
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส  
8 วนั 6 คนื 
 

• ชมความงดงามของ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์ 
• ถ่ายรูปทีร่ะลกึดา้นหนา้ สนามกฬีาโคลอสเซยีม  
• ชม น ้าพุเทรวี ่จดุก าเนิดของเสยีงเพลง 
• ชม หอเอนปิซา่, จตุัรสัเซนตม์ารค์  
• ชมมนตเ์สน่หแ์ห่ง เกาะเวนิซ 

• พชิติ ยอดเขาจุงฟราว, ชม กลาเซยีร ์ธารน า้แข็งขนาดใหญ่  
• ชมและถ่ายรูปกบั ประตูชยั อารก์ เดอ ทรยีงฟ์ เดอ เลตวล, หอไอเฟล 

• แวะชอ้ปป้ิงที ่รา้นเบนลกุซ,์ หา้งแกลาลีล่าฟาแยต  
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ก าหนดการเดนิทาง 
 
วนัที ่1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - กรุงเคยีฟ (ประเทศยูเครน) - กรุงโรม (ประเทศ

อติาล)ี 
 
08:00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตทูางเขา้ 8 เคานเ์ตอร ์R 

สายการบนิ Ukraine International Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
 https://youtu.be/so8N1guUbi8 
 
11:25 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน บอรสีปีล Borispol เมอืงเคยีฟ ประเทศยูเครน โดยเทีย่วบนิที ่PS272 
 
17:40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน บอรสีปีล Borispol เมอืงเคยีฟ ประเทศยูเครน (เพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง) 
 
20:05 น. ออกเดินทางต่อสู่  ท่าอากาศยาน ฟิอูมิชิโน  กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน Ukraine 

International Airlines เทีย่วบนิที ่PS307 
 
22:00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน ฟิอูมิชิโน กรุงโรม ประเทศอติาลี หลงัผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมือง และ

ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ กรุงโรม Rome เมอืงหลวงของประเทศอติาลี
ซ ึง่มีอดตีอนัยิง่ใหญ่ และเกรยีงไกรในยุคจกัรวรรดโิรมันเรอืงอ านาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปีทีผ่่านมาแลว้น า
ท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชม.) 

 
ทีพ่กั  Novotel Roma Est หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที ่2  โรม - วาตกินั - ปิซา่ (อติาล)ี 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเขา้สู่ นครวาติกนั Vatican รฐัอสิระทีป่กครองตนเอง เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตนิ์กาย

โรมนัคาทอลกิ ชมความงดงามตระการตาของ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์สถาปัตยกรรมล า้ค่าทีสุ่ดแห่งหน่ึง
ของโลกซ ึง่ตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลกั เพยีตา้ ผลงานของศลิปินเอก ไมเคลิแองเจโล เสา
พลบัพลาทีอ่อกแบบโดย เบอรนิ์นี และยอดโดมขนาดใหญ่ซ ึง่ปัจจบุนัเป็นสิง่ล า้ค่าคู่บา้นคู่เมอืงของอติาล ี 

 
 

 
 

จากน้ันน าท่านถ่ายรูปทีร่ะลกึดา้นหนา้ สนามกฬีาโคลอสเซยีม Colosseum โบราณสถานเกา่แก ่1 ใน 
7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกเคยเป็นสนามกฬีายกัษท์ีส่ามารถจุคนไดก้ว่า 50,000 คน และ ประตูชยัคอนส
แตนตนิ Arch of Constantine สญัลกัษณแ์ห่งชยัชนะ และทีม่าของถนนทกุสายมุ่งสู่กรุงโรม จากน้ัน
น าชมรอ่งรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดโิรมนัอนัศกัดิส์ทิธิ ์โรมนั ฟอร ัม่, จตัรุสัเวเนเซยี, ระเบยีงปาลาสโซ 
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สถานทีใ่ชก้ล่าวสุนทรพจนข์องมุสโสลนีิในโอกาสต่างๆ ชม อนุสาวรยีพ์ระเจา้วคิเตอร ์เอ็มมานูเอ็ลที ่2 ซ ึง่
ไดช้ ือ่ว่าเป็นพระบดิาของชาวอติาล ี 
 
 

 
 
จากน้ันน าท่านไปชม น ้าพุเทรวี ่Trevi Fountain จดุก าเนิดของเสยีงเพลง ทรคีอยนอ์อฟเดอรฟ์าวดเ์ท่น
ทีโ่ด่งดงั ชมความสวยงามของงานประตมิากรรมหนิอ่อนแบบบารอ็ค ซ ึง่เป็นเร ือ่งราวของเทพมหาสมุทร ตาม
ต านานกล่าวไวว้่าหากใครไดม้าถงึน ้าพุแห่งนีแ้ลว้โยนเหรยีญอธษิฐานทิง้ไวจ้ะไดก้ลบัมาเยอืนกรุงโรมอกีคร ัง้
หน่ึง อสิระใหท่้านเดนิเล่นหรอืเลอืกซ ือ้สนิคา้ต่างๆ ทีย่่าน บนัไดสเปน Spanish Steps แหล่งพกัผ่อน
ของชาวอติาลซี ึง่เต็มไปดว้ยนักท่องเทีย่วหลากหลายเชือ้ชาต ิน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปิซา่ 

 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปิซ่า Pisa ผ่านบรเิวณทีร่าบระหว่างเชงิเขา อยู่ในแควน้ทสักานี ฝ่ังแม่น ้าอารโ์น 
ประเทศอติาล ีอยู่ทางตะวนัตกของเมืองฟลอเรนซ ์ฟีเรนเซ ประมาณ 100 กโิลเมตร และทางตะวนัตกเฉียง
เหนือของเมืองเซยีนาปรมาณ 130 กโิลเมตร จตุรสัดโูอโมแห่งปิซาไดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ. 1987 

 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Meditur Hotel Pisa หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที ่3  ปิซา่ - เวนิส เมสเตร (อติาล)ี 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเขา้สู่บรเิวณ จตุัรสักมัโป เดย ์มรีาโกลี Compo Dei Miracoli ทีป่ระกอบดว้ยกลุ่มอาคาร

สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสกส์ถานทีต่ ัง้ของ ดูโอโม แห่งเมอืงปิซา่ ทีง่ดงาม และหอเอน แห่งเมืองปิซา่อนั
เลือ่ง ชม หอเอนปิซา่ Leaning Tower of Pisa สญัลกัษณแ์ห่งเมอืงปิซา่ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก
ยคุกลางเร ิม่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการกอ่สรา้งตอ้งหยดุชะงกัลงไป 
เมื่อสรา้งไปไดถ้งึช ัน้ 3 ก็เกดิการยบุตวัของฐานขึน้มา และต่อมาก็มีการสรา้งหอต่อเตมิขึน้อกีจนแลว้เสรจ็ 
โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมดถึง 177 ปี โดยที่ หอเอนปิซ่านี ้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตรซ์ ึง่เป็นชาว
อติาเลีย่นไดใ้ชเ้ป็นสถานทีท่ดลองทฤษฎแีรงโนม้ถ่วงของโลก ทีว่่าสิง่ของสองชิน้น า้หนักไม่เท่ากนั ถา้ปล่อย
สิง่ของทัง้สองชิน้จากทีส่งูพรอ้มกนักจ็ะตกถงึพืน้พรอ้มกนั จากน้ันใหท่้านอสิระไดถ่้านรูป และเลอืกซ ือ้สนิคา้
ทีร่ะลกึราคาถกู  

 
 

 
 

ไดเ้วลาน าท่านออกเดนิทางโดยรถโคช้สู่เขต เวนิส เมสเตร ์Venice Mestre ซึง่เป็นฝ่ังแผ่นดนิใหญ่โดย
ระหว่างทางผ่าน ชมทศันียภาพอนังดงามของเสน้ทางอนัคดโคง้และหบุเขาสงู 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืตรอนเชโต ้จากน้ันลงเรอืเดนิทางสู่ เกาะเวนิซ เมืองท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัการกล่าว

ขานว่าโรแมนตกิที่สุดแห่งหน่ึงของโลก เมืองทีใ่ชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนนมีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 
เกาะ และมสีะพานเชือ่มมากกว่า 400 แห่ง เดนิทางสู่ เกาะซานมารโ์ค ศูนยก์ลางของนครเวนิซ ผ่านชม 
สะพานถอนหายใจ ทีเ่ช ือ่มต่อระหว่าง Doge Palace ซึง่เคยเป็นทีป่ระทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิซในอดตี 
ชม จตุัรสัเซนตม์ารค์ Piazza San Marco ทีม่โีบสถเ์ซนตม์ารค์เป็นฉากหลงัสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมไบ
แซนไทน ์อสิระเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงของเวนิซตามอธัยาศยั อาท ิเคร ือ่งแกว้มูราโน่ ตน้ต ารบัของการ
เป่าแกว้ของชาวมูราโน่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมาตัง้แต่บรรพชน โดยเคร ือ่งแกว้แต่ละชิน้มีรูปแบบ และ
คณุภาพเป็นทีย่อมรบัจากนักท่องเทีย่วทั่วโลก อสิระใหท่้านไดเ้ดนิเล่นถ่ายรูปหรอื ล่องเรอืกอนโดล่า เพื่อ
ชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิซสู่ คลองใหญ่ Grand Canal คลองทีก่วา้งทีสุ่ดของเกาะ และงานก่อสรา้งที่
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แสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นอจัฉรยิะดา้นสถาปัตยกรรมที ่สะพานเรยีลอลัโต ้ศิลปินเอกไมเคลิแองเจโล ได ้
เวลานัดหมายน าคณะลงเรอืเดนิทางกลบัสู่ฝ่ังที ่ท่าเรอืตรอนเชโต ้

 
 

 
 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Russott Hotel หรอืเทยีบเท่า             
 
วนัที ่4  เวนิส เมสเตร ้- มลิาน (อติาล)ี - ลูเซริน์ - ซตนัส ์(สวติเซอรแ์ลนด)์ 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ ผ่าน เมอืงมลิาน Milan (241 kms)  เป็นเมืองหลกัของแควน้ลอมบาร ์
เดยี และเป็นเมอืงส าคญัในภาคเหนือของประเทศอติาล ีตัง้อยู่บรเิวณทีร่าบลอมบารด์ ีLombardy ชือ่เมอืงมิ
ลานมาจากภาษาเคลต ์ค าว่า Mid-lan ซึง่หมายถงึอยู่กลางทีร่าบเมืองมิลานมีช ือ่เสยีงในดา้นแฟช ั่นและ
ศลิปะ ซ ึง่มลิานถกูจดัใหเ้ป็นเมอืงแฟช ัน่ในลกัษณะเดยีวกบันิวยอรก์ ปารสี ลอนดอน และโรม  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงลูเซริน์ Lucerne (246 kms)  อดตีหวัเมืองโบราณของสวติเซอรแ์ลนด ์เป็น

ดนิแดนทีไ่ดร้บัสมญานามว่า หลงัคาแห่งทวปียุโรป The roof of Europe เพราะนอกจากจะมีเทอืกเขาสูง
เสยีดฟ้าอย่างเทอืกเขาแอลป์แลว้ กย็งัมภีูเขาใหญ่นอ้ยสลบักบัป่าไมท้ีแ่ทรกตวัอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา 
สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อนัเขยีวชอุ่ม อยู่รมิทะเลสาบ เป็นสถานทีไ่ดช้ ือ่ว่าถกูถ่ายรูปมากทีสุ่ด
ในสวสิ น าท่านชม สะพานไมช้าเปล Chapelbridge ซ ึง่ขา้มแม่น า้รอยซ ์เป็นสะพานไมท้ีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน
โลก มอีายหุลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวตัศิาสตรข์องเมอืงลเูซริน์ สะพานวหิารนีเ้ป็นสะพานทีแ่ข็งแรง
มากมุงหลงัคาแบบโบราณ เชือ่มต่อไปยงัป้อมแปดเหลีย่มกลางน ้า จั่วแต่ละชอ่งของสะพานจะมีภาพเขยีน
เร ือ่งราวประวตัคิวามเป็นมาของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขยีนเกา่แก่อายกุว่า 400 ปี แต่น่าเสยีดาย
ทีปั่จจบุนัสะพานไมนี้ถ้กูไฟไหมเ้สยีหายไปมาก ตอ้งบรูณะสรา้งขึน้ใหม่เกอืบหมด น าท่านชม รูปแกะสลกั
สงิโตบนหน้าผาหนิ เป็นอนุสาวรยีท์ีต่ ัง้อยู่ใจกลางเมอืง ทีห่วัของสงิโตจะมีโล่ห ์ซ ึง่มีกากบาทสญัลกัษณ์
ของสวติเซอรแ์ลนดอ์ยู่ อนุสาวรยีร์ูปสงิโต แห่งนีอ้อกแบบและแกะสลกัโดย ธอร ์วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยู่
ราว 2 ปี ตัง้แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้งขึน้เพื่อเป็นเกยีรติแก่ทหารสวสิฯ ในดา้นความกลา้หาญ 
ซ ือ่สตัย ์จงรกัภกัด ีทีเ่สยีชวีติในฝร ัง่เศส ระหว่างการต่อสูป้้องกนัพระราชวงัในคร ัง้ปฏิวตัใิหญ่สมยัพระเจา้
หลุยสท์ี ่16 และเลอืกซ ือ้ของทีร่ะลกึ สนิคา้คุณภาพดขีองสวติเซอรแ์ลนด ์อาท ินาฬิกาดงั , ชอ็คโกแลต , 
มดีพบัของทหาร ฯลฯ 
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ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Albana Weggis Hotel หรอืเทยีบเท่า  
 
วนัที ่5  ลูเซริน์ - กรนิเดอรว์าล กรุน - เลาเทอบรุนเน่น (สวติเซอรแ์ลนด)์ - ดจิอง (ฝร ัง่เศส) 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดนิทางสู่ เมอืงกรนิเดลวาลด ์Grindelwald เพื่อ น าท่าน น่ังรถไฟไต่ภูเขาสาย จุงฟราวบาห ์
เนน สู่  ยอดเขาจุงฟราว Jungfraujoch เปลี่ยนขบวนรถไฟที่ สถานีไคลน์ไชเด็ด Kleine 
Scheidegg ซึง่รชักาลที ่5 เคยเสด็จมา เมือ่ปี 2440 เมอืงอนัไดช้ ือ่ว่าเป็นเมอืงสกรีสีอรท์ทีส่วยทีส่ดุในโลก
ตัง้อยู่ในหุบเขารายลอ้มดว้ยภูเขาทีส่วยงาม เป็นสถานทีท่ีโ่รแมนตกิ ซ ึง่ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนส
โกใ้หเ้ป็นมรดกโลกอกีแห่งหน่ึงของสวสิเซอรแ์ลนด ์ระหว่างทางกอ่นถงึยอดเขาจงุเฟรา ท่านสามารถพบเห็น 
บา้นสไตลส์วสิน่ารกัๆ ทีก่ระจดักระจายอยู่ท ั่วไป มที ัง้บา้นสนี ้าตาลเขม้ตดักบัหนา้ต่างสแีดงสด , สคีรมีอ่อน
ตดักบัประตหูนา้ต่างสเีขยีวสด สวยงามแปลกตาและมเีสน่ห ์ววิธรรมชาตทิีส่ลบักนัระหว่างสเีขยีวของทุ่งหญา้ 
กบั ภูเขา พืน้ทีท่ ี่ปกคลุมดว้ยหมิะสขีาว ระหว่างการเดนิทางรถไฟจะจอดใหท่้านไดช้มความงดงามของ
เทอืกเขาแอลป์ จนถงึยอด เขาจุงเฟรา ซ ึง่มีความสูงถงึ 13,642 ฟุต เป็นยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในทวปียุโรป 
Top of Europe น าท่านชม กลาเซยีร ์หรอืธารน า้แข็งขนาดใหญ่ จากน้ันสนุกสนานกบัการเล่นหมิะใน
ลานกวา้ง Sphinx จดุชมววิทีส่งูทีสุ่ดในยโุรป สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีส่ดุ ณ จดุ 3,571 เมตร ชมถ า้
น ้าแข็งที่แกะสลกัใหส้วยงาม อยู่ใต ้ธารน ้าแข็ง 30 เมตร สมัผสักบัภาพของธารน ้าแข็ง Alestsch ที่ยาว
ทีสุ่ดในเทอืกเขาแอลป์ยาวถงึ 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร และไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการด์โดยทีท่ า
การไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป อสิระใหท่้านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเดนิทางลงจากยอดจุงเฟรา สู่ เมอืงเลาเทอบรุนเน่น Lauterbrunnen เปลี่ยนขบวนรถไฟที ่

สถานีไคลนไ์ชเด็ด Kleine Scheidegg น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดจิอง Dijon อดีตเมืองหลวงแห่ง
แควน้เบอรก์นัด ีผ่านทุ่งราบอนักวา้งใหญ่แหล่งผลติมสัตารด์ช ือ่ดงั อกีทัง้ยงัมชี ือ่เสยีงในการผลติไวนช์ ัน้เลศิ
อกีดว้ย ผ่านชมอาคารบา้นเรอืนสมยัเรอเนสซองส ์โบสถ ์และวหิารเก่าแก่ในสมยัยุคกลาง ซ ึง่มีจดุเด่นคอื
การมุงหลงัคาดว้ยกระเบือ้งสแีดงสดจดัเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Novotel Dijon Route Des Grands Crus หรอืเทยีบเท่า  
 
วนัที ่6  ดจิอง - ปารสี (ฝร ัง่เศส) - City Tour - ชอ้ปป้ิง 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ กรุงปารสี Paris (314 กม.) เป็นเมืองหลวงของประเทศฝร ัง่เศส ตัง้อยู่บนแม่น ้าแซน 
บรเิวณตอนเหนือของประเทศฝร ัง่เศสบนใจกลางแควน้ อลี เดอ ฟรอ็งส ์จากการตัง้ถิน่ฐานมากว่า 2 พนัปี 
ปัจจุบนักรุงปารสีเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ และวฒันธรรมทีล่ า้สมยัแห่งหน่ึง และดว้ยอทิธพิลของ
การเมือง การศกึษา บนัเทงิ สือ่ แฟช ัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รุงปารสีเป็นหน่ึงในเมอืงทีส่ าคญัทีสุ่ด
แหง่หน่ึงของโลก เดนิทางถงึรบัประทานอาหารกลางวนั 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 หลงัอาหาร น าชมรอบเมอืงผ่านสถานทีส่ าคญั เชน่ลาน จตุัรสัคองคอรท์ สถานทีซ่ ึง่เคยเป็นลานประหาร

พระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมาเรยีองัตวัเนต ชมและถ่ายรูปกบั ประตูชยั อารก์ เดอ ทรยีงฟ์ เดอ 
เลตวล หรอืทีรู่จ้กักนัในชือ่ ประตชูยัฝร ัง่เศส เป็นอนุสรณส์ถานทีส่ าคญัในกรุงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส ตัง้อยู่
กลางจตัุรสัชารล์ เดอ โกล หรอืเป็นที่รูจ้กักนัในนาม จตัุรสัแห่งดวงดาว Place de l'Étoile อยู่ทางทิศ
ตะวนัตกของช็องเซลเีซประตูชยัแห่งนีส้รา้งขึน้เพื่อเป็นการสดุดวีีรชนทหารกลา้ที่ไดร้ว่มรบเพื่อประเทศ
ฝร ัง่เศส โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบนัยงัเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกดว้ย 
ประตชูยันีเ้ป็นส่วนหน่ึงของแกนกลางอนัเกา่แก ่L'Axe historique ซึง่เป็นถนนเสน้ตรงจากสวนพพิธิภณัฑ ์
ลฟูวร ์ไปยงัชานกรุงปารสี ออกแบบโดยฌ็อง ชาลแกรง็ ในปี พ.ศ. 2349 ถ่ายรูปกบั หอไอเฟล Eiffel 
Tower เป็นสญัลกัษณข์องประเทศฝร ัง่เศสทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัทั่วโลก ทัง้ยงัเป็นหน่ึงในสิง่กอ่สรา้งทีม่ีช ือ่เสยีง
ทีสุ่ดในโลกอีกดว้ย หอไอเฟลเป็นหน่ึงในสิง่ก่อสรา้งทีโ่ด่งดงัทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก ตัง้ช ือ่ตามสถาปนิก
ผูอ้อกแบบ กสุตาฟ ไอเฟล ผูเ้ป็นทัง้สถาปนิกและวศิวกรช ัน้น าของฝร ัง่เศส หอไอเฟลถกูสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็น
สญัลกัษณข์องงานแสดงสนิคา้โลกหอไอเฟลสูง 324 เมตร 1,063 ฟุต หรอืสูงเท่ากบัตกึ 81 ช ัน้ น าท่าน 
อสิระเลอืกซ ือ้สนิคา้  
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ทีร่า้นคา้ปลอดภาษ ีที ่รา้นเบนลุกซ ์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดใจกลางกรุงปารสี มีส่วนลดพิเศษใหเ้ฉพาะนักท่องเทีย่ว
เท่าน้ัน อาท ิเคร ือ่งส าอางค,์ น า้หอม, เคร ือ่งประดบั, กระเป๋าหนัง แบรนดเ์นมเป็นตน้ น าเชา้ชม พิพิธภณัฑ ์
ลฟูร ์สรา้งในครสิตศตวรรษที ่12 เดมิเป็นทีต่ ัง้ป้อมปราการ และเป็นพระราชวงัทีป่ระทบัของกษตัรยิฝ์ร ัง่เศส
หลายพระองคด์า้นหนา้เป็นป็นระมดิแกว้ ภายในเป็นทีส่ะสมงานศลิปะตัง้แต่พระเจา้ฟรงัคซวัรท์ี ่1 จากน้ันพา
ท่านเดินเล่นย่าน ถนนชองป์เอลิเซ่ Champs-Élysées เป็นถนนในเขตที่ 8 ของกรุงปารสี ประเทศ
ฝร ัง่เศส เป็นย่านการคา้ทีป่ระกอบดว้ยโรงละคร คาเฟ่ และรา้นคา้หรูหรา สองขา้งทางมตีน้เกาลดัทีไ่ดร้บัการ
ตกแต่งอย่างสวยงามปลกูเรยีงราย ชือ่ ช็องเซลเีซ มาจากค าว่า ทุ่งเอลเิซยีม จากเทพปกรณัมกรกีในภาษา
ฝร ัง่เศส และไดร้บัการขนานนามว่าเป็นถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก La plus belle avenue du monde โดยมี
อตัราค่าเชา่สงูถงึ 1.5 ลา้นดอลลารส์หรฐัต่อปี ส าหรบัพืน้ที ่1000 ตารางฟุต (93 ตารางเมตร) สูงทีสุ่ดใน
ยโุรป น าท่าน อสิระเลอืกซ ือ้สนิคา้แบรนดเ์นมที ่หา้งแกลาลีล่าฟาแยต เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่และมี
ช ือ่เสยีงทีสุ่ดในประเทศฝร ัง่เศส ตัง้อยู่ใกลก้บั โรงโอเปรา่การนิ์เยร ์สวรรคข์องนักชอ็ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที่
นิยมความหรูหราล า้สมยัทัง้เสือ้ผา้ เคร ือ่งประดบั ผลติภณัฑต์กแต่งภายใน เคร ือ่งส าอาง สนิคา้ทกุชิน้ทีน่ี่ถูก
อพัเดทใหใ้หม่ล่าสุด น าท่าน ล่องเรอืบาโตมูส มีนักท่องเที่ยวมาใชบ้รกิารแลว้กว่า 100 ลา้นคน ชม
สถานทีส่ าคญัคู่บา้นคู่เมอืงสองฝ่ังของแม่น า้แซนน ์โบราณสถาน และอาคารทีเ่กา่แกส่รา้งดว้ยศลิปะแบบเรอ
เนสซองส ์ควรค่าแกก่ารอนุรกัษแ์ละสรา้งภาพใหป้ารสีโดดเด่นเป็นมหานครทีง่ดงามแห่งหน่ึงของโลก 

 

 
 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Mercure Paris Velizy หรอืเทยีบเท่า  
 
วนัที ่7  ปารสี (ฝร ัง่เศส) - กรุงเคยีฟ (ประเทศยูเครน) 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยาน ชารล์ เดอ โก Charles de Gaulle Airport ประเทศฝร ัง่เศส 
  
13:20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน บอรสีปีล BORISPOL เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน 

Ukraine International Airlines เทีย่วบนิที ่PS128 
 
17:35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน บอรสีปีล BORISPOL เมอืงเคยีฟ ประเทศยูเครน (เพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง) 
 
20:10 น. ออกเดินทางกลับสู่  ประเทศไทย  โดยสายการบิน Ukraine International Airlines เที่ยวบินที ่

PS271 
 
วนัที ่8  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
09:35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 
 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 
อติาล ี

เดอืน  มนีาคม 
19 ม.ีค. 62 - 26 ม.ีค. 62 * PRO 49,900 49,900 48,900 9,500 4,500 
เดอืน  เมษายน 
16 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62  55,900 55,900 54,900 9,500 4,500 
เดอืน  พฤษภาคม 
21 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62  55,900 55,900 54,900 9,500 4,500 
เดอืน  มถิุนายน 
11 ม.ิย. 62 - 18 ม.ิย. 62  55,900 55,900 54,900 9,500 4,500 
เดอืน  กรกฎาคม 
16 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 * วนัอาสาฬหบูชา, 

เขา้พรรษา 
59,900 59,900 58,900 9,500 4,500 

เดอืน  กนัยายน 
10 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62  55,900 55,900 54,900 9,500 4,500 
เดอืน  ตุลาคม 
08 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 * สวรรคต ร.9 59,900 59,900 58,900 9,500 4,500 
22 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 * วนัปิยมหาราช 59,900 59,900 58,900 9,500 4,500 
เดอืน  พฤศจกิายน 
09 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62  55,900 55,900 54,900 9,500 4,500 
เดอืน  ธนัวาคม 
10 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 * วนัรฐัธรรนมูญ 59,900 59,900 58,900 9,500 4,500 
31 ธ.ค. 62 - 07 ม.ค. 63 * วนัปีใหม่ 59,900 59,900 58,900 9,500 4,500 
 
 
ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

• กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมีบาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
• กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ทีห่ลงัจากทีไ่ดช้ าระค่ามดัจ าทวัร ์หรอืค่าทวัรส์่วนที่

เหลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
• กรณีทีอ่อกตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผิด ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษิทัในการออกตั๋วเคร ือ่งบนิ 
• กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มิฉะน้ันถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในส่วนนี ้
• หลงัจากทีท่่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดนิทาง ทางบรษิทัจะ

จดัส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบไุว ้
• ราคาทวัรใ์ชต้ ั๋วเคร ือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุท่าน้ัน 
• ทางบรษิทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 
• PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
• ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิ (พกัเดีย่ว) ขึน้อยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
• การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเกบ็เพื่อเป็นสนิน า้ใจกบั

ผูใ้หบ้รกิารในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทกุท่านเตรยีมค่าใชจ่้ายส่วนนีเ้พือ่มอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดนิทาง 
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อตัราค่าบรกิารนีร้วม 
• ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ Ukraine International Airlines 
• ค่าทีพ่กั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์

การแข่งขนักีฬา หรอืกจิกรรมอื่นๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• ค่าอาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
• ค่ารถรบั-ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
• ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
• ค่าประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเร ือ่งสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิไดท้ี่เจา้หน้าของบรษิัท** อตัราเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

• ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

• ค่าบรกิาร และค่าใชจ่้ายส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 
• ค่าทปิมคัคเุทศกไ์ทย ค่าทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 45 Euro /ท่าน  

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี ้กระเป๋า

โหลดใตเ้คร ือ่งบินจ านวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรมั และกรณีถือขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกิน 5 
กโิลกรมั 

• ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ั่งเพิม่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษท่ีองเทีย่วหากมกีารเกบ็เพิม่ 
• ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
• ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
• ค่าน า้หนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
• ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
• ค่าวซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่

ที่อยู่  4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 รูป ทางบรษิัทจะเป็น
ผูด้ าเนินการยืน่วซีา่ใหท่้าน โดยช าระค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้ง
ท าเร ือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

• ค่าวซีา่นักท่องเทีย่ว กรณียืน่ขอ SCHENGEN VISA จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมในการยืน่ ท่านละ 4,500 บาท 
(ค่าวซีา่อาจมีการเปลีย่นแปลขึน้ลงตามอตัราค่าเงนิ) (ค่าธรรมเนียมวซีา่ทางสถานทตูจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใหก้บั
ท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรอืไม่กต็าม) 

• ค่า ล่องเรอืกอนโดล่า ทีเ่วนิส จะไม่รวมในค่าทวัร ์(เร ือ่ 1 ล าน่ังได ้4-6 ท่าน/คดิเหมาล าๆ ล่ะ 120 Euro) 
• ค่า ขึน้หอไอเฟล ทีก่รุงปารสี จะไม่รวมในค่าทวัร ์(ราคาประมาณ 10-15 Euro) 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 
 
หมายเหตุ 
 

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซ ึง่ในกรณีนี ้
ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์
และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตกุารณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะค านึงถงึ
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ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง
เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไป
ในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้
ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง 
รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ
หรอืคนต่างดา้วทีพ่ าพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน 

5. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ า หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืช าระโดยตรงกบัทางทาง
บรษิทัจะถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 
เงือ่นไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 

• กรุณาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมดัจ า งวดแรก 20,000 บาท  
• ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มฉิะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  
• กรณี ไม่มวีซีา่ หากมคีวามประสงคใ์หท้างบรษิทัด าเนินการยืน่เอกสารวซีา่ จะตอ้งมค่ีาธรรมเนียมในการด าเนินการ 

ท่านละ 4,500 บาท  
• กรณีที ่ยงัไม่ออกตัว๋ และวซีา่ไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกั 
• ค่ามดัจ าตั๋วเคร ือ่งบนิท่านละ 5,000 บาท พรอ้มค่าธรรมเนียมในการยนืวซีา่ และจะคนืเงินส่วนทีเ่หลอืใหภ้ายใน 7 

วนั หลงัจากวนัทราบผล  
• กรณีที่ ออกตั๋วแล้ว และวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการหัก

ค่าธรรมเนียมตามราคาจรงิ 
• กรณี วซีา่ไม่ผ่าน การพจิารณาจากทางสถานทตู บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบเกีย่วกบัตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศ 
• การยืน่ขอวซีา่เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบุ พรอ้มส่ง

มอบเอกสารประกอบการยืน่วซีา่ ไม่นอ้ยกว่า 4-6 สปัดาห ์กอ่นการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของท่านไม่สมบรูณ์
ทางสถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมตัวิซีา่ของท่านได ้และท่านจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วี
ซา่อกีคร ัง้หน่ึง) 

• กรณีท่านส่งเอกสารในการท าวซี่าล่าชา้ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบนิ และผลวซีา่ของท่านไม่ผ่าน
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

 
การยกเลกิ 

• แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงินมดัจ าท ัง้หมด  
• แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
• แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
• ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงินทัง้หมด  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ 
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย

การบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคมุของบรษิทั 
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เอกสารประกอบการขอ SCHENGEN VISA  สถานทูตอติาล ี
 
สถานทีต่ดิต่อ 

การขอวซีา่ผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมาสแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศูนยร์บัค ารอ้งขอวซีา่ **ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 
15 วนัท าการ ไม่รวมวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ*์* 
 
การเตรยีมเอกสาร  

1. ส าหรบับุคคลท ัว่ไป 
• หนังสอืเดินทางมีอายุเหลอืนับจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ต ่ากวา่ 6 

เดอืน (ถา้ทา่นทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย)  
• รปูถ่ายส ี 2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารปูรบั

ปรญิญา, ใสช่ดุครยุ, หรอืใสช่ดุราชการ, ไม่ยิม้, พืน้หลงัเป็นสขีาว ตอ้งไม่เป็น
ลวดลาย และหา้มเป็นภาพถ่ายทีส่แกนจากคอมพวิเตอร)์   

• ส าเนาทะเบยีนบา้น, บตัรประชาชน 
• กรอกแบบฟอรม์ขอ้มูลเบอรโ์ทรศพัท ์มอืถือ/เบอรบ์า้น/เบอรท์ีท่ างาน/ทีอ่ยู่ 

เพือ่ใชใ้นการยืน่ขอวซีา่ 
• กรณีทีผู่ เ้ดินทางสมรส และเอกสารเพิม่เติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ใน

กรณีทีคู่่สมรสเสยีชวีติ) ใบมรณะบตัร  
• ส าเนาใบเปลีย่นช ือ่, นามสกุล (ถา้ม)ี  
• หลกัฐานการเงนิ (กรณุาเตรยีมใหถู้กตอ้ง ใชท้ ัง้ Bank guarantee และ STATMENT เลม่เดยีวกนั) 

1. หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรพัย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ 
ช ือ่เจา้ของบญัช ีใหค้รบถว้น (สะกดชือ่-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) ม ีอายุไม่เกนิ 20 วนั นับจากวนัทีย่ืน่วซีา่ 

2. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรบัรอง 1 ทา่น 
และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (สะกดชือ่-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) ม ีอายุไม่เกนิ 20 วนั นับ
จากวนัทีย่ืน่วซีา่ 

3. สมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์อพัเดทใหเ้ป็นปัจจบุนัและน าสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ทีส่ถานทตูในวนัสมัภาษณ ์
** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมุดบญัชอีอมทรพัยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่น้ัน ** 

• หนังสอืรบัรองการท างาน (ฉบบัจรงิ) จากบรษิทัทีท่า่นท างานอยู่ (ภาษาองักฤษเทา่น้ัน) 
1. กรณีทีเ่ป็นพนักงานบรษิทัทัว่ไป ใชห้นังสอืรบัรองการท างานฉบบัจรงิ (ภาษาองักฤษเทา่น้ัน) 
2. กรณีประกอบธรุกจิส่วนตวั ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจา้ของและคดัไม่เกนิ 3 เดอืน) หรอื ส าเนาใบทะเบียน

พาณิชย ์และหนา้หนังสอืรบัรองตอ้งมชี ือ่กจิการ และช ือ่ผูเ้ดนิทางเป็นหุน้สว่น หรอืเป็นเจา้ของกจิการดว้ย     
3. กรณีท าธรุกจิสว่นตวั (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนการคา้) ใหท้ าหนังสอืช ีแ้จงต่อสถานทตู (ภาษาองักฤษเทา่น้ัน) 
4. กรณีขา้ราชการ ตอ้งใชห้นังสอืรบัรองการท างานจากหน่วยงานน้ันๆ (ภาษาองักฤษ หรอื ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้ าเนา

บตัรขา้ราชการเพยีงหลกัฐานเดยีวยืน่ต่อสถานทตูได ้  
2. ส าหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ทีเ่ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบุคคลทัว่ไป และขอเพิม่เตมิดงันี)้  

• หนังสอืรบัรองการเรยีน (ตวัจรงิภาษาองักฤษเทา่น้ัน) จากโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยัเทา่น้ัน  
3. ส าหรบัเด็ก ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง และอายุไม่เกนิ 20 ปี (ขอเอกสารเพิม่เตมิดงันี)้ 

• หนังสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางทีท่ าจากทีว่า่การอ าเภอ (ถา้เดนิทางพรอ้มบดิาหรอืมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง ไม่ตอ้งท า)  
• หนังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีน (ภาษาองักฤษเทา่น้ัน) 
• กรณีผูเ้ดนิทางอายุต ่ากวา่ 15 ปีขอส าเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ (ไม่สามารถใชบ้ตัรประชาชนเด็กได)้  
• ส าเนาบตัรประชาชน (บดิา และมารดา)   
• ใบรบัรองการท างานงานของบดิา หรอื มารดา 
• กรณีทีบ่ดิา หรอืมารดาเป็นขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรบัรองการท างานจากตน้สงักดั และส าเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชดุ  
• หลกัฐานการเงนิ (ส าเนาบญัชเีงนิฝากธนาคารถ่ายตัง้แต่หนา้แรกจนถงึปัจจบุนั) ของบดิา หรอืมารดา  
• ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บดิา และมารดาของผูเ้ดนิทาง 

4. ส าหรบับุคคลทีถ่อืพาสปอรต์ต่างประเทศแต่มถีิน่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 
• กรณีผูเ้ดินทางถอืหนังสอืเดินทางพาสปอรต์จนี (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวซีา่อย่างน้อย 1 เดอืน ดงัน้ันตอ้งเปลีย่นเป็น

หนังสอืเดนิทางพาสปอรต์ (เลม่เหลอืง) กอ่น  
• ทา่นตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น จงึจะสามารถยืน่วซีา่ได ้(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวี

ซา่ขึน้อยู่กบัทางสถานทตู) 
 

*** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารตามทีร่ะบเุพือ่ผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ของทา่น *** 
 

 หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ ์ทางบรษิทัฯ ขอความรว่มมือในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใครข่อรบกวนทจ่ดัสง่เอกสารดงักล่าวดว้ยเช่นกนั 
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เอกสารประกอบการขอ SCHENGEN VISA  อติาล ี
***กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ เทา่นัน้*** 

 
1. ชือ่-นามสกุล ผูเ้ดนิทาง (ภาษาไทย)   
2. ชือ่-นามสกุล ผูเ้ดนิทาง (ภาษาองักฤษ)   
3. วนั/เดอืน/ปีเกดิ   เช ือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ สถานทีเ่กดิ 

     ประเทศ     
4. ทีอ่ยู่ (ถา้ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น กบัทีอ่ยู่ปัจจบุนัคนละทีอ่ยู่กรุณาแจง้รายละเอยีด)     

  
   
รหสัไปรษณีย ์  
4.1 ท่านอาศยัอยู่ในบา้นหลงันีม้าเป็นเวลา  ปี    เดอืน 
4.2 โทรศพัทบ์า้น   
 4.3 ทีท่ างาน   
 4.4 มือถอื    
 4.5 โทรสารFax   
 4.6 E-Mail   

 5.  มีหนังสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด     เลม่      
5.1 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่   

                 วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  
5.2 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่   

                 วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  
6. หนังสอืเดนิทางปัจจบุนัเลขที ่   

วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  
   7.  ประเทศทีเ่คยเดนิทางไป (ในรอบ10 ปี) วนัเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีว่นั และวตัถปุระสงคใ์นการไป 

7.1 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
 7.2 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.3 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.4 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.5 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.6 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.7 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.8 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.9 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.10 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
        เหตุผลในการเดนิทาง   

8. ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษหรอืไม่   
8.1 หากท่านเคยเขา้ประเทศองักฤษเมื่อ   
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8.2 วนัเดอืนปีทีเ่คยเขา้คร ัง้ล่าสุด   
8.3 รวมทัง้หมดกีว่นั   
8.4 วตัถุประสงคใ์นการไป   

9. ท่านเคยไดร้บัการปฏเิสธวซีา่องักฤษ หรอืประเทศอืน่ๆหรอืไม่   
9.1 หากท่านเคย เคยถูกปฏเิสธจากประเทศ   
9.2 สาเหตุในการถูกปฏเิสธวซีา่   

10. สถานภาพ    ❍ โสด   ❍ หย่า และมีทะเบยีนหย่า (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 
        ❍ แต่งงานแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบยีน) ❍ แต่งงาน และมีทะเบยีนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

 
ขอ้มูลสว่นตวัของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรบั และรายจา่ยต่างๆ 

11. งานปัจจบุนัท าอาชพี, ต าแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
11.1 ชือ่บรษิทัทีท่ างาน   
11.2 วนัทีเ่ร ิม่การท างาน   
11.3 ทีอ่ยู่ของบรษิทัทีท่ างาน   

12. ท่านมีรายไดน้อกเหนือจากงานประจ าหรอืไม่   ❍ ม ี  ❍ ไม่ม ี   
12.1 ถา้มีโปรดกรอกรายละเอยีด   
12.2 เงนิเดอืน        บาท 

13. รายไดร้วมต่อเดอืนจากทุกงานทีท่่านท า     บาท 
14. ท่านมีรายรบัจากแหล่งอืน่ๆหรอืไม่รวมทัง้เพือ่นๆ และครอบครวั ❍ ม ีรายได ้  บาท ❍ ไม่ม ี

 14.1 ถา้มีโปรดแสดงรายละเอยีด   
      15. ท่านไดม้ีการออมเงนิ เชน่ ไดซ้ ือ้บา้น , ทีด่นิ , อสงัหารมิทรพัย ์, ซือ้หุน้เลน่แชรห์รอืไม่ 

❍ ม ีโปรดแจง้รายละเอยีด และระบุจ านวน              ❍ ไม่ม ี
16. ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้บัสมาชกิครอบครวัเดอืนละเท่าไหร ่  
17. ท่านไดใ้ชเ้งนิส่วนตวัต่อเดอืนเทา่ไหร ่  
18. ในการเดนิทางคร ัง้นีใ้ครเป็นคนออกค่าใชจ้า่ยใหท้่าน   
19. ใครเป็นคนจา่ยค่าใชจ้า่ยต่างๆ เชน่ ค่าโรงแรม ค่าอาหาร   
20. ถา้มีคนจา่ยใหท้่านไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรอืทัง้หมด เขาไดจ้า่ยใหเ้ป็นจ านวนเงนิเท่าไหร ่  
21. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของท่านในการไปองักฤษเป็นจ านวนเงนิเท่าไหร ่  

 
กรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

22. ชือ่-นามสกุล ของคู่สมรส   
22.1 วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของคู่สมรส   
22.2 เชือ้ชาต ิ              สญัชาต ิ  
22.3 หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  
22.4 ทีอ่ยู่ปัจจบุนัของคู่สมรส  
 
  

 
กรณีทีม่บีตุร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทกุคน 

23. ชือ่-นามสกุล ของบุตรคนที ่1   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบุตร   เช ือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   
ปัจจบุนับุตรอาศยัอยู่ที ่ 
 
  
ชือ่-นามสกุล ของบุตรคนที ่2   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบุตร   เช ือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   
ปัจจบุนับุตรอาศยัอยู่ที ่ 
 
  
ชือ่-นามสกุล ของบุตรคนที ่3   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบุตร   เช ือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   
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ปัจจบุนับุตรอาศยัอยู่ที ่ 
 
  
ชือ่-นามสกุล ของบุตรคนที ่4   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบุตร   เช ือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ  
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   
ปัจจบุนับุตรอาศยัอยู่ที ่ 
 
  
 

ขอ้มูลของบดิา และมารดา 
24. ประวตัขิองบดิา  

ชือ่-นามสกุล ของบดิา   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา   สถานทีเ่กดิ   
ประเทศทีเ่กดิ   เช ือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  

25. ประวตัขิองมารดา  
ชือ่-นามสกุล ของมารดา   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของมารดา   สถานทีเ่กดิ   
ประเทศทีเ่กดิ   เช ือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  
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ใบจองทวัร ์ ยุโรป 
 
ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ท่าน 
โทรศพัทท์ีต่ดิต่อสะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ท่าน:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ท่าน:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไม่ทานเนือ้ววั ☐  ไม่ทานเนือ้หมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 


