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                    EUROPE CLASSIC SERIES 1 

ฝรงัเศส – สวิตเซอรแ์ลนด์ – อิตาล ี
       10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Emirates (EK)  

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญพ่ัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดยีว เพมิท่านละ 

29 เมษา – 8 พฤษภา  66 99,900.-103,900.- 13,900.- 
20 – 29 พฤษภาคม 66 95,900.-103,900.- 13,900.- 

2 – 11 มิถุนายน 66 95,900.-103,900.- 13,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมัคคุเทศนท์้องถินและคนขับรถรวม 18 ยูโร/ท่าน/ทรปิ 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปหัวหน้าทัวรที์ดูแลคณะจากเมืองไทย 30 ยูโร/ท่าน/ทริป 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทียง คา โรงแรมทพีกั 

1 กรุงเทพฯ – ดูไบ ✈ ✈ ✈  

2 ดูไบ – ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ลอ่งเรือแม่นาแซน – 
ช้อปปง 

✈  X MERCURE LA DEFENSE 

3 ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ –  ดิจอง    MERCURE DIJON CLEMENCEAU 

4 ดิจอง – กรุงเบิร์น – อนิเทอรล์าเกน    METROPOLE 

5 อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – มิลาน    HOLIDAY INN MILAN NORD ZARA 

6 มิลาน – เกาะเวนิส – เมสเตร ้    NOVOTEL MESTRE CASTELLANA 

7 เมสเตร ้– ฟลอเรนซ์ – ปซ่า    NH PISA 

8 ปซ่า  – เซียน่า – โรม    MERRIOTT PARK ROME 

9 โรม - มหาวิหารเซนต์ปเตอร์ – โคลอสเซียม – นาพุเทรวี – 
ย่านบันไดสเปน – สนามบิน 

  ✈  

10 ดูไบ – กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  
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 วันแรก กรุงเทพ – ดูไบ 

17.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ U 

สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าทีคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

20.20 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทียวบินที EK 373 

วันทสีอง ดูไบ – ปารสี – ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรอืแม่นาแซน – ช้อปปง 

00.35 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลียนเครอืง 

03.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารสีด้วยเทียวบิน EK071 

08.00 น. ถึง สนามบินถึงท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝรงัเศส นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า

เมืองและศุลกากร (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัวโมง) นําท่านเดินทางสู่มหานครปารสี 

(Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรังเศส เมืองทีมีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของ

โลกทีนักท่องเทียวอยากมาเยือนมากทีสุด ปจจุบันกรุงปารีสเปนหนึงในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

แลวัฒนธรรมทีลาสมัยแห่งหนึงของโลก ทีทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สือ 

แฟชนั วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ทําให้กรุงปารีสเปนหนึงในเมืองทีสําคัญทีสุดแห่งหนึงของโลก นํา

เทียวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านชมความสวยงามของแม่นาแซนน์ทีตัดผ่านใจกลาง

กรุงปารีส ข้ามสะพานสู่ เกาะเดอ ลา ซิเต้ กลางแม่นาแซน ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัส

คองคอรด์ (Place de la Concorde) ทีพระเจ้าหลุยสที์ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสนิ

ประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรังเศส แล้วผ่านเข้าสู่ถนนสายโรแมนติก ชองปเอลิเซ่ 

(Champs Elysees) ซึงทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน นําชมและถ่ายรูป

คู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนใน

ศึก  เอาส์เตอร์ลิทซ์ในป1805 โดยเริมสร้างขึนในป ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในป ค.ศ.1836 

แล้วจากนันนําถ่ายรูปเปนทีระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ทีโดดเด่นสูงตระหง่าน

คู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึงสร้างขึนในป ค.ศ.1889 ทีบริเวณจัตุรสัทรอคคาเดโร่ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 นําท่านล่องเรอืแม่นาแซน ไปตามแม่นาแซน ทีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ

สถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝงแม่นานับว่าเปนอีกหนึงประสบการณ์ที

น่าประทับใจโดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุ

กว่า 800 ป เปนมหาวิหารสถาปตยกรรมสไตล์โกธิคทีงามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรง

เหลียมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพืนดินถึง 96 เมตร เปนสถานทีประกอบ

พิธีอภิเษกสมรสระหวา่งพระเจ้าหลุยส์ที 16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต์ และยังเปนจุดกิโลเมตร

ทีศูนย์ของประเทศฝรังเศสอีกด้วย จากนันพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศทีเต็มไปด้วยนักชอปปง

จากทัวทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสทีแกลเลอร ีลาฟาแยตต์ (Galleries 

Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือสินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ทีมี
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สาขาเปดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครืองหนัง, มีดพับ, 

นา ิกายีห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เปนต้น 

คา อิสระอาหารคาตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

ทีพกั นําท่านเข้าสู่ทพีัก MERCURE LA DEFENSE หรอืเทียบเท่า  

วันทสีาม ปารสี – พระราชวังแวรซ์ายน์ –  ดิจอง 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนันเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ เพือนําเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์  

(Versaille  Palace) อันยิงใหญ่ (มีไกด์ท้องถินบรรยายในพระราชวัง) ทีสร้างขึนตามพระราช

ประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทังจิตรกรรมฝาผนัง รูปปน 

รูปแกะสลักและเครืองเรือน  ซึงเปนการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของ

พระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจําพระราชวัง,ท้องพระโรงทีตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอ

พอลโล, ห้องเมอคิวรี, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ทีมี ความยาวถึง 73 เมตร ซึงเปนห้องทีพระ

ยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาสน์ต่อพระเจ้าหลุยส์ที 

14 แห่งฝรังเศส อีกทังยังเปนห้องทีใช้สําหรับจัดงานเลียงและ เต้นรําของพระนางมารี อัง

ตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที 16,  ชมห้องบรรทมพระราชินีทีตกแต่งอย่างงดงาม, 

ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโป 

เลียนทียิงใหญ่ 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
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บ่าย จากนันเดินทางสู่เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรังเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ผ่าน

ทุ่งราบอันกว้างใหญ่แหล่งผลิตมัสตาร์ดชือดัง อีกทังยังมีชือเสียงในการผลิตไวน์ชันเลิศอีกด้วย 

ผ่านชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึงมีจุดเด่นคือ 

การมุงหลังคาด้วยกระเบืองสีแดงสดจัดเรียงเปนลวดลายงดงาม 

เย็น รับประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง 

ทีพกั นําท่านเข้าสู่ทพีัก MERCURE DIJON CLEMENCEAU หรอืเทียบเท่า 

วันทสี ี ดิจอง – กรุงเบิรน์ – อินเทอรล์าเกน 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 ออกเดินทางสู่กรุงเบิรน์ (Bern) ซงึได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใหเ้ปนเมืองมรดกโลกใน

ป ค.ศ. 1863 นอกจากนีเบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองทีมีคุณภาพชีวิตทีดีทีสุด

ของโลกในป ค.ศ.2010 นําท่านชมบ่อหมีสีนาตาล (Bear Park) สัตว์ทีเปนสัญลักษณ์ของกรุง

เบิร์น นําท่าน  ชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เปนย่านที

ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเทียวชมอาคารเกา่ อายุ 200-300 ป นําท่านลัดเลาะชม ถนน

จุงเคอร์นกาสเซ ถนนทีมีระดับสูงสุดของเมืองนี ถนนกรัมกาสเซ ซึงเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและ

ร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนา ิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ป ทีมี “โชว์” ให้ดูทุกๆ

ชัวโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง นําท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Munster สิงก่อสร้างทางศาสนา

ทีใหญ่ทีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร้างขึนในป ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพทีบรรยายถึง

การตัดสินครังสุดท้ายของพระเจ้า 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

 นําท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอรล์าเกน (Interlaken) เปนเมืองทีตังอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน 

(Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อันเปนแหล่งท่องเทียวทีสําคัญ และ มี

ความสําคัญประหนึงเมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอลันด์ มีภาพของยอดเขาจุงเฟราเปนฉาก

หลัง อิสระให้ท่านเดินเล่นในเมืองตามอัธยาศัย 

คา รับประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง (ชสีฟองดูว์) 
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ทีพกั นําท่านเข้าสู่ทพีัก METROPOLE หรอืเทยีบเท่า 

 

วันทหี้า อินเทอรล์าเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – มิลาน 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศทีสวยงาม เพือขึนกระเช้า

Eiger Express กระเช้าลอยฟาตัวใหม่ สู่สถานี Eigergletscher  โดยกระเช้าตัวนีนอกจากจะให้

ท่านได้เห็นวิวความสวยงามของจุงเฟราโดยรอบแล้วยังจะช่วยให้ท่านลดเวลาลงกว่า 40 นาที 

เมือเทียบกับการขึนสู่ยอดเขาแบบเดิม หลังจากนันนําท่านเดินทางต่อด้วยรถไฟเพือขึนสู่ สถานี

รถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานีรถไฟทีอยู่สูงทีสุดในยุโรป (Top of Europe) ระหว่าง

เส้นทางขึนสู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารนาแข็งทีมีขนาดใหญ่   โดยเมือป คศ.2001 องค์การ

ยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เปนพืนทีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป มีความ

สูงกว่าระดับนาทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร หลังจากนันนําท่านเข้าชมถานาแข็ง (Ice 

Palace) ทีแกะสลักใหส้วยงาม อยู่ใต้ธารนาแข็งลึกถึง 30 เมตร อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการ

ถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา และทีไม่ควรพลาดกับการส่ง

โปสการ์ดโดยทีทําการไปรษณยี์ทีสูงทีสดุในยุโรป 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 

 จากนันเดินทางข้ามพรหมแดนสวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี สู่ตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองทีเรียกได้

ว่า เปนเมืองหลวงแห่งแฟชนัของโลก 

เย็น รบัประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ทีพกั นําท่านเข้าสู่ทพีัก HOLIDAY INN MILAN NORD ZARA หรอืเทียบเท่า 

วันทหีก มิลาน – เกาะเวนิส – เมสเตร ้

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
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 นําท่านเดินทางสู่เมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝงแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เว

นิสถูกสร้างขึนจากการเชือมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย เปน

เมืองท่าโบราณ และเปนเมืองทีใช้คลองในการคมนาคม มากทสีุด 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 นําท่านเดินทาง สู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นําท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของ

ชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เปนเมืองทีไม่เหมือน

ใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน   มีสมญานามว่าเปน "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มี

เกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชอืมถึงกนักว่า 400 แห่ง ขึนฝงทีบริเวณซานมารโ์ค 

ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนันนําท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ 

( Bridge of Sighs) ทีมีเรืองราวน่าสนใจในอดีต เมือนักโทษทีเดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุก

จะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเปนครังสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที

สะพานน ี ซึงเชือมต่อกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเปนสถานทีพํานักของเจ้าผู้ครองนครเว

นิสในอดีต ซึงนักโทษชือดังทีเคยเดินผ่านสะพานนีมาเเล้วคือ คาสโนว่านันเอง นําท่านถ่ายรูป

บริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ทีนโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เปนห้องนังเล่นที

สวยทีสุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทังโบสถ์ซานมารโ์ค (St.Mark’s 

Bacilica) ทีมีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนันอิสระให้ท่านได้มีเวลาเทียวชม

เกาะอันแสนโรแมนติก เช่น เพือชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โค, ช๊อปปง

สินค้าของทีระลึก อาทิเช่น เครืองแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิส หรือนังจิบกาแฟในร้าน Café 

Florian ทีเปดให้บริการมาตังแต่ป ค.ศ.1720 สมควรแก่ เวลานําท่านเดินทางกลับสู่ฝง

แผ่นดินใหญ ่Venice Mestre 

 

 

 

 

 

 

เย็น รบัประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง (สปาเกตตหีมึกดํา) 

ทีพกั นําท่านเข้าสู่ทพีัก NOVOTEL MESTRE CASTELLANA หรอืเทียบเท่า 

วันทเีจ็ด เมสเตร ้– ฟลอเรนซ ์– ปซา่ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางต่อสู่แคว้นทัสคานี  (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแคว้น คือ ฟลอเรนซ์ 

(Florence) ทีได้รับขนานนามว่าเปนเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึงล้วน
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แล้วแต่มีโบราณสถานสําคัญ และมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติทีสวยงาม จนได้รับการแต่งตังให้เปน

มรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้เมือ ป ค.ศ.1982 ทําให้ทัสคานีมีชือเสียงในฐานะดินแดนท่องเทียว

ยอดนิยมระดับโลก นักท่องเทียวทัวโลก ชมความยิงใหญ่ และอลังการของมหาวิหารซานตา มา

เรยี เดล ฟโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ทีใหญ่เปนอันดับ 4 ของ

ทวีปยุโรป ซงึโดดเด่นด้วยสถาปตยกรรมทีใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม 

นําชมจัตุรสัเดลลาซิญญอเรยี (Piazza Della Signoria) ซึงรายล้อมไปด้วยรูปปน อาทิ เช่น รูป

ปนเทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า (Perseus with the 

Head of Medusa), รูปปนเดวิด ผลงานทีมีชอืเสียงของ ไมเคิล แองเจโล ่จากนันนําท่าน มาริมฝง

แม่นาอาร์โน จะพบกับสะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ทีมีมีร้านขายทอง และอัญมณี

อยู่ทังสองขา้ง 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองปซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะทีสําคัญของอิตาลี เปนเมืองเล็กๆอยู่ทาง

ตะวันตกของ Florence ด้านตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แม้ว่าจะเปนเมือง

เล็กๆ แต่ Pisa ก็เปนเมืองทีมีชอืเสียงและเปนทีรู้จักของนักท่องเทียวทัวโลก  นําท่านเข้าสู่บริเวณ

จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli)   ทีประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปตยกรรม

แบบโรมาเนสก์ โดยเริมจากหอพิธีเจิมนามนต์ (Baptistry of St. John) ทีใหญ่ทีสุดในอิตาลี, 

มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ทีงดงามและหอเอนแห่งเมืองปซ่าอันเลือง ชมหอเอนปซ่า 

(Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปซ่า 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริม

สร้างเมือป ค.ศ.1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ป แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไป

เมือสร้างไปได้ถึงชนั 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึนมา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึนอีกจน

แล้วเสร็จ โดยใช้เวลาสร้างทังหมดถึง 177 ป โดยทีหอเอนปซ่าน ีกาลิเลโอ  บิดาแหง่วิทยาศาสตร์ 

ซึงเปนชาวอิตาเลียนได้ใช้เปนสถานทีทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกทีว่า สิงของสองชิน 

นาหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสงิของทังสองชนิจากทีสงูพร้อมกัน ก็จะตกถึงพืนพร้อมกัน จากนันให้

ท่านอิสระให้ท่านได้เลือกซอืสินค้าทีระลึกราคาถูก ทีมีร้านค้าเรียงรายอยู่มากมาย 

เย็น รบัประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง 

ทีพกั นําท่านเข้าสู่ทพีัก NH PISA หรอืเทียบเท่า 

วันทแีปด ปซา่  – เซยีน่า – โรม 
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เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซียน่า (Siena) อีกหนึงเมืองท่องเทียวทีได้รับการขึนทะเบียนเปนมรดก

โลกโดยองค์การยูเนสโก ในป ค.ศ.1995 นําท่านเดินเข้าสู่ตัวเมืองเก่า เพือชมจัตุรัสเดล คัมโป 

(Piazza del Campo) ทีเปนรูปทรงคล้ายเกือกม้านับว่าเปนจตุรัสทีมีความสวยงามมากอีกแห่ง

หนึงในอิตาลี ให้เวลาท่านชมและเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของปาลาซโซ พับบลิโค 

(Palazzo Pubblico) เปนพระราชวังเก่าทีสร้างขึนด้วยศิลปะแบบโรมาเนสก์  ตังแต่ปค.ศ.1297  

และ หอระฆังมานเจีย (Torre del Mangia) ทีเปนอีกหนึงสัญลักษณ์ของเซียนา จากนันนําท่าน

ชมความงดงามบริเวณภายนอกของ มหาวิหารเซยีนา (Siena Cathedral) หรือ ดูโอโมดิเซยีนา 

(Duomo di Siena) ทีถูกสร้างขึนในช่วงระหว่างป 1215 -1263 ในรูปแบบสถาปตยกรรมกอธิค 

และต่อเติมด้วยศิลปะแบบเรอเนซองส์ในยุคต่อมา 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง 

 จากนันนําท่านเดินทางสู่กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองท่องเทียวทีมีชือเสียงของประเทศ

อิตาลี 

คา รบัประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ทีพัก นําท่านเข้าสู่ทีพัก MERRIOTT PARK ROME หรอืเทียบเท่า 

วันทเีก้า โรม - มหาวิหารเซนต์ปเตอร ์– โคลอสเซยีม – นาพุเทรวี – ย่านบันไดสเปน 

– สนามบิน 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่นครรฐัวาติกัน (Vatican) ประเทศทีเล็กทีสุดในโลกตังอยู่ใจกลางกรุงโรม เปน

ประเทศเดียวในโลกทีมีกําแพงล้อมรอบเมืองเอาไว้ได้ทังหมด ยกเว้นด้านหน้าทางเข้าและเปน

ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มีอํานาจปกครองสูงสุด 

นําท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารทีใหญ่ทีสุดในโลก มหาวิหารเซนต์ปเตอร์ (St.Peter’s Basilica) 

ชมประติมากรรมอันลือชือปเอต้า (Pieta) ของมิเคลันเจโลและชมแท่นบูชาบัลแดคคิโน (St. 

Peter's Baldachin) เปนซุ้มสําริดทีสร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซึงสร้างตรงบริเวณทีเชือกัน

ว่าเปนทีฝงพระศพของนักบุญปเตอร์ นําท่านผ่านชมกลุ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีต

ศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ทีสะท้อนให้เห็นความ

เจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปทีผ่านมา นําชมความยิงใหญ่ในอดีตและเก็บ

ภาพสวยบริเวณรอบนอกของสถานสร้างความบันเทิงของชาวโรมันมาแต่สมัยโบราณโคลอส

เซียม (Colosseum)  1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสู้ที

ยงิใหญ่ของชาวโรมันทีสามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
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 จากนันนําท่านเดินชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณนาพุ

เทรวี (Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมทีโด่งดังจากภาพยนตร์เรือง สามรักในกรุงโรม 

จากนันเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซอืสินค้าแฟชันและของทีระลึกในบริเวณย่านบันได

สเปน  (The Spanish Step)  ซงึเปนแหล่งแฟชนัชนันําสดุหรูและยังเปนแหล่งนัดพบ 

นําคณะเดินทางสู่สนามบนิ เพือให้ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการ

เลือกซอืสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

 

 

 

 

 

20.50 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที EK96 

วันทสีิบ ดูไบ – สนามบิน 

05.30 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลียนเครือง 

09.30 น. ออกเดินทางต่อกลับสู่กรุงเทพด้วยเทียวบิน EK372 

18.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 
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อัตราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว 

EUROPE CLASSIC SERIES 1  

ฝรงัเศส – สวิตเซอรแ์ลนด์ – อิตาลี 

10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK) 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดยีว 

29 เมษายน – 8 พฤษภาคม 66 99,900.-103,900.- 13,900.- 

20-29 พฤษภาคม 66 95,900.-103,900.- 13,900.- 

2 – 11 มิถุนายน 66 95,900.-103,900.- 13,900.- 
 

 
ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศน์ท้องถินและคนขับรถรวม 18 ยูโร/ท่าน/ทรปิ 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปหัวหนา้ทัวรท์ีดูแลคณะจากเมอืงไทย 30 ยูโร/ท่าน/ทรปิ 

***โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล*** 
 

เงือนไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 

ผู้มีสัญชาติไทย 

► เอกสารทีต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจรงิ (อายุการใช้งานมากกวา่ 6 เดือน) 

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอรต์) หรือ เอกสาร International Vaccinated 

Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือวัคซีนพาสปอรต์ *เล่มสีเหลือง* ที

ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว 

เงือนไขการให้บรกิาร 
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1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 40,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ทีนังจะยืนยันเมือได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านัน 

***ในกรณทีีต้องการให้บรษัิทยืนวีซ่าให้ ค่าวีซ่าจะต้องชาํระเข้ามาพรอ้มค่ามัดจํา*** 

2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ทีเดินทาง ทีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพือทําการจองคิวยืนวีซ่า 

ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลิกการจองทัวรโ์ดย

อัตโนมัติ 

3. เมือได้รบัการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 

4. หากท่านทีต้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าทีก่อนออก

บัตรโดยสารทุกครงั หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที

เกิดขึน 

5. การยืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรยีมเอกสาร และมีขันตอนการยืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู่คณะและ

ยนื รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง

เจ้าหน้าที 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่

สะดวกใน  การเดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูล

สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเปนหมู่คณะ หัวหน้าทัวรมี์ความจําเปนต้องดูแล

คณะทัวร์ทังหมด 

อัตราค่าบรกิารรวม 

1. ค่าตัวเครืองบิน ชันประหยัด ( Economy Class) ทีระบุวันเดินทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงค์

 อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงือนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาํเทียวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที) 

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือประกันการเดินทางสําหรบัครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิมเติมกับ

ทางบรษัิทได้ **  

 - เบยีประกันเรมิต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

 - เบยีประกันเรมิต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมอีายุตังแต่แรกเกิด ถึง 85 ป **   

[รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชวีิตหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

7. ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% (เฉพาะค่าบรกิาร) 
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อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดินทาง 

2. ค่าใช้จา่ยส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครืองดืมทีสงัพิเศษ, คา่โทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

นาหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา่ 30 ก.ก., คา่รักษาพยาบาล กรณเีกิดการเจ็บปวยจากโรค

ประจําตัว, ค่ากระเปาเดินทางหรือของมีคา่ทีสูญหายในระหว่างการเดนิทาง เปนต้น 

3. ค่าธรรมเนียมนามันและภาษีสนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรับขึนราคา 

4. ค่าบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึงท่านจะต้องดูแลกระเปาและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 

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

6. ค่าทิปพนกังานขับรถและไกด์ท้องถิน  (18 ยูโร/ต่อท่าน)  

7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ยูโร/ต่อท่าน) 

เงือนไขการชําระค่าทัวรส์่วนทีเหลือ 

ทางบรษัิทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเหลือ 45 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไมผ่่านการอนุมัติวีซ่าหรอืยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 

ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทเีกิดขึนจรงิ 

ข้อมลูเบืองต้นในการเตรยีมเอกสารยืนวีซ่าและการยืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบ่ริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารทีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ

พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืนวีซ่า หรอื ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้

ทางบรษิัทฯ ทราบล่วงหนา้เพือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า

ทีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซา่ได้  

3. สําหรับผู้เดินทางทีศกึษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที

ตนพํานกัหรือศึกษาอยู่เทา่นัน 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ตากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตากว่า 6 

เดือน ผู้เดินทางต้องไปยืนคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดินทางเล่มเก่า 

ให้กับทางบริษัทด้วย เนืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะเปนประโยชน์อย่างยิงในการยืนคําร้องขอวีซ่า 

และจํานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือวา่งสําหรบัติดวีซ่าไม่ตากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านทีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษิัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ

เดินทางนนัๆ และพาสปอร์ต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรอื 

แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

ข้อมูลเพิมเติมเรอืงตัวเครอืงบินและทีนงับนเครอืงบิน 

1. ทางบรษิัทได้สํารองทีนังพรอ้มชําระเงินมัดจําค่าตัวเครืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ

ใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิการเรยีกเก็บคา่มัดจําตัวเครืองบิน ซึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
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2. หากตัวเครอืงบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิเรยีกเก็บ

ค่าใช้จา่ยตามทีเกิดขึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอย่างนอ้ย 

3. นังที Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ทีจะนังต้องมีคุณสมบัติตรงตามทีสายการ

บินกําหนด เชน่ ต้องเปนผูท้ีมีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อืนได้อย่างรวดเร็วในกรณทีีเครอืงบินมี

ปญหา เชน่ สามารถเปดประตูฉุกเฉินได้ (นาหนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผู้ทีมีปญหาทางด้านสุขภาพ

และร่างกาย และอํานาจในการให้ทีนัง Long leg ขึนอยู่กับทางเจ้าหนา้ทีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที

เช็คอินเท่านัน 

กรณยีกเลิกการเดินทาง 

กรณีทีนักท่องเทียวหรอืตัวแทนจําหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรอื

ตัวแทนจําหน่าย(ผู้มีชอืในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัท อย่างใดอย่าง

หนึง เพือเปนการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเปนลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณใีดๆ) 

กรณีนักท่องเทียวหรือตัวแทนจําหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทียวหรือตัวแทนจําหน่าย (ผู้มี

ชือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษัท อย่างใดอย่างหนึง เพือทํา

เรอืงขอรับเงินคา่บรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 

“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเทียวและมัคคุเทศก์ เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงิน

ค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเทียว พ.ศ. 2563” ดังนี 

 4.1 ยกเลิก ไม่นอ้ยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจํานวน ยกเว้น ค่าใช้จ่าย

 ทีเกิดขึนจรงิเพือการเตรยีมการนําเทียว ทังหมด เช่น ค่ามัดจําตัวเครอืง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เปนต้น” 

 4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทังหมด 

 ยกเว้น ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงเพือการเตรียมการนําเทียว ทังหมด เช่น ค่ามัดจําตัวเครือง ค่าบริการแลนด์ 

 ต่างประเทศ เปนต้น” 

 4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทังหมด 

 ** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเทียวตามข้อกําหนดด้านบน ซึงมีการหักเงินในบางส่วนนัน เนืองจากทางบริษัทมี

 ค่าใช้จ่ายทไีด้จ่ายจริงเพือการเตรียมการจัดนําเทียวไปแล้ว เช่น การมัดจําทีนังบัตรโดยสารเครืองบิน  การจอง

 ทีพัก  และ คา่ใช้จ่ายทีจําเปนอืนๆ  เปนต้น ** 

 4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปทีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปใหม่, สงกรานต์ เปนต้น บางสายการ

 บินมีการการันตีมัดจําทีนังกับสายการบินและค่ามัดจําทีพัก รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะ

 ไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรอื คา่ทัวร์ทังหมดทีชําระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณ ีมเีหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางทีบรษัิทได้โฆษณาไว้  ซึงมิใช่ความผิดของบรษัิทเอง  ทางบรษัิทยินดีคืน

เงินค่าบรกิารตามทีลูกค้าได้ชําระมาแล้วหลังจากหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจรงิ โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วัน 

ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านขอ้ความให้ถีถ้วนก่อนการจองทัวรท์ุกครงั เพือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  *** 4.5 ก ร ณี
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ทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที ระบุ ไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทังสนิ 

 4.6 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทางพร้อม

 คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่วา่กรณใีดๆ ทังสนิ 

เงือนไขในการยกเลิก  

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทังหมดกรณที่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทาง ไ ม่

 ครบตามจํานวนที บริษัทฯกําหนดไว้ (20ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง

 อืนทีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 2. กรณีเจ็บปวย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ

 เลือนการเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

 ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 3. กรณียืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํา

 มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืนวีซ่า / ค่ามัดจําตัว

 เครืองบินหรือค่าตัวเครืองบิน (กรณีออกตัวเครืองบินแล้ว)   ค่าส่วนต่างในกรณีทีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม

 จํานวน  

 4. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ ไม่คืนค่าทัวร์

 ทังหมด 

 5. กรณีผู้เดนิทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที ไม่ว่าเหตุผลใดๆ 

 ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทังหมด 

ข้อมูลเพิมเติมเรอืงโรงแรมทพีัก 

1. เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดียว (Single) ,ห้อง

 คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและ

 บางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เปน 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณหภูมิตา 

3. กรณีทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลให้คา่โรงแรมสงูขึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม  

       บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลียนหรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีมีลักษณะเปน Traditional Building ห้องทีเปนห้องเดียวอาจเปนห้องทีมีขนาดกะทัดรัต  

       และไม่มีอ่างอาบนา ซึงขึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ

 แตกต่างกัน 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (อิตาล)ี 
ใช้เวลาทําการอนมุติัวีซ่าประมาณ 15-30 วัน 

ยืนวีซา่แสดงตนทศีูนย์ยืนวีซ่า VFS Global (จามจุรสีแควร)์ 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เปนตัวจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันยืนวีซ่าหนังสอืเดินทางต้องนําส่งเขา้สถานทูต  

และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรุณาแจง้เจา้หนา้ททีวัรใ์หร้บัทราบตงัแตท่ทีา่นทําการ
จองทวัรเ์ขา้มา เพอืทําการแกไ้ขในการขอวซี่าในครงัน ีมฉิะนนัหากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมี

ผลเสยีตอ่การขอวซี่าของทา่นในครงัน*ี* 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย)  
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***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยนืขอวซี่าจะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยนืขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนรีวมไปถงึผูเ้ดนิทางทถีอื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รูปถา่ย รปูถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ (พนืหลังขาว

เทา่นัน ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรอืเครอืงประดับ ไมใ่สค่อน

แทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  

3.1.1ใชห้นังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ Bank Certificate  บัญชี

ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัวไป ทอีอกจากทางธนาคาร (สะกดชอื-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ 

ตอ้งมตีราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) 

3.1.2 ขอ Bank Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 

3 เดอืน อัพเดทไมเ่กนิ 7 วันกอ่นยนืวซีา่ รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 

แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวันยนืวซีา่ (สะกดชอื-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ ตอ้ง

มตีราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) 

3.1.3 ถา่ยสําเนาสมดุบัญชธีนาคาร บญัชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง 

ยอ้นหลัง 3 เดอืน อัพเดทไมเ่กนิ 7 วัน 

*** ตอ้งใชเ้อกสารทงัหมด 3 ขอ้ในการยนื เอกสารตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัทงัหมดเทา่นนั 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลทสีามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พี

นอ้ง ทมีสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ผูท้อีอกคา่ใชจ้า่ยให ้ตอ้งขอ Bank Guarantee จากทางธนาคาร บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของ

ธนาคารทัวไป ทอีอกจากทางธนาคาร (สะกดชอื-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ ตอ้งมตีราประทับ และ

ลายเซ็นจากธนาคาร) ใชเ้อกสารตัวจรงิ 1 คนตอ่ 1 ฉบับ 

3.2.3. ผูท้อีอกคา่ใชจ้า่ยให ้ตอ้งขอ Bank Statement จากทางธนาคาร ยอ้นหลัง 3 เดอืน อัพเดทไมเ่กนิ 

7 วันกอ่นยนืวซีา่ ใชเ้อกสารตัวจรงิ 1 คนตอ่ 1 ฉบับ 
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3.2.3 ถา่ยสําเนาสมดุบัญชธีนาคาร บญัชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัวไป สว่นตัวของผูท้อีอก

คา่ใชจ้า่ยให ้ยอ้นหลัง 3 เดอืน อัพเดทไมเ่กนิ 7 วัน 

*** ตอ้งใชเ้อกสารทงัหมด 3 ขอ้ในการยนื เอกสารตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัทงัหมดเทา่นนั 

3.3 ผูส้มัครทมีอีาย ุ18 ปีขนึไป ตอ้งมบีัญชสีว่นตัวไปยนืทุกทา่น 

3.4 Bank Statement , Bank Certificate , Bank Guarantee ชอื-นามสกลุในเอกสาร ตอ้งสะกดใหต้รงกบั

พาสปอรต์และเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน จะตอ้งแสดงเลขบัญชคีรบทกุตัว และมลีายเซ็นกับตราประทับ

จากธนาคาร 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทุน และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการทํางาน   

-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

-เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิท ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเรมิทํางาน และตอ้ง

ระบวุนัลา (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-นามสกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) หนังสอืจะตอ้งมทีอียูบ่รษัิท เบอรโ์ทรศัพทต์ดิตอ่ 

และจะตอ้งมลีายเซ็นกบัตราประทบับรษิทั  (หนังสอืรับรองทปีรนิทจ์ากออนไลน ์จะไมเ่ขา้ลักษณะ

เอกสารทถีกูตอ้ง) 

-นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบนัทกีําลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-นามสกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

     5.  เอกสารสว่นตวัอนื ๆ (ในวนัทยีนืวซีา่ตอ้งนําเอกสารตวัจรงิไปดว้ย) 

-ทะเบยีนบา้น 

-สตูบิัตร(กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

-ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอือําเภอ (1 

ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นัน) 
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6.2 ในกรณีบดิาและมารดาหยา่กนั ขอสําเนาใบบันทกึการหยา่โดยตอ้งระบวุา่ บตุรอยูใ่นอํานาจการ

ปกครองของใคร   

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อใบปกครองบตุร (ปค.14) จากเขต

หรอือําเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทมีกีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่นนั  

6.4 ทา่นจะตอ้งนําหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศตัวจรงิ จากขอ้ 6.1 หรอืสําเนาใบบันทกึ

การหยา่ทมีสีลักหลัง จากขอ้ 6.2 หรอืหนังสอืปกครองบตุรจากขอ้ 6.3 ตัวจรงิ  ไปแปลเป็น

ภาษาองักฤษและประทบัตราจากกระทรวงตา่งประเทศ ใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่นนํามายนื มเิชน่นันทาง

ศนูยร์ับยนื vfs จะไมร่ับยนืเอกสารของบตุรทา่นโดยเด็ดขาด 

6.5 เนอืงจากการแปลประทบัตราจากกระทรวงตา่งประเทศ จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ยและใชเ้วลา

ในการทําหลายวนั หากท่านไมแ่น่ใจว่าเอกสารใชไ้ดห้รอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์อ่นทา่นนําไป

แปลประทับตรากระทรวงตา่งประเทศ มเิชน่นันท่านอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิและเสยีเวลาอันมคีา่ของทา่น

เพอืไปทําเอกสารใหมอ่กีรอบ หากเอกสารททีา่นทํามาแลว้นันกลายเป็นเอกสารทใีชย้นืไมไ่ด ้

 

***โปรดอา่น กอ่นททีา่นจะไปทําหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือาํเภอใหบ้ตุรของทา่น 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบ

สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

7. หากพ่อหรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้นืวซีา่พรอ้มลกู ใหทํ้าจดหมายชแีจงภาษาอังกฤษ อธบิาย

วา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวัุนเรมิและวันหมดอายวุซีา่ พรอ้มทังถ่ายสําเนาหนา้พาสปอรต์และหนา้

วซีา่นันมาแนบดว้ย 

8. หา้มเซ็นรับรองสําเนาถกูตอ้งในเอกสารทกุชนดิ ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์เกยีวกบัใบคํารอ้งขอวี

ซา่เทา่นนั 

9. กรณีเด็กอายตุํากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมากบับตุรที

สถานทตูหรอืศนูยย์นืดว้ย ทงัสองทา่น 

เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพมิเตมิ 
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แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยนืวซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี
**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรุณาแจง้เจา้หนา้ททีวัรใ์หร้บัทราบตงัแตท่ทีา่นทําการ

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………………….…………………………………………….. 
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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 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื........................................อเีมล.................................................... 

12. อาชพีปัจจุบนั(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเสอืผา้ ขายอาหาร เป็นตน้ 

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

13. ชอืบรษัิทหรอืรา้นคา้ ทอียู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชอื ทอียู่ของสถาบัน

ศกึษา 

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

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

หมายเลขโทรศัพทท์ทํีางาน........................................ 

14. วซีา่เชงเกนทเีคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทผีา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ังแตวั่นท.ี..............................ถงึวันท.ี.................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนวิมอืเพอืการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี 
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                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวัุนท ีหากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้นืออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สงิทชีว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทพีักทมีผีูจ้ดัหาให ้

   ชําระคา่ทพัีกลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทังหมดระหว่างพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อนืๆ (โปรดระบ)ุ     อนืๆ (โปรดระบ)ุ    

หมายเหตุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ ทงันี

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั 

 


