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รหสัโปรแกรม : 13073  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT 

 ชมความอลังการของมหาวหิาร

เซนตปี์เตอร ์ (St.Peter’s 

Basilica) ทีน่ครวาตกินั 

 ชม 3 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก 

โคลอสเซีย่ม หอเอนปิซา่ และ

หอไอเฟล 

 เยอืนดนิแดนสดุแสนโรแมนตกิ 

บนเกาะเวนสิ (Venice) 

 ขึน้รถไฟพชิติยอดเขาจงุเฟรา 

(Jungfrau) มรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป 

 ตืน่ตาตืน่ใจกับพระราชวงัแวร ์

ซายส ์(Versailles Palace) 

  **พกัปารสี 2 คนื** 

**น ัง่รถไฟดว่น TGV เขา้สูป่ารสี** 

  เมนพูเิศษ.. สปาเกตตีห้มกึด า และ

หอยเอสคาโก ้

  

 

 

EUROPE CLASSIC   

อติาล ี(โรม)-สวติเซอรแ์ลนด(์จงุเฟรา)-

ฝร ัง่เศส 10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิไทย[TG] 

เดนิทาง: ธนัวาคม 62 

ราคาเริม่ตน้เพยีง 72,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่  19-28, 21-30 ธ.ค. 62  77,900 

  วนัที ่ 29 ธ.ค.62 -7 ม.ค. 63                                                                                    82,900 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 
1 กรงุเทพฯ     

2 
กรุงเทพฯ – โรม – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– 
โคลอสเซีย่ม 

 O O 
NOVOTEL ROMA 

 หรอืเทยีบเทา่  

3 โรม – ฟลอเรนซ ์– ปิซา่ O O O 
 

GALILEI PISA 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 ปิซา่ – เกาะเวนสิ – เวนสิ เมสเตร ้ O O  O 
HOLIDAY INN 

MESTRE  
หรอืเทยีบเทา่ 

5 เมสเตร ้– มลิาน – อนิเทอรล์าเคน O O O 
 
  CITY OBERLAND 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 ยอดเขาจงุเฟรา– สตราสบรูก์ O O O 

 
7HOTEL&FITNESS 

STRASBOURG 
หรอืเทยีบเทา่ 

7 

สตราสบรูก์ – รถไฟความเร็วสงู TGV – 

ปารสี –  

ลอ่งเรอืแมน่ า้แซน – ประตชูยั – หอไอเฟล 

O O O 

 
  BEST WESTERN 
PLUS SUITCASE 

หรอืเทยีบเทา่ 

8.  
พระราชวงัแวรซ์ายน ์– พพิธิภณัฑน์ า้หอม – 
ชอ้ปป้ิง O O O 

BEST WESTERN 
PLUS SUITCASE 
หรอืเทยีบเทา่ 

9.  ปารสี – สนามบนิ O   
 

10. กรงุเทพฯ     
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วนัที ่1 กรงุเทพ 

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู2 เคานเ์ตอร ์D 

สายการบนิไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที ่2 กรงุเทพฯ– โรม – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซีย่ม 

00.20 น. ออกเดนิทางสูก่รงุโรม โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 944  

*** ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แตเ่ดอืนธนัวาคมจะออกเดนิทางเวลา 00.01 น.

และไปถงึโรมเวลา 06.00 น.*** 

06.50 น.  

 

 

ถงึสนามบนิฟูมชิโินกรุงโรม ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว๋โมง 

และจะเปลีย่นเป็น 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 มนีาคม 2562) น าท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากร จากนั้นผ่านชมกลุ่มโรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดีตศูนย์กลาง

ทางดา้นการเมือง ศาสนา และเศรษฐกจิของอาณาจักรโรมัน ที่สะทอ้นใหเ้ห็นความ

เจรญิรุ่งเรอืงของอารยะธรรมโรมันในชว่ง 2,000 ปีทีผ่่านมา  น าท่านเดนิทางพาท่านเขา้สู่

นครรฐัวาตกินั (Vatican) ประเทศทีเ่ล็กทีส่ดุในโลกตัง้อยูใ่จกลางกรุงโรม เป็นประเทศ

เดยีวในโลกทีม่กี าแพงลอ้มรอบเมอืงเอาไวไ้ดท้ัง้หมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็น

ศูนยก์ลางของศาสนาครสิต์นกิายโรมันคาทอลกิโดยมพีระสันตะปาปา มอี านาจปกครอง

สูงสุด น าท่านชมมหาวหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกมหาวหิารเซนตปี์เตอร(์St.Peter’s 

Basilica) ชมประตมิากรรมอันลอืชือ่ปิเอตา้ (Pieta) ของมเิคลันเจโลและชมแทน่บูชา

บลัแดคคโิน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้ส ารดิทีส่รา้งโดยจานโลเรนโซ แบรน์นิ ี

ซ ึง่สรา้งตรงบรเิวณทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นทีฝั่งพระศพของนักบญุปีเตอร ์  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าชมความยิง่ใหญใ่นอดตี และเก็บภาพสวยบรเิวณรอบนอกของสนามกฬีาโคลอสเซีย่ม 

http://bit.ly/2NMk5YE
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(Colosseum) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ อดตีสนามประลองการต่อสูท้ี่

ย ิง่ใหญ่ของชาวโรมันทีส่ามารถจุผูช้มไดถ้งึ 50,000 คนน าชมงานประตมิากรรมของเทพ

นยิายกรกีและโยนเหรยีญอธษิฐานบรเิวณ น า้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของ

กรุงโรมทีโ่ด่งดัง น าท่านเดนิสูบ่รเิวณยา่นบนัไดสเปน (The Spainsh Step) แหล่ง

แฟชัน่ชัน้น าและแหลง่นัดพบของคนรักการชอ้ปป้ิง 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NOVOTEL ROMA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 โรม – ฟลอเรนซ ์– ปิซา่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางต่อสูแ่ควน้ทัสคานี (Tuscany) โดยเมอืงหลวงของแควน้ คอื   ฟลอเรนซ ์

(Florence)ทีไ่ดรั้บขนานนามวา่เป็นเมอืงศนูยก์ลางแหง่ศลิปะในยคุเรอเนสซองส ์ซึง่ลว้น

แลว้แตม่โีบราณสถานส าคัญ และมทีวิทัศนต์ามธรรมชาตทิีส่วยงาม จนไดรั้บการแต่งตัง้ให ้

เป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโกเ้มือ่ ปี ค.ศ.1982 ท าใหท้ัสคานมีชี ือ่เสยีงในฐานะดนิแดน

ทอ่งเทีย่วยอดนยิมระดับโลก นักท่องเทีย่วทั่วโลก ชมความยิง่ใหญ่ และอลังการของมหา

วหิารซานตา มาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วหิารของเมอืงฟลอ

เรนซ ์ทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 4 ของทวปียโุรป ซึง่โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมทีใ่ชห้นิออ่นหลายสี

ตกแต่งผสมผสานกันไดอ้ย่างงดงาม น าชมจตัุรสัเดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della 

Signoria) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรูปปั้น อาท ิเช่น รูปปั้นเทพเจา้เนปจูน (Fountain of 

Neptune),วรีบรุุษเปอรซ์อิสุถอืหัวเมดูซา่ (Perseus with the Head of Medusa), รูปปั้น

เดวดิ ผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงของ ไมเคลิ แองเจโล ่จากนัน้น าทา่น มารมิฝ่ังแมน่ ้าอารโ์น จะพบ

กับสะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ทีม่มีรีา้นขายทอง และอัญมณีอยู่ทัง้สอง

ขา้ง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงปิซ่า (Pisa) เมอืงแห่งศลิปะทีส่ าคัญของอติาล ีเป็นเมอืงเล็กๆอยู่

ทางตะวันตกของ Florence ดา้นตะวันตกของเมอืงตดิกับทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน แมว้่าจะ

เป็นเมอืงเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมอืงที่มชี ือ่เสยีงและเป็นทีรู่จั้กของ น าท่านเขา้สู่บรเิวณ

จตัุรสักมัโป เดย ์มรีาโกล ี(Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบดว้ยกลุ่มอาคาร

สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเริม่จากหอพธิเีจมิน า้มนต ์(Baptistry of St. John) 

ทีใ่หญ่ทีส่ดุในอติาล,ี มหาวหิารดูโอโม (Duomo) ทีง่ดงามและหอเอนแหง่เมอืงปิซ่า

อันเลือ่ง ชมหอเอนปิซ่า(Leaning Towerof Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมอืงปิซา่ 1 ใน 7 

สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง เริม่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่

ระหว่างการก่อสรา้งตอ้งหยุดชะงักลงไปเมือ่สรา้งไปไดถ้งึชัน้ 3 ก็เกดิการยุบตัวของฐาน

ขึน้มา และตอ่มาก็มกีารสรา้งหอตอ่เตมิขึน้อกีจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมดถงึ 177 

ปี โดยทีห่อเอนปิซ่านี้ กาลเิลโอ  บดิาแห่งวทิยาศาสตร์ ซึง่เป็นชาวอติาเลีย่นไดใ้ชเ้ป็น
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สถานทีท่ดลองทฤษฎแีรงโนม้ถว่งของโลกทีว่า่ สิง่ของสองชิน้ น ้าหนักไมเ่ท่ากัน ถา้ปล่อย

สิง่ของทัง้สองชิน้จากทีส่งูพรอ้มกัน ก็จะตกถงึพืน้พรอ้มกัน จากนัน้ใหท้่านอสิระใหท้่านได ้

เลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึราคาถกู ทีม่รีา้นคา้เรยีงรายอยูม่ากมาย 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก GALILEI PISA  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ปิซา่ – เกาะเวนสิ – เวนสิ เมสเตร ้   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวนสิ (Venice Mestre) ฝ่ังแผน่ดนิใหญ ่เมอืงหลวงของแควน้

เวเนโต เวนสิถกูสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็ก ๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกนัในบรเิวณ

ทะเลสาบเวนเิทยี ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของทะเลอาเดรยีตรกิ เป็นเมอืงทา่โบราณ และเป็นเมอืง

ทีใ่ชค้ลองในการคมนาคม มากทีส่ดุ  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย 

 

 

น าท่านเดินทาง สู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชม

บา้นเรอืนของชาวเวนสิ สูเ่กาะเวนสิ หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ 

เป็นเมอืงทีไ่มเ่หมอืนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนนมสีมญานามว่าเป็น "ราชนิี

แห่งทะเลเอเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชือ่มถงึกันกว่า 400 

แหง่ ขึน้ฝ่ังทีบ่รเิวณซานมารโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเวนสิ จากนัน้น าท่านเดนิชมความงาม

ของเกาะเวนสิ ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ทีม่เีรือ่งราวน่าสนใจในอดตี 

เมื่อนักโทษที่เดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสู่คุกจะไดม้ีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลก

ภายนอกเป็นครัง้สดุทา้ยระหวา่งเดนิผ่านชอ่งหนา้ต่างทีส่ะพานนี้  ซ ึง่เชือ่มต่อกับวงัดอดจ์

(Doge’s Palace) อันเป็นสถานทีพ่ านักของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี ซึง่นักโทษชือ่

ดังทีเ่คยเดนิผ่านสะพานนี้มาเเลว้คอื คาสโนว่าน่ันเอง น าทา่นถา่ยรูปบรเิวณจตัรุสัซาน

มารโ์ค (St.Mark’s Square) ทีน่โปเลยีนเคยกล่าวไวว้่า “เป็นหอ้งน่ังเล่นทีส่วยทีส่ดุใน

ยุ โ รป ” จั ตุ รั ส ถู กล ้อ ม รอบด ้ว ยอ า เ ขตอั น งด งาม  ร วมทั ้ง โบสถ์ซานมาร์โค 

(St.Mark’sBacilica) ทีม่โีดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน์ จากนัน้อสิระให ้

ท่านไดม้เีวลาเทีย่วชมเกาะอันแสนโรแมนตกิ เชน่เพือ่ชมมนตเ์สน่หแ์ห่ง   นครเวนสิ, เขา้

ชมโบสถซ์านมารโ์ค, ชอ๊ปป้ิงสนิคา้ของทีร่ะลกึ อาทเิชน่ เครือ่งแกว้มรูาโน่,หนา้กากเวนสิ 

หรอืน่ังจบิกาแฟในรา้น Café Florian ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1720 สมควรแกเ่วลา

น าทา่นเดนิทางกลับสูฝ่ั่งแผน่ดนิใหญ ่Venice Mestre 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (สปารเ์ก็ตตีห้มกึด า) 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HOLIDAY INN MESTRE  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5 เมสเตร ้– มลิาน – อนิเทอรล์าเคน 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้เดนิทางสูต่วัเมอืงมลิาน (Milan) เมอืงทีเ่รยีกไดว้า่ เป็นเมอืงหลวงแหง่แฟชัน่ของ

โลก น าทา่นชมมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano)ทีส่รา้งดว้ยศลิปะแบบนี

โอโกธคิ ทีผ่สมผสานกนั เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมยัฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการ ชมแกล

เลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ทีนั่บว่าเป็นชอปปิง

มอลลท์ีส่วยงาม หรูหราและเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็ม

มานูเอลที ่2 ผูร้เิร ิม่การรวมชาตหิัวเมอืงตา่งๆในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดังในยคุ

เรเนซองสอ์กี 1 ทา่น คอื ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่ทีอ่ยูใ่นบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย น าทา่นเดนิขา้มพรหมแดนอติาล ี– สวติเซอรแ์ลนด ์เพือ่เดนิทางสูจ่ากนัน้น าทา่นเดนิทาง

ตอ่สูเ่มอืงอนิเทอรล์าเคน (Interlaken) เมอืงระหวา่งทะเลสาบ     เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่

ระหวา่ง ทะเลสาบทนู (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz)อสิระให ้

ทา่นไดส้มัผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาพืน้เมอืง (ชสีฟองดวู)์ 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 ยอดเขาจงุเฟรา– สตราสบรูก์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมอืงตากอากาศทีส่วยงามและยงั

เป็นทีต่ัง้สถานรีถไฟขึน้สู ่ยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau) เเละเมือ่ปี คศ.2001 องคก์าร

ยเูนสโกประกาศใหย้อดเขาจงูเฟรา เป็นพืน้ทีม่รดกโลกทางธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป น า

คณะน่ังรถไฟทอ่งเทีย่วธรรมชาต ิขึน้พชิติยอดเขาจงูเฟราทีม่คีวามสงูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 

11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหวา่งเสน้ทางขึน้สูย่อดเขาทา่นจะไดผ้า่นชมธารน ้าแข็งทีม่ี

ขนาดใหญจ่นถงึ สถานรีถไฟจงุเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานรีถไฟทีอ่ยูส่งู

ทีส่ดุในยโุรป (Top of Europe) เขา้ชมถ า้น า้แข็ง (Ice Palace) ทีแ่กะสลักให ้

สวยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 

บา่ย พาทา่นชมววิที ่ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จดุชมววิทีส่งูทีส่ดุในยโุรป ทีร่ะดับความ

สงูถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนสวสิ สัมผัสกับภาพของธาร

น ้าแข็ง Aletsch Glacier ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 

เมตร โดยไมเ่คยละลาย อสิระใหท้่านไดส้นุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหมิะบนยอดเขาและ

เพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอดเขา และที่ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการด์โดยทีท่ าการ

ไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรปน าคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ ้าเสน้ทางเดมิ ใหท้่าน

ไดช้มววิทวิทัศน์ทีส่วยงามและแตกต่างกันจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอ บรุนเนนิ 
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(Lauterbrunnen)จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงสตราสบูรก์ (Strasbourg)ประเทศ

ฝร่ังเศส เมอืงหลวงแห่งแควน้อัลซาส (Alsace) ทีม่ ี2 วัฒนธรรม คอืฝร่ังเศสและเยอรมน ี

เนื่องจากผลัดกันอยู่ภายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศนี้สลับกันไปมา สตราสบูร์ก เป็น

เมอืงใหญ่มสีถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็นร่องรอยประวัตศิาสตรใ์หช้าวเมอืงปัจจุบันไดช้ืน่

ชม 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 7HOTEL&FITNESS STRASBOURG รอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 สตราสบรูก์ – รถไฟความเร็วสงู TGV – ปารสี – ลอ่งเรอืแมน่ า้แซน – 

ประตชูยั – หอไอเฟล 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าคณะน ัง่รถไฟความเร็วสูง TGV สูม่หานครปารสี ว ิง่ดว้ยความเร็ว 300 กโิลเมตร 

ตอ่ช ัว่โมง จนถงึเดนิทางมาถงึสถานีรถไฟ Gare Du East ในมหานครปารสี (Paris) 

เมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของ

โลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยอืนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกจิและวัฒนธรรมที่ล ้าสมัยแห่งหนึ่งของโลกที่ทรงดว้ยอทิธิพลของการเมือง 

การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชั่น วทิยาศาสตร์และศลิปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหนึง่ในเมอืงที่

ส าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย จากน ัน้น าทา่นลอ่งเรอืบาโตมชุ (Bateaux Mouches Cruise)ไปตามแมน่ ้าแซนด ์ที่

ไหลผา่นใจกลางกรงุปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารตา่งๆ

ตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้าเป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจโดยเรอืจะลอ่งผา่นมหา

วหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-dame de Paris)อายกุว่า 800 ปี เป็นมหาวหิาร

สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทีง่ามเลศิ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหลีย่มและยอดปลาย

แหลมบนหลังคาวหิารสงูจากระดับพืน้ดนิถงึ 96 เมตรเป็นสถานทีป่ระกอบพธิอีภเิษกสมรส

ระหวา่งพระเจา้หลยุสท์ี ่16 กบัพระนางมาร ีองัตัวแนตต ์และยังเป็นจุดกโิลเมตรทีศู่นยข์อง

ประเทศฝร่ังเศสอกีดว้ยน าเทีย่วชมความงดงามของมหานครปารสี ผา่นลานประวตัศิาสตร์

จตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde)ทีพ่ระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมารอีอง

ตัวแนต ถกูตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมยัปฏวิัตฝิร่ังเศส จากน ัน้เขา้ สูถ่นนสายโร

แมนตกิชองป์เอลเิซ่ (Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่

ประตูชัยนโปเลียน,       น าชมและถ่ายรูปคู่กบัประตูชยันโปเลยีน (Arc de 

Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดนิโปเลียนในศกึ เอาสเ์ตอร์ลทิซใ์นปี

1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 แลว้น าถ่ายรูปเป็นที่

ระลกึกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel)สญัลักษณ์ทีโ่ดดเด่นสงูตระหง่านคู่นครปารสีดว้ยความ
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สงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก BEST WESTERN PLUS SUITCASE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8 พระราชวงัแวรซ์ายน ์– พพิธิภณัฑน์ า้หอม – ชอ้ปป้ิง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์ายสน์ าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส์

(Versailles Palace) อนัยิง่ใหญ ่(มไีกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวัง) ทีส่รา้งขึน้ตาม

พระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี ่14 ภายในตกแตง่อยา่งวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรมฝา

ผนัง รปูปัน้ รปูแกะสลกัและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งนิอยา่งมหาศาล พาทา่นชมหอ้ง

ตา่งๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง,ทอ้งพระโรงทีต่กแตง่อยา่งวจิติร

บรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ 73 

เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทตูไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้

ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ี1่4 แหง่ฝร่ังเศส อกีทัง้ยงัเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัดงานเลีย้ง

และเตน้ร าของพระนางมาร ีองัตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลยุสท์ี ่16, ชมหอ้งบรรทมพระ

ราชนิทีีต่กแตง่อยา่งงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ ่

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย จากนั้นน าท่านกลับเขา้สู่มหานครปารสี(Paris)น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑน์ า้หอม 

Fragonard พพิธิภัณฑท์ีจ่ัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาและจัดแสดงวธิกีารผลติน ้าหอมใน

ปัจจุบัน ของโรงงานผลติน ้าหอมยีห่อ้ Fragonard ยีห่อ้น ้าหอมอันโด่งดัง ทีม่แีหล่งผลติ

ตน้ก าเนดิมาจากเมอืง Grasse เมอืงที่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงหลวงของโลกน ้าหอม โดย

พพิธิภณัฑแ์หง่นีก้อ่ตัง้ขึน้มาในปี 1983 ตัวอาคารเป็นทีอ่ยูเ่ดมิของ นโปเลยีน โบนาปารต์ที ่

3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึง่แตล่ะหอ้งจัดแสดงเรือ่งราวเกีย่วกบับรรจภุณัฑบ์รรจุ

น ้าหอมตัง้แต่สมัยอดตีจนถงึปัจจุบัน และบอกเล่าเรือ่งราวการผสมผสานกลิน่น ้าหอมใหม้ี

เอกลักษณ์อันรัญจวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจากปารีสที่ไม่เหมือนใคร ท่าน

สามารถเลอืกซือ้น ้าหอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอัธยาศัยจากนัน้เชญิ

เลือกซือ้สนิคา้แฟชั่นราคาถูกในรา้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free Shop) อาท ิเชน่ 

เครือ่งส าอาง น ้าหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนัน้พาทา่นสัมผัสกับบรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ย

นักชอ้ปป้ิงจากทั่วทกุมมุโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุง ปารสีทีแ่กลเลอรี ่ลาฟา

แยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น 

Bucherer รา้นดังของสวสิ ทีม่สีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรุงปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทิ

เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag 

Heuerเป็นตน้ 



   
   
   

  

 QE3FCO-TG004 หนา้ 9 จาก 16 

 
 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (หอยเอสคาโก ้) 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก BEST WESTERN PLUS SUITCASE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่9 ปารสี – สนามบนิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะเดนิทางสู ่สนามบนิมวินคิ เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) และ 

มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.40 น. เดนิทางกลับสูก่รงุเทพดว้ยเทีย่วบนิ TG931 

*** ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แตเ่ดอืนธนัวาคมจะออกเดนิทางเวลา 12.30 น.

และไปถงึกรงุเทพเวลา 06.00 น.*** 

วนัที ่10 กรงุเทพ 

05.55 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพโดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

โปรแกรม :  EUROPE CLASSIC   

อติาล ี(โรม)-สวติเซอรแ์ลนด(์จงุเฟรา)-ฝร ัง่เศส 

10 วนั 7 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 

2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

19 -28 ธ.ค. 62 72,900 72,900 72,900 72,900 50,900 14,900 

21-30 ธ.ค. 62 72,900 72,900 72,900 72,900 50,900 14,900 

29 ธ.ค.62 -7 ม.ค. 63 82,900 82,900 82,900 82,900 54,900 14,900 
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**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  1 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้ง

ไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
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         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ช ิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล(ีผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวันยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 

บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (18 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (30 ยโูร) 

 

 

 
 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วีซา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 



   
   
   

  

 QE3FCO-TG004 หนา้ 15 จาก 16 

 
 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5.     บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.    กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)   ค่าสว่นต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่

ครบตามจ านวน  
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8.  กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแตล่ะคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซี่า ประเภทหมูค่ณะ 

เทา่น ัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ข ึน้ไป โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผู ้

ก าหนดวนัยืน่วซี่าเทา่น ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซี่าในวนัทีก่ าหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

 ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซี่านอ้ยกว่า 11 วนัท าการ นบัจากวนัเดนิทาง  ม ี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่  ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทีเ่หลอืเวลายืน่วซีา่เหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ จะมคีา่ Fast Track เพิม่เตมิ

อกี ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 
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และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนั

กอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ 

แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 
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- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งท าหนงัสอืชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคา้เขยีนหรอืพมิพข์ ึน้เอง) 

6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นัน้) 

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบตุรจากเขต

หรอือ าเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทีม่กีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ัน้ 

6.4 ทา่นจะตอ้งน าหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศตัวจรงิ จากขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบตุรเป็นส าเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสลุใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่น

น ามายืน่ มเิชน่นัน้ทางศนูยรั์บยืน่ vfs จะไมรั่บยืน่เอกสารของบตุรทา่นโดยเด็ดขาด 

6.5 เนือ่งจากการประทบัตรากงสลุ จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หากทา่นไมแ่น่ใจวา่เอกสารใชไ้ด ้

หรอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์อ่นน าไปประทับตรากงสลุ มเิชน่นัน้ทา่นอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิ

และเสยีเวลาอันมคีา่ของทา่นเพือ่ไปท าเอกสารใหมอ่กีรอบ หากเอกสารทีท่า่นท ามาแลว้นัน้

กลายเป็นเอกสารทีใ่ชย้ืน่ไมไ่ด ้

 

***โปรดอา่น กอ่นทีท่า่นจะไปท าหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือ าเภอใหบ้ตุรของทา่น 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
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*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่

ท าไมไมม่ ีpassport *** 

 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. หากพอ่หรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ืน่วซีา่พรอ้มลกู ใหท้ าจดหมายชีแ้จงภาษาอังกฤษ 

อธบิายวา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวุนัเริม่และวนัหมดอายวุซีา่ พรอ้มทัง้ถา่ยส าเนาหนา้

พาสปอรต์และหนา้วซีา่นัน้มาแนบดว้ย 

8. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

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

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

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

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง

โรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่..............................ถงึวนัที.่.................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่ง 
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