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EUROPE CLASSIC SERIES 1  
ฝร่ังเศส – สวิตเซอรแ์ลนด ์– อิตาล ี

10 วัน 7 คืน 
 เดนิทาง มีนาคม – เมษายน 2566 

ราคาแนะน าเพยีง  89,900.- 



 

 กําหนดการเดินทาง                                                                                 
 
วันที่  15 – 24 มีนาคม 2566 89,900.- 

วันที่  12 – 21 เมษายน 2566 98,800.- 

 

  

วันที่ เส๎นทางการเดินทาง เช๎า กลางวั
น 

เย็น โรงแรม 

วันที่ 1. กรุงเทพฯ – ดูไบ ✈ ✈ ✈ - 

วันที่ 2. ดูไบ – ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ลํองเรือแมํน้ํา
แซน – ช๎อปปิ้ง 

✈  X MERCURE LA DEFENSE 

วันที่ 3. ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ –  ดิจอง    MERCURE DIJON 
CLEMENCEAU 

วันที่ 4. ดิจอง – กรุงเบิร์น – อินเทอร์ลาเกน    METROPOLE 

วันที่ 5. อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – มิลาน    HOLIDAY INN MILAN NORD 
ZARA 

วันที่ 6. มิลาน – เกาะเวนิส – เมสเตร๎    NOVOTEL MESTRE 
CASTELLANA 

วันที่ 7. เมสเตร๎ – ฟลอเรนซ์ – ปิซํา    NH PISA 

วันที่ 8. ปิซํา – หอเอนปิซํา – เซียนํา – โรม    MERRIOTT PARK ROME 

วันที่ 9. โรม - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – น้ําพุ
เทรวี่ – ยํานบันไดสเปน – สนามบิน 

  ✈  

วันที่ 
10. 

ดูไบ – กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  



วันที่ 1 กรุงเทพ – ดูไบ 
17.30 น. คณะพร๎อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารระหวํางประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน

เอมิเรตส์ โดยมีเจ๎าหน๎าที่คอยต๎อนรับและอํานวยความสะดวก 
20.20 น. ออกเดินทางสูํดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 373 
วันที่ 2 ดูไบ – ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ลํองเรือแมํน้ําแซน – ช๎อปปิ้ง 
00.35 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง 
03.20 น. ออกเดินทางสูํกรุงปารีสด๎วยเที่ยวบิน EK071 
08.00 น. ถึง สนามบินถึงทําอากาศยานชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝรั่งเศส นําทํานผํานพิธีตรวจคนเข๎าเมืองและ

ศุลกากร (เวลาท๎องถิ่นช๎ากวําประเทศไทย 6 ชั๋วโมง) นําทํานเดินทางสูํมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวง
ของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสนํห์อันเหลือล๎น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักทํองเที่ยวอยากมา
เยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแลวัฒนธรรมที่ล้ําสมัยแหํงหนึ่งของโลก 
ที่ทรงด๎วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทําให๎กรุงปารีสเป็น
หนึ่งในเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดแหํงหนึ่งของโลก นําเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผํานชมความสวยงาม
ของแมํน้ําแซนน์ที่ตัดผํานใจกลางกรุงปารีส ข๎ามสะพานสูํ เกาะเดอ ลา ซิเต๎ กลางแมํน้ําแซน ผํานลาน
ประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ๎าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต 
ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส แล๎วผํานเข๎าสูํถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซํ 
(Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสูํประตูชัยนโปเลียน นําชมและถํายรูปคูํกับ
ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แหํงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก  เอาส์เตอร์
ลิทซ์ในปี1805 โดยเริ่มสร๎างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แตํมาแล๎วเสร็จในปี ค.ศ.1836 แล๎วจากนั้นนําถํายรูปเป็นที่
ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเดํนสูงตระหงํานคูํนครปารีสด๎วยความสูงถึง 1,051 ฟุต 
ซึ่งสร๎างข้ึนในปี ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโรํ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บําย นําทํานลํองเรือแมํน้ําแซน ไปตามแมํน้ําแซน ที่ไหลผํานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตํางๆ ตลอดสองฝั่งแมํน้ํานับวําเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่นํา
ประทับใจโดยเรือจะลํองผํานมหาวิหารนอเตรอดามแหํงปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกวํา 800 ปี 
เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่งามเลิศ โดดเดํนด๎วยหอคอยคูํหน๎าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลม
บนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวํางพระเจ๎าหลุยส์
ที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด๎วย จากนั้นพา
ทํานสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด๎วยนักชอปปิงจากทั่วทุกมุมโลกในห๎างสรรพสินค๎าใหญํใจกลางกรุง ปารีส
ที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือทํานสามารถเลือกซื้อสินค๎าของสวิสจากร๎าน 
Bucherer ร๎านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยูํใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค๎ามากมาย อาทิเชํน ช็อคโกแลต , 
เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห๎อดัง อาทิเชํน Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต๎น 



ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย  
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่พัก 

 
นําทํานเข๎าสูํที่พัก MERCURE LA DEFENSE หรือเทียบเทํา 

วันที่ 3 ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ –  ดิจอง  
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารโรงแรม 
 จากนั้นเดินทางสูํเมืองแวร์ซายส์ เพื่อนําเข๎าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille  Palace) 

อันยิ่งใหญํ (มีไกด์ท๎องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร๎างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ๎าหลุยส์ที่ 14 
ภายในตกแตํงอยํางวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลักและเครื่องเรือน  ซึ่งเป็นการใช๎เงิน
อยํางมหาศาล พาทํานชมห๎องตํางๆของพระราชวัง เชํน โบสถ์หลวงประจําพระราชวัง,ท๎องพระโรงที่ตกแตํง
อยํางวิจิตรบรรจง, ห๎องอพอลโล, ห๎องเมอคิวรี่, ห๎องกระจก (Hall of Mirror) ที่มี ความยาวถึง 73 เมตร 
ซึ่งเป็นห๎องที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข๎าถวายสาส์นตํอพระเจ๎า
หลุยส์ที่ 14 แหํงฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นห๎องที่ใช๎สําหรับจัดงานเลี้ยงและ เต๎นรําของพระนางมารี อังตัวแนตต์ 
มเหสีของพระเจ๎าหลุยส์ที่ 16,  ชมห๎องบรรทมพระราชินีที่ตกแตํงอยํางงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของ
จักรพรรดินโป 
เลียนที่ยิ่งใหญ ํ 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บําย จากนั้นเดินทางสูํเมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแหํงแคว๎นเบอร์กันดี ผํานทุํงราบอัน

กว๎างใหญํแหลํงผลิตมัสตาร์ดชื่อดัง อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ชั้นเลิศอีกด๎วย ผํานชมอาคาร
บ๎านเรือนสมัยเรเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเกําแกํในสมัยยุคกลาง ซ่ึงมีจุดเดํนคือ การมุงหลังคาด๎วยกระเบื้อง



สีแดงสดจัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทํานเข๎าสูํที่พัก MERCURE DIJON CLEMENCEAU หรือเทียบเทํา 
วันที่ 4 ดิจอง – กรุงเบิร์น – อินเทอร์ลาเกน 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูํกรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได๎รับการยกยํองจากองค์การยูเนสโกให๎เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 

1863 นอกจากนี้เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยูํใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.
2010 นําทํานชมบํอหมีสีน้ําตาล (Bear Park) สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น นําทําน  ชมมาร์กาสเซ 
ยํานเมืองเกํา ปัจจุบันเต็มไปด๎วยร๎านดอกไม๎และบูติค เป็นยํานที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชม
อาคารเกํา อายุ 200-300 ปี นําทํานลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ ถนน
กรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด๎วยร๎านภาพวาดและร๎านขายของเกําในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ๎ท์ คล็อคเคํนทรัม 
อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให๎ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตํละครั้ง นําทํานแวะถํายรูปกับโบสถ์ Munster 
สิ่งกํอสร๎างทางศาสนาที่ใหญํที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร๎างขึ้นในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่
บรรยายถึงการตัดสินครั้งสุดท๎ายของพระเจ๎า    

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บําย นําทํานเดินทางตํอสูํเมืองอินเทอร์ลาเกน (Interlaken) เป็นเมืองที่ตั้งอยูํระหวําง ทะเลสาบทูน (Lake 

Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อันเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่สําคัญ และ มีความสําคัญประหนึ่ง
เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอลันด์ มีภาพของยอดเขาจุงเฟราเป็นฉากหลัง อิสระให๎ทํานเดินเลํนในเมือง
ตามอัธยาศัย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ชีสฟองดว์ู) 
ที่พัก นําทํานเข๎าสูํที่พัก METROPOLE หรือเทียบเทํา 
วันที่ 5 อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – มิลาน  
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูํ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงาม เพื่อขึ้นกระเช๎าEiger 



Express กระเช๎าลอยฟ้าตัวใหมํ สูํสถานี Eigergletscher  โดยกระเช๎าตัวนี้นอกจากจะให๎ทํานได๎เห็นวิว
ความสวยงามของจุงเฟราโดยรอบแล๎วยังจะชํวยให๎ทํานลดเวลาลงกวํา 40 นาที เม่ือเทียบกับการขึ้นสูํยอด
เขาแบบเดิม หลังจากนั้นนําทํานเดินทางตํอด๎วยรถไฟเพื่อขึ้นสูํ สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) 
สถานีรถไฟที่อยูํสูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) ระหวํางเส๎นทางขึ้นสูํยอดเขาทํานจะได๎ผํานชมธาร
น้ําแข็งที่มีขนาดใหญํ   โดยเม่ือปี คศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให๎ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลก
ทางธรรมชาติแหํงแรกของยุโรป มีความสูงกวําระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร หลังจากนั้น
นําทํานเข๎าชมถ้ําน้ําแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให๎สวยงาม อยูํใต๎ธารน้ําแข็งลึกถึง 30 เมตร อิสระให๎ทําน
ได๎สนุกสนานกับการถํายรูป เลํนหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา และที่ไมํควรพลาด
กับการสํงโปสการ์ดโดยท่ีทําการไปรษณีย์ท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน 
บําย 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
จากนั้นเดินทางข๎ามพรหมแดนสวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี สูํตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได๎วํา เป็น
เมืองหลวงแหํงแฟชั่นของโลก  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทํานเข๎าสูํที่พัก HOLIDAY INN MILAN NORD ZARA หรือเทียบเทํา 
วันที่ 6 มิลาน – เกาะเวนิส – เมสเตร๎  
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารโรงแรม 
 นําทํานเดินทางสูํเมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝั่งแผํนดินใหญํ เมืองหลวงของแคว๎นเวเนโต เวนิสถูกสร๎าง

ขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเข๎าด๎วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของทะเลอา
เดรียตริก เป็นเมืองทําโบราณ และเป็นเมืองท่ีใช๎คลองในการคมนาคม มากที่สุด  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บําย นําทํานเดินทาง สูํทําเรือตรอนเคตโต๎ (Tronchetto) นําทํานลํองเรือผํานชมบ๎านเรือนของชาวเวนิส สูํ

เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไมํเหมือนใคร โดยใช๎เรือแทนรถ ใช๎
คลองแทนถนน   มีสมญานามวําเป็น "ราชินีแหํงทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน๎อยใหญํกวํา 118 เกาะ และมี
สะพานเชื่อมถึงกันกวํา 400 แหํง ขึ้นฝั่งท่ีบริเวณซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนั้นนําทํานเดินชม



ความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวนําสนใจในอดีต เม่ือ
นักโทษที่เดินออกจากห๎องพิพากษาไปสูํคุกจะได๎มีโอกาสเห็นแสงสวํางและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดท๎าย
ระหวํางเดินผํานชํองหน๎าตํางที่สะพานนี้  ซึ่งเชื่อมตํอกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็นสถานที่พํานัก
ของเจ๎าผู๎ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังท่ีเคยเดินผํานสะพานนี้มาเเล๎วคือ คาสโนวํานั่นเอง นําทําน
ถํายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกลําวไว๎วํา “เป็นห๎องนั่งเลํนที่สวย
ที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล๎อมรอบด๎วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มี
โดมใหญํ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นอิสระให๎ทํานได๎มีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก 
เชํน เพื่อชมมนต์เสนํห์แหํงนครเวนิส, เข๎าชมโบสถ์ซานมาร์โค, ช๏อปปิ้งสินค๎าของที่ระลึก อาทิเชํน เครื่อง
แก๎วมูราโนํ,หน๎ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในร๎าน Café Florian ที่เปิดให๎บริการมาตั้งแตํปี ค.ศ.1720 
สมควรแกํเวลานําทํานเดินทางกลับสูํฝั่งแผํนดินใหญํ Venice Mestre 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (สปาเกตตี้หมึกดํา) 
ที่พัก นําทํานเข๎าสูํที่พัก NOVOTEL MESTRE CASTELLANA หรือเทียบเทํา 
วันที่ 7 เมสเตร๎ – ฟลอเรนซ์ – ปิซํา 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารโรงแรม 
 นําทํานเดินทางตํอสูํแคว๎นทัสคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแคว๎น คือ ฟลอเรนซ์ (Florence) ที่ได๎รับ

ขนานนามวําเป็นเมืองศูนย์กลางแหํงศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึ่งล๎วนแล๎วแตํมีโบราณสถานสําคัญ และมี
ทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงาม จนได๎รับการแตํงตั้งให๎เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก๎เม่ือ ปี ค.ศ.1982 
ทําให๎ทัสคานีมีชื่อเสียงในฐานะดินแดนทํองเที่ยวยอดนิยมระดับโลก นักทํองเที่ยวทั่วโลก ชมความยิ่งใหญํ 
และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ 
ที่ใหญํเป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเดํนด๎วยสถาปัตยกรรมที่ใช๎หินอํอนหลายสีตกแตํงผสมผสานกันได๎
อยํางงดงาม นําชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายล๎อมไปด๎วยรูปปั้น อาทิ เชํน 
รูปปั้นเทพเจ๎าเนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซํา (Perseus with the 
Head of Medusa), รูปปั้นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโลํ จากนั้นนําทําน มาริมฝั่งแมํน้ํา



อาร์โน จะพบกับสะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเกําแกํที่มีมีร๎านขายทอง และอัญมณีอยูํท้ังสองข๎าง 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บําย นําทํานเดินทางสูํเมืองปิซํา (Pisa) เมืองแหํงศิลปะที่สําคัญของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยูํทางตะวันตกของ 

Florence ด๎านตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แม๎วําจะเป็นเมืองเล็กๆ แตํ Pisa ก็เป็นเมืองที่
มีชื่อเสียงและเป็นที่รู๎จักของนักทํองเที่ยวทั่วโลก  นําทํานเข๎าสูํบริเวณจัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo 
Dei Miracoli)   ที่ประกอบด๎วยกลุํมอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมน้ํามนต์ 
(Baptistry of St. John) ที่ใหญํที่สุดในอิตาลี, มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแหํงเมืองปิ
ซําอันเลื่อง ชมหอเอนปิซํา (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แหํงเมืองปิซํา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของ
โลกยุคกลาง เริ่มสร๎างเม่ือปี ค.ศ.1173 ใช๎เวลาสร๎างประมาณ 175 ปี แตํระหวํางการกํอสร๎างต๎องหยุดชะงัก
ลงไปเม่ือสร๎างไปได๎ถึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา และตํอมาก็มีการสร๎างหอตํอเติมขึ้นอีกจนแล๎ว
เสร็จ โดยใช๎เวลาสร๎างทั้งหมดถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิซํานี้ กาลิเลโอ  บิดาแหํงวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นชาว
อิตาเลี่ยนได๎ใช๎เป็นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน๎มถํวงของโลกที่วํา สิ่งของสองชิ้น น้ําหนักไมํเทํากัน ถ๎าปลํอย
สิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพร๎อมกัน ก็จะตกถึงพื้นพร๎อมกัน จากนั้นให๎ทํานอิสระให๎ทํานได๎เลือกซื้อสินค๎าที่
ระลึกราคาถูก ที่มีร๎านค๎าเรียงรายอยูํมากมาย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
ที่พัก นําทํานเข๎าสูํที่พัก NH PISA หรือเทียบเทํา 
วันที่ 8 ปิซํา – หอเอนปิซํา – เซียนํา – โรม  
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารโรงแรม 
 นําทํานเดินทางสูํ เมืองเซียนํา (Siena) อีกหนึ่งเมืองทํองเที่ยวที่ได๎รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย

องค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ.1995 นําทํานเดินเข๎าสูํตัวเมืองเกํา เพื่อชมจัตุรัสเดล คัมโป (Piazza del 
Campo) ที่เป็นรูปทรงคล๎ายเกือกม๎านับวําเป็นจตุรัสที่มีความสวยงามมากอีกแหํงหนึ่งในอิตาลี ให๎เวลาทําน
ชมและเดินเลํนถํายรูปบริเวณรอบนอกของปาลาซโซ พับบลิโค (Palazzo Pubblico) เป็นพระราชวังเกําที่
สร๎างขึ้นด๎วยศิลปะแบบโรมาเนสก์  ตั้งแตํปีค.ศ.1297  และ หอระฆังมานเจีย (Torre del Mangia) ที่เป็น
อีกหนึ๋งสัญลักษณ์ของเซียนา จากนั้นนําทํานชมความงดงามบริเวณภายนอกของ มหาวิหารเซียนา (Siena 
Cathedral) หรือ ดูโอโมดิเซียนา (Duomo di Siena) ที่ถูกสร๎างขึ้นในชํวงระหวํางปี 1215 -1263 ใน



รูปแบบสถาปัตยกรรมกอธิค และตํอเติมด๎วยศิลปะแบบเรอเนซองส์ในยุคตํอมา 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บําย จากนั้นนําทํานเดินทางสูํกรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทํานเข๎าสูํที่พัก MERRIOTT PARK ROME หรือเทียบเทํา 
วันที่ 9 โรม - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – น้ําพุเทรว่ี – ยํานบันไดสเปน – สนามบิน 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 
 นําทํานเดินทางสูํนครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยูํใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียว

ในโลกที่มีกําแพงล๎อมรอบเมืองเอาไว๎ได๎ทั้งหมด ยกเว๎นด๎านหน๎าทางเข๎าและเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มีอํานาจปกครองสูงสุด นําทํานถํายรูปกับมหาวิหารที่ใหญํที่สุดใน
โลก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอันลือชื่อปิเอต๎า (Pieta) ของมิเคลัน
เจโลและชมแทํนบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุ๎มสําริดที่สร๎างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี 
ซึ่งสร๎างตรงบริเวณที่เชื่อกันวําเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร์ นําทํานผํานชมกลุํมโรมันฟอรัม (Roman 
Forum) อดีตศูนย์กลางทางด๎านการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะท๎อนให๎เห็นความ
เจริญรุํงเรืองของอารยะธรรมโรมันในชํวง 2,000 ปีที่ผํานมา นําชมความยิ่งใหญํในอดีตและเก็บภาพสวย
บริเวณรอบนอกของสถานสร๎างความบันเทิงของชาวโรมันมาแตํสมัยโบราณโคลอสเซี่ยม (Colosseum)             
1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการตํอสู๎ที่ยิ่งใหญํของชาวโรมันที่สามารถจุผู๎ชม
ได๎ถึง 50,000 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 จากนั้นนําทํานเดินชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณน้ําพุเทรว่ี (Trevi 

Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมที่โดํงดังจากภาพยนตร์เรื่อง สามรักในกรุงโรม จากนั้นเชิญอิสระตาม
อัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค๎าแฟชั่นและของที่ระลึกในบริเวณยํานบันไดสเปน  (The Spanish Step)  ซึ่ง
เป็นแหลํงแฟชั่นชั้นนําสุดหรูและยังเป็นแหลํงนัดพบ 

 นําคณะเดินทางสูํสนามบิน เพื่อให๎ทํานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อ



สินค๎าในร๎านค๎าปลอดภาษีภายในสนามบิน 
20.50 น. เดินทางกลับสูํกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK96 
วันที่ 10  ดูไบ – สนามบิน  
05.30 น.   เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง 
09.30 น. ออกเดินทางตํอกลับสูํกรุงเทพด๎วยเที่ยวบิน EK372 
18.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 
 

***ร๎านค๎าในยุโรปสํวนใหญํจะปิดทําการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย๎ายเมืองท่ีเข๎าพัก  
เชํน กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข๎าพักเมืองท่ีใกล๎เคียงแทน  

และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 

กรุณาอํานหมายเหตุให๎ละเอียดทุกข๎อ 

หมายเหตุ 

  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมํรับผิดชอบตํอคําชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 
บริษัทฯ ไมํสามารถควบคุมได๎ เชํน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลําช๎าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองไมํอนุญาตให๎เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข๎าเมืองของแตํละประเทศไมํ
อนุญาตให๎เข๎าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทํานจะใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมสีน้ําเงิน) เดินทาง  
หากทํานถูกปฏิเสธการเดินทางเข๎าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทํองเที่ยว โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคําบริการ โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 
4. กรณีที่คณะไมํครบจํานวน 15 ทําน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  
จะแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหน๎า 14 วันกํอนการเดินทาง  
5. เม่ือทํานทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุ
ทุกข๎อแล๎ว 

ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ กํอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมํขอรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆ ท้ังสิ้น 

 
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับสภาวะอากาศ 

และ เหตุสุดวิสัยตําง ๆ ท่ีไมํสามารถคาดการณ์ลํวงหน๎าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง 

ผลประโยชน์ และ ความปลอดภัยของผู๎รํวมเดินทางเป็นสําคัญ 



 
 

EUROPE CLASSIC SERIES 1 
ฝรั่งเศส – สวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี 

10 วัน 7 คืน 
โดยสายการบิน EMIRATES (EK) 

กําหนดการเดินทาง 
ผู๎ใหญํพัก 2-3 ทําน 

ทํานละ 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ทํานละ 

15 – 24 มีนาคม 2566  89,900.- 12,900.- 

12 – 21 เมษายน 2566 98,800.- 13,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

เงื่อนไขการเดินทางเข๎าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 
ผู๎มีสัญชาติไทย 

► เอกสารที่ต๎องทําการเตรียมกํอนเดินทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช๎งานมากกวํา 6 เดือน) 
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข๎อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated 
Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได๎ในแอปพลิเคชัน “หมอพร๎อม” หรือวัคซีนพาสปอร์ต *เลํมสีเหลือง* ที่
ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได๎รับวัคซีนครบถ๎วนมาแล๎ว 
3. ไมํต๎องลงทะเบียน Thailand Pass - เดินทางเข๎าประเทศโดยไมํต๎องกักตัวและไมํต๎องตรวจหาเชื้อโควิด-19 เม่ือเดินทาง
กลับมาถึงประเทศไทย 

เงื่อนไขการให๎บริการ 
1.   ชําระเงินมัดจําทํานละ 30,000 บาท โดยโอนเข๎าบัญชี ท่ีนั่งจะยืนยันเม่ือได๎รับเงินมัดจําแล๎วเทํานั้น 
2. สํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตของผู๎ที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใช๎งานไมํน๎อยกวํา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวย่ืนวีซํา ภายใน 
3 วันนับจากวัน จองหากไมํสํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เมื่อได๎รับการยืนยันวํากรุ๏ปออกเดินทางได๎ ลูกค๎าจัดเตรียมเอกสารให๎การขอวีซําได๎ทันที 
4. หากทํานที่ต๎องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค๎าอยูํตํางจังหวัด) ให๎ทํานติดตํอเจ๎าหน๎าที่กํอนออกบัตร
โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบ คําใช๎จํายที่เกิดขึ้น 
5. การยื่นวีซําในแตํละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซําไมํเหมือนกัน ทั้งแบบหมูํคณะและยื่น 
รายบุคคล (แสดงตน) ทํานสามารถสอบถามข๎อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกํอนการจองได๎จากทางเจ๎าหน๎าที่ 
6.  หากในคณะของทํานมีผู๎ต๎องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู๎สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมํ

สะดวกใน  การเดินทางทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4-5 ช่ัวโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎การดูแล



สมาชิกภายในครอบครัวของทํานเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมํูคณะ หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะ
ทัวร์ทั้งหมด 

 

อัตราคําบริการนี้รวม 

1. คําตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร๎อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูํตํอ 
จะต๎องไมํเกินจํานวนวัน และอยูํภายใต๎เงื่อนไขของสายการบิน) 

2. คําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการ 
3. คํารถโค๎ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คําห๎องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทํา 
5. คําอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คําเข๎าชมสถานที่ทํองเที่ยวตามรายการ 
7. คําประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต๎องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได๎จากเจ๎าหน๎าที่) 

คําประกันอุบัติเหตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทางวงเงินไมํเกินทํานละ 1,000,000 บาท  
คํารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมํเกินทํานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
** ลูกค๎าทํานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข๎อมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได๎ **  

- เบี้ยประกันเริ่มต๎น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบี้ยประกันเริ่มต๎น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุตั้งแตํแรกเกิด ถึง 85 ปี **   
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, เสียชวิีตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล๎านบาท] 

8.  คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% (เฉพาะคําบริการ) 
อัตราคําบริการนี้ไมํรวม 

     1.  คําธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
  2. คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิเชํน  คําเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , คําโทรศัพท์, คําซักรีด, คําธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คํา

น้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวํา 30 ก.ก. และมากกวํา 1 ชิ้น, คํารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คํากระเป๋าเดินทางหรือของมีคําที่สูญหายในระหวํางการเดินทาง เป็นต๎น 

  3. คําธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
  4. คําบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงทํานจะต๎องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด๎วยตัวทํานเอง 
  5. คําธรรมเนียมวีซําประเทศอิตาลี รวมคําบริการยื่นวีซํา (6,900.-บาท)  
  6. คําทิปพนักงานขับรถและไกด์ท๎องถิ่น  (18 ยูโรตํอทําน) 
  7. คําทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย ( 30 ยูโรตํอทําน) 
 



เงื่อนไขการชําระคําทัวร์สํวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคําทัวร์สํวนที่เหลือ 45 วันกํอนการเดินทาง 

หากทํานไมํผํานการอนุมัติวีซําหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริง 

 

ข๎อมูลเบื้องต๎นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซําและการยื่นวีซํา 
1. การพิจารณาวีซําเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชํบริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต๎องจะชํวยให๎การ

พิจารณา ของสถานทูตงํายขึ้น 
2. กรณีทํานใดต๎องใช๎พาสปอร์ตเดินทาง ชํวงระหวํางยื่นวีซํา หรือ กํอนเดินทางกับทางบริษัท ทํานต๎องแจ๎งให๎ทาง

บริษัทฯ ทราบลํวงหน๎าเพื่อวางแผนในการขอวีซําของทําน ซึ่งบางสถานทูตใช๎เวลาในการพิจารณาวีซําที่คํอนข๎าง
นานและอาจไมํสามรถดึงเลํมออกมาระหวํางการพิจารณาอนุมัติวีซําได๎  

3. สําหรับผู๎เดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูํตํางประเทศ จะต๎องดําเนินเรื่องการขอวีซําด๎วยตนเองในประเทศที่ตนพํานัก
หรือศึกษาอยูํเทํานั้น 

4. หนังสือเดินทางต๎องมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล๎วต่ํากวํา 6 เดือน ผู๎
เดินทางต๎องไปยื่นคําร๎องขอทําหนังสือเดินทางเลํมใหมํ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลํมเกํา ให๎กับทางบริษัท
ด๎วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของทํานจะเป็นประโยชน์อยํางยิ่งในการยื่นคําร๎องขอวีซํา และจํานวนหน๎า
หนังสือเดินทาง ต๎องเหลือวํางสําหรับติดวีซําไมํต่ํากวํา 3 หน๎า 

5. ทํานที่ใสํปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบตํอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ 
และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต๎องไมํมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตํงเติมใดๆ ในเลํม 

ข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีนั่งบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทได๎สํารองที่นั่งพร๎อมชําระเงินมัดจําคําตั๋วเครื่องบินแล๎ว  หากทํานยกเลิกทัวร์ ไมํวําจะด๎วยสาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคํามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคําใช๎จําย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล๎วแตํสาย
การบินและชํวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล๎ว แตํทํานไมํสารถออกเดินทางได๎ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคําใช๎จํายตามที่
เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช๎เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยํางน๎อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูํบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู๎ที่จะนั่งต๎องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เชํน ต๎องเป็นผู๎ที่มีรํางกายแข็งแรง และชํวยเหลือผู๎อ่ืนได๎อยํางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เชํน 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได๎ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมํใชํผู๎ที่มีปัญหาทางด๎านสุขภาพและรํางกาย และ
อํานาจในการให๎ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยํูกับทางเจ๎าหน๎าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทํานั้น 

 
 
 



ข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห๎องพักของแตํละโรงแรมแตกตํางกัน จึงอาจทําให๎ห๎องพักแบบห๎องเดี่ยว (Single) ,ห๎องคูํ 

(Twin/Double) และห๎องพักแบบ 3 ทําน/3 เตียง (Triple Room) ห๎องพักตํางประเภทอาจจะไมํติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมํมีห๎องพักแบบ 3 ทําน แตํอาจจะได๎เป็น 1 เตียงใหญํกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสํวนใหญํอาจจะไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยํูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้นมากและห๎องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องที่มีขนาดกะทัดรัดและไมํมี

อํางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยํูกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้นๆ และห๎องแตํละห๎องอาจมีลักษณะแตกตํางกัน 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจ๎งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกํอนการเดินทาง   คืนคําใช๎จํายทั้งหมด 
2. แจ๎งยกเลิกภายใน 30-44 วันกํอนเดินทาง   เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 10,000 บาท  
3. แจ๎งยกเลิกภายใน 16-29 วันกํอนเดินทาง   เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 20,000 บาท 
4. แจ๎งยกเลิกน๎อยกวํา 15 วันกํอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคําใช๎จํายทั้งหมดกรณีทํานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให๎คณะเดินทางไมํครบตาม

จํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว๎ (20ทํานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัทและผู๎เดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต๎องนําไปชําระคําเสียหายตํางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทําน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน
การเดินทางของทําน  ไปยังคณะตํอไปแตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถเรียกคืนได๎คือ  คําธรรมเนียมใน
การมัดจําตั๋ว และคําธรรมเนียมวีซําตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซําแล๎วไมํได๎รับการอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต (วีซําไมํผําน) และทํานได๎ชําระคําทัวร์หรือมัดจํามาแล๎ว 
ทางบริษัท ขอเก็บเฉพาะคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริง เชํน คําวีซําและคําบริการยื่นวีซํา /  คํามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคําตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล๎ว)   คําสํวนตํางในกรณีที่กรุ๏ปออก เดินทางไมํครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซําผํานแล๎ว แจ๎งยกเลิกกํอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด 
9. กรณีผู๎เดินทางไมํสามารถเข๎า-ออกเมืองได๎ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห๎ามของเจ๎าหน๎าที่ ไมํวําเหตุผลใดๆ ตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด 

เอกสารประกอบการขอวีซําเชงเก๎น (อิตาลี) 

ใช๎เวลาทําการอนุมัติวีซําประมาณ 15 วันทําการ 

ยื่นวีซําแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซํา VFS Global (จามจุรีสแควร์) 



เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว๎น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวันยื่นวีซําหนังสือเดินทางต๎องนําสํงเข๎าสถานทูต  

และระหวํางรอผลการอนุมัติวีซํา ไมํสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได๎ 

**หากทํานเคยโดนปฏิเสธการขอวีซํามากํอน กรุณาแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ทัวร์ให๎รับทราบตั้งแตํที่ทํานทําการจองทัวร์เข๎ามา เพื่อ
ทําการแก๎ไขในการขอวีซําในครั้งนี้ มิฉะนั้นหากทํานไมํแจ๎งให๎ทราบ อาจจะมีผลเสียตํอการขอวีซําของทํานในครั้งนี้** 

**ลูกค๎ากรุณาอยํายึดติดกับการยื่นขอวีซําในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูํเรื่อย ๆ** 

หมายเหตุ: การยื่นวีซําแตํละครั้งกับบริษัททัวร์ จะต๎องทําการยื่นวีซํา ประเภทหมํูคณะ เทํานั้น โดยการยื่นเป็น
หมํูคณะ ต๎องมีจํานวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนย์รับยื่น จะเป็นผู๎กําหนดวันยื่นวีซําเทํานั้น ถ๎าหากผู๎เดินทางไมํ
สามารถไปย่ืนวีซําในวันที่กําหนดได๎ อาจมีคําใช๎จํายเพิ่มเติม (Premium) ดังนี้  

 ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซําน๎อยกวํา 15 วันทําการ นับจากวันเดินทาง                มีคําใช๎จํายเพิ่ม  
ทํานละ 2,200 บาท   

 ในกรณีที่เหลือเวลายื่นวีซําเหลือน๎อยกวํา 5 วันทําการ จะมีคํา Fast Track เพิ่มเติมอีก ทํานละ 400 
บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ทั้งนี้ คําใช๎จํายท่ีเกิดขึ้น ผู๎เดินทางต๎องชําระกับทางศูนย์รับย่ืนโดยตรง** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต๎องมีหน๎าเหลือสําหรับประทับวีซําอยํางน๎อย 
2 หน๎า อายุการใช๎งานเหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต๎องไมํชํารุด (หนังสือ
เดินทางเลํมเกํา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซําด๎วย)  

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แตํพํานักอยูํตํางประเทศ , ทํางานอยูํตํางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา
ศึกษาอยูํตํางประเทศ กรุณาแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ของทางบริษัทให๎ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซําจะมีเงื่อนไข และ 
ข๎อกําหนดของทางสถานทูตต๎องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไมํ
สามารถยื่นขอวีซําในประเทศไทยได๎ ข๎อกําหนดนี้รวมไปถึงผู๎เดินทางที่ถือ
พาสปอร์ตตํางชาติด๎วย*** 

2. รูปถําย รูปถํายสีหน๎าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาว
เทํานั้น ถํายไมํเกิน 6 เดือนห๎ามสวมแวํนตาหรือเครื่องประดับ ไมํใสํคอนแทค
เลนส์ รูปไมํเลอะหมึก) 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผู๎เดินทาง ออกคําใช๎จํายเอง สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement 
บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป สํวนตัวของผู๎เดินทาง ย๎อนหลัง 3 



เดือน (รบกวนลูกค๎าทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กํอน แล๎วคํอยปรับยอดเงินในบัญชีไมํเกิน 7 วัน
กํอนวันยื่นวีซํา และหากบัญชีกระโดดเดือนต๎องขอเป็น Statement เทํานั้น) 
และต๎องขอ Bank Certificate จากทางธนาคารด๎วย 
3.2 กรณีผู๎เดินทางไมํได๎ออกคําใช๎จํายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคําใช๎จํายได๎ ต๎องเป็น พํอ แมํ พี่น๎อง ที่มี
สายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทํานั้น) 
3.2.1. ต๎องทําเป็นหนังสือรับรองคําใช๎จํายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พร๎อมเอกสารแสดงความสัมพันธ์ 
เชํน สูติบัตร ทะเบียนบ๎าน ทะเบียนสมรส เป็นต๎น 
3.2.2. ขอ Bank Guarantee จากทางธนาคาร ระบุช่ือเจ๎าของบัญชีบุคคลที่ออกคําใช๎จํายและชื่อผู๎ที่ถูกรับรอง
คําใช๎จํายให๎ ต๎องสะกดให๎ตรงกับพาสปอร์ต 
3.2.3. ถํายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย๎อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคําใช๎จําย 
3.2.4. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ท่ีออกให๎ และผู๎ท่ีถูกรับรองคําใช๎จํายให๎ เชํน สําเนาทะเบียนสมรส สูติ
บัตร ทะเบียนบ๎าน 

**สถานทูตไมํรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

4. หลักฐานการทํางาน   
 - เจ๎าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู๎เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ๎นสํวน อายุไมํเกิน 3 
เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค๎า(พค.0403) 
 - เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนํง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต๎องตรงตามหน๎าพาสปอร์ต ใช๎คําวํา “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ย่ืน) หนังสือจะต๎องมีลายเซ็นและตราประทับบริษัท 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช๎หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยูํ  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต๎องตรงตามหน๎าพาสปอร์ต ใช๎คําวํา “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ย่ืน) 

5. เอกสารสํวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบ๎าน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวํา 18 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยํา/มรณะบัตร(ถ๎ามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ๎ามีการเปลี่ยน) 
6. กรณีเด็กอายุไมํถึง 18 ปี ไมํได๎เดินทางไปตํางประเทศพร๎อมบิดา มารดา 
6.1 บิดาหรือมารดา ต๎องขอหนังสือยินยอมให๎เด็กเดินทางไปตํางประเทศจากเขตหรืออําเภอ (1 ใบ ตํอ เด็ก 1 ทําน 
เทํานั้น) 
6.2 ในกรณีบิดาและมารดาหยํากัน ขอสําเนาใบบันทึกการหยําโดยต๎องระบุวํา บุตรอยูํในอํานาจการปกครองของ



ใคร   
6.3 ในกรณีพํอหรือแมํปกครองบุตรแตํเพียงผู๎เดียว ให๎ขอใบปกครองบุตร (ปค.14) จากเขตหรืออําเภอและจะต๎อง
เป็นหนังสือที่มีการสืบพยานและหลักฐานเสร็จเรียบร๎อยแล๎วเทํานั้น  
6.4 ทํานจะต๎องนําหนังสือยินยอมให๎เด็กเดินทางไปตํางประเทศตัวจริง จากข๎อ 6.1 หรือสําเนาใบบันทึกการหยําที่
มีสลักหลัง จากข๎อ 6.2 หรือหนังสือปกครองบุตรจากข๎อ 6.3 ตัวจริง  ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษและประทับตราจาก
กระทรวงตํางประเทศ ให๎เสร็จเรียบร๎อยกํอนนํามายื่น มิเชํนนั้นทางศูนย์รับย่ืน vfs จะไมํรับยื่นเอกสารของบุตรทําน
โดยเด็ดขาด 
6.5 เนื่องจากการแปลประทับตราจากกระทรวงตํางประเทศ จะมีการเสียคําใช๎จําย หากทํานไมํแนํใจวําเอกสาร
ใช๎ได๎หรือไมํ รบกวนสอบถามบริษัททัวร์กํอนนําไปแปลประทับตรากระทรวงตํางประเทศ มิเชํนนั้นทํานอาจจะต๎อง
ไปเสียเงินและเสียเวลาอันมีคําของทํานเพื่อไปทําเอกสารใหมํอีกรอบ หากเอกสารที่ทํานทํามาแล๎วนั้นกลายเป็น
เอกสารที่ใช๎ย่ืนไมํได๎ 
***โปรดอําน กํอนที่ทํานจะไปทําหนังสือยินยอมจากเขตหรืออําเภอให๎บุตรของทําน 

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต๎องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต๎นสังกัด (โดยมารดาจะต๎องคัด
หนังสือยินยอม และระบุวําให๎บุตรเดินทางไปตํางประเทศกับบิดา) พร๎อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หน๎าพาสปอร์ตมารดามาด๎วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต๎องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต๎นสังกัด (โดยบิดาจะต๎องคัด
หนังสือยินยอม และระบุวําให๎บุตรเดินทางไปตํางประเทศกับมารดา) พร๎อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หน๎าพาสปอร์ตบิดามาด๎วย 

- หากเด็กไมํได๎เดินทางพร๎อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต๎องคัดหนังสือระบุยินยอมให๎บุตร
เดินทางไปตํางประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต๎นสังกัด พร๎อมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหน๎าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- หากพํอหรือแมํมีวีซําเชงเก๎นอยุํแล๎วและไมํได๎ยื่นวีซําพร๎อมลูก ให๎ทําจดหมายชี้แจงภาษาอังกฤษ อธิบาย
วํามีวีซําเชงเก๎นของประเทศอะไร ระบุวันเริ่มและวันหมดอายุวีซํา พร๎อมทั้งถํายสําเนาหน๎าพาสปอร์ตและ
หน๎าวีซํานั้นมาแนบด๎วย 

7. ห๎ามเซ็นรับรองสําเนาถูกต๎องในเอกสารทุกชนิด ให๎ทํานเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มเกี่ยวกับใบคําร๎องขอวีซําเทํานั้น 
8. กรณีเด็กอายุต่ํากวํา 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซํา พร๎อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตร
ที่สถานทูตด๎วย ทั้งสองทําน (เฉพาะคิวเดี่ยวเทํานั้น) 

เอกสารยื่นวีซําอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได๎ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ๎งขอเพิ่มเติม 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

แบบฟอร์มสําหรับกรอกข๎อมูลย่ืนวีซําเชงเกนประเทศอิตาลี 
**หากทํานเคยโดนปฏิเสธการขอวีซํามากํอน กรุณาแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ทัวร์ให๎รับทราบตั้งแตํที่ทํานทําการจองทัวร์เข๎ามา เพื่อ
ทําการแก๎ไขในการขอวีซําในครั้งนี้ มิฉะนั้นหากทํานไมํแจ๎งให๎ทราบ อาจจะมีผลเสียตํอการขอวีซําของทํานในครั้งนี้** 

 
(กรุณากรอกข๎อมูลให๎ครบถ๎วนตามความเป็นจริง เนื่องจากจะมีผลตํอการพิจารณาวีซําของทําน) 
 
ชื่อ – นามสกุล ผ๎ูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………..…………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………….…………………………. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………….……………………… 
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด………………….…………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……….………………..………………………………………  
6. ประเทศที่เกิด…….………………..…………………………………………… 
7. สัญชาติปัจจุบัน ................สัญชาติโดยกําเนิดหากตํางจากปัจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตํงงาน (จดทะเบียน)        แตํงงาน (ไมํจดทะเบียน)               

  หยํา                แยกกันอยูํ                       หม๎าย 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผู๎เยาว์ กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล ที่อยูํ(หากตํางจากผู๎ขอ) และสัญชาติของผู๎มีอํานาจปกครอง/ดูแลผู๎เยาว์ 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ที่อยูํตามทะเบียนบ๎านของผู๎ขอ 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์…………………… 



 
 

 

    หมายเลขโทรศัพท์มือถือ............................................. 
    อีเมล........................................................ 
12. อาชีพปัจจุบัน(หากค๎าขาย ให๎ระบุด๎วยวําค๎าขายอะไร เชํน ขายเสื้อผ๎า ขายอาหาร เป็นต๎น 
............................................................................................................................. 
13. ชื่อบริษัทหรือร๎านค๎า ที่อยูํ หมายเลขโทรศัพท์  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูํของสถาบันศึกษา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… รหัสไปรษณีย์………………… 
 

14. วีซําเชงเกนที่เคยได๎รับในระยะเวลา 5 ปีท่ีผํานมา 
            ไมํเคย 
     เคยได๎      ใช๎ได๎ตั้งแตํวันที่...............................ถึงวันที่..................................... 
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซําเชงเก๎นกํอนหน๎านี้ 
                  ไมํเคย   เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกค๎าเคยมีวีซําเชงเก๎น รบกวนทํานถํายสําเนาหน๎าวีซําเชงเก๎นตัวลําสุดแนบมาด๎วย** 
16.  ทํานเคยถูกปฏิเสธวีซําหรือไมํ 
    ไมํเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบคําใช๎จํายในการดํารงชีพระหวํางการเดินทางและพํานักอยูํของผู๎ร๎องขอ 
      ตัวผู๎ขอวีซําเอง    มีผู๎อ่ืนออกให๎(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  
        กรุณาระบุชื่อ .............................................    

สิ่งท่ีชํวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….  
   เงินสด     สิ่งท่ีชํวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักท่ีมีผู๎จัดหาให๎ 
   ชําระคําที่พักลํวงหน๎าแล๎ว    คําใช๎จํายทั้งหมดระหวํางพํานักมีผู๎ออกให๎ 
   ชําระคําพาหนะลํวงหน๎าแล๎ว    ชําระคําพาหนะลํวงหน๎าแล๎ว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    
************************************************ 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซําเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมํมีสํวนเกี่ยวข๎องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียง
ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให๎แกํผู๎เดินทางเทํานั้น 


