขา้สู่ตวัเมืองเก่า เพือชมจัตุรัสเดล คัมโป (Piazza del Campo) ทีเป็นรูปทรงคลา้ยเกือกมา้นับว่า

เป็นจตุรสัทีมีความสวยงามมากอีกแห่งหนึงในอิตาลี ใหเ้วลาท่านชมและเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของปาลาซโซ 

พับบลิโค (Palazzo Pubblico) เป็นพระราชวงัเก่าทีสรา้งขึนดว้ยศิลปะแบบโรมาเนสก ์ ตังแต่ปีค.ศ.   และ หอระฆัง

มานเจีย (Torre del Mangia) ทเีป็นอีกหนึงสญัลกัษณข์องเซียนา จากนนันาํท่านชมความงดงามบรเิวณภายนอกของ มหา

วิหารเซียนา (Siena Cathedral) หรือ ดูโอโมดิเซียนา (Duomo di Siena) ทีถูกสรา้งขึนในช่วงระหว่างปี  -  ใน

รูปแบบสถาปัตยกรรมกอธิค และต่อเติมดว้ยศิลปะแบบเรอเนซองสใ์นยคุต่อมา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืนเมือง 

บ่าย จากนนันาํท่านเดินทางสู่กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองท่องเทียวทมีีชอืเสียงของประเทศอิตาลี 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ทพีกั นาํท่านเขา้สู่ทีพกั MERRIOTT PARK ROME หรือเทียบเท่า 

วันท ี  โรม - มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซียม – นาํพุเทรวี – ย่านบันไดสเปน – สนามบิน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่นครรฐัวาติกัน (Vatican) ประเทศทีเล็กทีสุดในโลกตังอยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกทีมี

กาํแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้งัหมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้และเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลิกโดยมี

พระสันตะปาปา มีอํานาจปกครองสูงสุด นําท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารทีใหญ่ทีสุดในโลก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ 

(St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอนัลือชือปิเอตา้ (Pieta) ของมิเคลนัเจโลและชมแท่นบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's 

Baldachin) เป็นซุม้สาํริดทีสรา้งโดยจานโลเรนโซ แบรน์ินี ซึงสรา้งตรงบริเวณทีเชือกันว่าเป็นทีฝังพระศพของนกับุญปีเตอร ์

นาํท่านผ่านชมกลุ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนยก์ลางทางดา้นการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจกัร

โรมนั ทีสะทอ้นใหเ้ห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมนัในช่วง ,  ปีทีผ่านมา นาํชมความยิงใหญ่ในอดีตและเก็บ

ภาพสวยบริเวณรอบนอกของสถานสร้างความบันเทิงของชาวโรมันมาแต่สมัยโบราณโคลอสเซียม (Colosseum)             

 ใน  สิงมหศัจรรยข์องโลกยคุโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสูท้ียิงใหญ่ของชาวโรมนัทีสามารถจผุูช้มไดถ้ึง ,  คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 



2304-0701-GQ3CDGEK002                                                          www.smileytour.com                                                                Page 8 of 19 

 จากนนันาํท่านเดินชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณนําพุเทรวี (Trevi Fountain) 

สญัลกัษณข์องกรุงโรมทีโด่งดังจากภาพยนตรเ์รือง สามรกัในกรุงโรม จากนนัเชิญอิสระตามอธัยาศยักับการเลือกซือสินคา้

แฟชนัและของทีระลึกในบริเวณย่านบันไดสเปน  (The Spanish Step)  ซึงเป็นแหล่งแฟชนัชนันาํสดุหรูและยงัเป็นแหล่ง

นดัพบ 

 นาํคณะเดินทางสู่สนามบิน เพือใหท้่านมีเวลาในการทาํคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือสินคา้ในรา้นคา้

ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

.  น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที EK96 

วันท ี   ดูไบ – สนามบิน  

.  น.   เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลียนเครือง 

.  น. ออกเดินทางต่อกลบัสู่กรุงเทพดว้ยเทียวบิน EK372 

18.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 

 

***ร้านค้าในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดทาํการในวันอาทิตย,์ ขอสงวนสิทธิการย้ายเมืองทเีข้าพัก  

เช่น กรณีทเีมืองนันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองทใีกล้เคียงแทน  

และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสม 

 

กรุณาอา่นหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหต ุ

  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสดุวิสยัทีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ

ควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเทียวบิน รวมถึงกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาต

ให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทังในกรณีทีท่านจะใชห้นังสือ

เดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทาง  

หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง      

2. บรษิัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษิัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีทีคณะไม่ครบจาํนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้  วนัก่อนการเดินทาง  

5. เมอืท่านทาํการซือโปรแกรมทัวร ์ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทุกข้อ

แล้ว 

ในกรณีทลีูกค้าตอ้งออกตัวโดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าทขีองบรษิทัฯ ก่อนทกุครัง มิฉะนันทางบรษิัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทังสนิ 

 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลียนแปลงได้ ทังนีขนึอยูก่ับสภาวะอากาศ 

และ เหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ทีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหน้าโดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึง 

ผลประโยชน ์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทางเป็นสําคัญ 
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EUROPE CLASSIC SERIES 1  

ฝรังเศส – สวิตเซอรแ์ลนด ์– อิตาลี 

10 วัน 7 คืน 

โดยสายการบิน EMIRATES (EK) 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก -  ท่าน 

ทา่นละ 

พักเดียวเพมิ 

ทา่นละ 

 –  มีนาคม   89,900.- 12,900.- 

 –  เมษายน  98,800.- 13,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

เงอืนไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน ) 

ผูมี้สญัชาติไทย 

► เอกสารทตีอ้งทาํการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านมากกว่า 6 เดือน) 

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

ลงทะเบียนขอออนไลน ์ไดใ้นแอปพลิเคชนั “หมอพรอ้ม” หรือวคัซีนพาสปอรต์ *เล่มสีเหลือง* ทอีอกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

ทไีดร้บัวคัซีนครบถว้นมาแลว้ 

3. ไม่ตอ้งลงทะเบียน Thailand Pass - เดินทางเขา้ประเทศโดยไม่ตอ้งกักตวัและไม่ตอ้งตรวจหาเชือโควิด-19 เมอืเดินทางกลบัมาถึงประเทศ

ไทย 

เงอืนไขการให้บริการ 

1.   ชาํระเงนิมัดจาํทา่นละ ,  บาท โดยโอนเขา้บญัชี ทีนงัจะยืนยนัเมอืไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เท่านนั 

2. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเดินทาง ทีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่  เดอืน เพอืทาํการจองคิวยืนวีซา่ ภายใน  วนันบัจากวนั   

  จองหากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

3. เมอืไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 

4. หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ทกี่อนออกบตัรโดยสารทกุครงั 

  หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิไมร่บัผิดชอบ ค่าใชจ้า่ยทเีกิดขึน 

5. การยนืวีซ่าในแต่ละสถานทตูมกีารเตรียมเอกสาร และมีขันตอนการยนืวีซ่าไมเ่หมือนกนั ทงัแบบหมู่คณะและยืน รายบคุคล (แสดง

  ตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที 

6.  หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นงัรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวกใน  การเดินทาง

ท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า -  ชวัโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง 

เนอืงจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์งัหมด 
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อัตราค่าบริการนีรวม 

1. ค่าตัวเครืองบิน ชันประหยัด ( Economy Class) ทีระบุวันเดินทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน

จาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทียวตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามทีระบใุนรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าที) 

ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ ,000,  บาท  

ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ ,  บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์ 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิมเติมกับทางบรษิัท

ได้ **  

- เบียประกันเริมต้น  บาท [ระยะเวลา -  วัน] 

- เบียประกันเริมต้น  บาท [ระยะเวลา -  วนั]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมีอายุตังแต่แรกเกิด ถึง  ปี **   

[รักษาพยาบาล  ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ .  ล้านบาท] 

8.  ค่าภาษีมลูค่าเพมิ % (เฉพาะค่าบรกิาร) 

 

อัตราค่าบรกิารนีไม่รวม 

     .  ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 

  2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครืองดืมทีสงัพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่านาํหนกัเกินจากทาง

สายการบินกาํหนดเกินกว่า  ก.ก. และมากกว่า  ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตัว, ค่ากระเป๋า

เดินทางหรือของมีค่าทีสญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

  3. ค่าธรรมเนียมนาํมนัและภาษีสนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรบัขึนราคา 

  4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึงท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง 

  5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี รวมค่าบรกิารยืนวีซ่า (6,900.-บาท)  

  6. ค่าทิปพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถิน  (18 ยโูรต่อท่าน) 

  7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย ( 30 ยโูรต่อท่าน) 

 

เงอืนไขการชาํระค่าทัวรส่์วนทีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทเีหลือ 45 วันก่อนการเดินทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรอืยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจริง 
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ข้อมูลเบืองต้นในการเตรียมเอกสารยืนวีซ่าและการยืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารทดีีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทตู

ง่ายขึน 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ

ล่วงหนา้เพือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าทีค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม

ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุติัวีซ่าได ้ 

3. สาํหรบัผูเ้ดินทางทีศึกษาหรือทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศทีตนพาํนกัหรือศึกษาอยู่

เท่านนั 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ตาํกว่า  เดือน โดยนบัวนัเรมิเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตาํกว่า  เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยืน

คาํรอ้งขอทาํหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้บัทางบรษิัทดว้ย เนืองจากประวตัิการเดนิทางของ

ท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิงในการยนืคาํรอ้งขอวีซ่า และจาํนวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างสาํหรบัติดวีซ่าไม่ตาํกว่า  หนา้ 

5. ท่านทีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนันๆ และพาสปอรต์ 

ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

ข้อมูลเพมิเติมเรืองตวัเครืองบินและทีนังบนเครืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้าํรองทีนงัพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตวัเครืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิการเรียกเก็บค่ามัดจาํตวัเครืองบิน ซงึมีค่าใชจ้่าย ประมาณ ,000 – 5,  บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตวัเครืองบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามทีเกิดขึนจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ -  เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นงัท ีLong Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ีจะนงัตอ้งมคีุณสมบตัิตรงตามทีสายการบินกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้

ทีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อืนไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเครืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นาํหนัก

ประมาณ  กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ีมีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอาํนาจในการใหที้นงั Long leg ขึนอยู่กับทางเจา้หนา้ที

เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านนั 

ข้อมูลเพมิเติมเรืองโรงแรมทพีัก 

1. เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ  ท่าน/  เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ  

ท่าน แต่อาจจะได้เป็น  เตียงใหญ่กับ  เตียงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครืองปรบัอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณหภมูิตาํ 

3. กรณีทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึนมากและหอ้งพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการ

ปรบัเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีมีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเป็นหอ้งเดียวอาจเป็นหอ้งทีมีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบนาํ ซึง

ขึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนนัๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก  วนั ขึนไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใชจ้่ายทงัหมด 

2. แจง้ยกเลิกภายใน -  วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ ,  บาท  

3. แจง้ยกเลิกภายใน -  วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ ,  บาท 

4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า  วนัก่อนเดินทาง   ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใชจ้่ายทงัหมด 
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5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จาํนวนท ีบริษัทฯกาํหนดไว้ (20ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกนั

บรษิัทตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการเลือนการเดินทางของ

ท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายทีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํตวั และค่าธรรมเนียมวี

ซ่าตามที สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัตวิีซ่าจากทางสถานทูต (วซ่ีาไมผ่่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ ทางบริษัท             

ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเกิดขึนจรงิ เช่น คา่วซีา่และค่าบรกิารยืนวีซ่า /  ค่ามดัจาํตวัเครืองบินหรือค่าตวัเครอืงบิน (กรณีออกตวั

เครืองบินแลว้)   ค่าส่วนต่างในกรณีทีกรุ๊ปออก เดินทางไม่ครบตามจาํนวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตวัโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ  ไม่คืนค่าทวัรท์งัหมด 

9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนอืงจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ไม่ว่าเหตผุลใดๆ ตามทางบรษิัทของ

สงวนสิทธิในการ ไม่คืนค่าทัวรท์งัหมด 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัทําการ 

ยนืวซีา่แสดงตนทศีนูยย์นืวซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคารขอ
เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยนืวซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรุณาแจง้เจา้หนา้ททีวัรใ์หร้บัทราบตงัแตท่ทีา่นทําการ
จองทวัรเ์ขา้มา เพอืทําการแกไ้ขในการขอวซี่าในครงัน ีมฉิะนนัหากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมี

ผลเสยีตอ่การขอวซี่าของทา่นในครงัน*ี* 

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ** 

หมายเหตุ: การยนืวซีา่แตล่ะครงักบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งทําการยนืวซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นนั 

โดยการยนืเป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจีํานวน 15 คน ขนึไป โดยทางศูนยร์บัยนื จะเป็นผูก้ําหนดวนั

ยนืวซี่าเท่านนั ถา้หากผูเ้ดนิทางไม่สามารถไปยนืวซี่าในวนัทกีําหนดได ้อาจมคี่าใช้จ่าย

เพมิเตมิ (Premium) ดงัน ี 

 ในกรณีทเีหลอืระยะเวลายนืวซีา่นอ้ยกวา่ 15 วนัทําการ นบัจากวนัเดนิทาง                มี

คา่ใชจ้า่ยเพมิ  ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทเีหลอืเวลายนืวซี่าเหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนัทําการ จะมคีา่ Fast Track เพมิเตมิอกี 

ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ทงัน ีคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระกบัทางศนูยร์บัยนืโดยตรง** 

 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบัวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย)  
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***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พํานกัอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยนืขอวซี่าจะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทาง

สถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถ

ยนืขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนรีวมไปถงึผูเ้ดนิทาง

ทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ (พนื

หลังขาวเทา่นัน ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรอืเครอืงประดับ 

ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดา

ของธนาคารทัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วันกอ่นวันยนืวซีา่ และหากบัญชกีระโดด

เดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน) 

และตอ้งขอ Bank Certificate จากทางธนาคารดว้ย 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลทสีามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พี

นอ้ง ทมีสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสัมพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ขอ Bank Guarantee จากทางธนาคาร ระบชุอืเจา้ของบัญชบีคุคลทอีอกคา่ใชจ้า่ยและชอืผูท้ถีกู

รับรองค่าใชจ้า่ยให ้ตอ้งสะกดใหต้รงกบัพาสปอรต์ 

3.2.3. ถ่ายสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทอีอกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.4. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้อีอกให ้และผูท้ถีกูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนาทะเบยีน

สมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทุน และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการทํางาน   
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 - เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

 - เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตุําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเรมิทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) หนงัสอืจะตอ้งมลีายเซ็นและตราประทบับรษิทั 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบนัทกีําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุํากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอือาํเภอ 

(1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นัน) 

6.2 ในกรณีบดิาและมารดาหยา่กนั ขอสําเนาใบบันทกึการหยา่โดยตอ้งระบวุา่ บตุรอยูใ่นอํานาจการ

ปกครองของใคร   

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อใบปกครองบตุร (ปค.14) จากเขต

หรอือําเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทมีกีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่นนั  

6.4 ท่านจะตอ้งนําหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศตัวจรงิ จากขอ้ 6.1 หรอืสําเนาใบบันทกึ

การหยา่ทมีสีลักหลัง จากขอ้ 6.2 หรอืหนังสอืปกครองบตุรจากขอ้ 6.3 ตัวจรงิ  ไปแปลเป็น

ภาษาองักฤษและประทบัตราจากกระทรวงตา่งประเทศ ใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่นนํามายนื มเิชน่นัน

ทางศนูยร์ับยนื vfs จะไมร่ับยนืเอกสารของบตุรทา่นโดยเด็ดขาด 

6.5 เนอืงจากการแปลประทบัตราจากกระทรวงตา่งประเทศ จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หากทา่นไม่

แน่ใจวา่เอกสารใชไ้ดห้รอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์อ่นนําไปแปลประทบัตรากระทรวงตา่งประเทศ 

มเิชน่นันท่านอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิและเสยีเวลาอันมคีา่ของทา่นเพอืไปทําเอกสารใหมอ่กีรอบ หาก

เอกสารทที่านทํามาแลว้นันกลายเป็นเอกสารทใีชย้นืไมไ่ด ้

***โปรดอา่น กอ่นททีา่นจะไปทําหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือาํเภอใหบุ้ตรของทา่น 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดย

มารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบ

สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
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- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนา

บัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักับเด็ก จากอําเภอตน้

สังกัด พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- หากพ่อหรอืแม่มวีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้นืวซีา่พรอ้มลกู ใหทํ้าจดหมายชแีจง

ภาษาอังกฤษ อธบิายว่ามวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวัุนเรมิและวันหมดอายวุซีา่ พรอ้ม

ทังถ่ายสําเนาหนา้พาสปอรต์และหนา้วซีา่นันมาแนบดว้ย 

7. หา้มเซ็นรับรองสําเนาถูกตอ้งในเอกสารทกุชนดิ ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์เกยีวกบัใบคํารอ้ง

ขอวซีา่เทา่นนั 

8. กรณีเด็กอายตุํากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สัมภาษณ์กับบตุรทสีถานทตูดว้ย ทงัสองทา่น (เฉพาะควิเดยีวเท่านัน) 

เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดท้กุเวลา หากทาง

สถานทตูแจง้ขอเพมิเตมิ 
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แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยนืวซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ททีวัรใ์หร้บัทราบตงัแตท่ทีา่นทําการ
จองทวัรเ์ขา้มา เพอืทําการแกไ้ขในการขอวซี่าในครงัน ีมฉิะนนัหากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมี

ผลเสยีตอ่การขอวซี่าของทา่นในครงัน*ี* 

 

(กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนอืงจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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

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

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

3. ชอืตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………….……………………… 

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

5. สถานทเีกดิ (จังหวัด) ……….………………..………………………………………  

6. ประเทศทเีกดิ…….………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................สญัชาตโิดยกําเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อนืๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชอื-นามสกลุ ทอียู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อีํานาจปกครอง/

ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทอียูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 
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……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

    อเีมล........................................................ 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสอืผา้ ขายอาหาร เป็นตน้ 

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

13. ชอืบรษัิทหรอืรา้นคา้ ทอียู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชอื ทอียูข่องสถาบัน

ศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทเีคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทผีา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ังแตว่ันท.ี..............................ถงึวันท.ี.................................... 

15. เคยถูกพมิพล์ายนวิมอืเพอืการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี 

                  ไม่เคย   เคย (กรณุาระบวัุนท ีหากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้นืออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุอื .............................................    

สงิทชีว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สงิทชีว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 
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   บัตรเครดติ      ทพัีกทมีผีูจ้ดัหาให ้

   ชําระค่าทพีักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทังหมดระหว่างพํานักมผีูอ้อกให ้

 

   ชําระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อนืๆ (โปรดระบ)ุ     อนืๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ 

ทงันบีรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั 


