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ฝร่ังเศส-สวติเซอร์แลนด์-อติาล ี9 วนั 
มหานครปารีส เมืองที่ไม่เคยหลบัไหล 

เข้าพระราชวังแวร์ซายส์ และล่องเรือแม่น า้แซน 

ช้อปป้ิงแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี 
ขึน้เขาจุงฟราว ฉายา Top of Europe 

เทีย่วเมืองหลกั ปารีส-ทรัวส์-มิลาน-มิลาน-เวนิส-ปิซ่า-โรม 
โดยสายการบินไทย  (TG) 

 
 
 
 
 
 

Europe Classic Reroute 



 
 
 
 

ปารีส เมืองท่ีโด่งดงัทัง้เร่ืองแฟชัน่ สถาปัตยกรรม และประวติัศาสตรท่ี์น่าสนใจ เยือนแวรซ์ายส์
พระราชวงัท่ีย่ิงใหญ่ ล่องเรือชมทศันียภาพบนแม่น ้าแซน แม่น ้าสายหลกัของนครปารีส พร้อมช้อปป้ิง
สินค้าคณุภาพดีจากร้านค้าปลอดภาษี 

ทรวัส ์ เมืองส าคญัท่ีมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนานกว่า 2,000 ปี ตัง้แต่สมยัจกัรวรรดิโรมนั และเป็น
แคว้นท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัเร่ืองแชมเปญ 

จงุฟราว ยอดเขาท่ีได้ช่ือว่าเป็น Top of Europe ชมความงดงามและย่ิงใหญ่ของเทือกเขา
แอลป์ ขึ้นสู่ยอดเขาจงุฟราวยอรค์ ซ่ึงมีความสงูกว่า 3,454 เมตรจากระดบัน ้าทะเล และเลือกซ้ือสินค้า
ของท่ีระลึกต่างๆ 

ลเูซิรน์ เมืองสวยท่ีตัง้อยู่ริมฝัง่ทะเลสาบแห่งส่ีพนัธรฐั หรือเวียวาลดส์ตรทัซี และเป็นเมืองตากอากาศ
ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุแห่งหน่ึงในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์  
มิลาน  หรือ มิลาโน เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี เมืองแห่งแฟชัน่ดีไซน์เนอรช่ื์อดงัของ
อิตาลี มีมหาวิหารท่ีงดงามโดดเด่นและแหล่งช้อปป้ิงแฟชัน่ช่ือดงัก้องโลก แกลเลอร่ี วิคเตอร ์เอม็มานู
เอล ท่ีนับว่าเป็น 

 ช้อปป้ิงอาเขตท่ีสวยท่ีสดุในอิตาลี มากว่า 100ปี 

เวนิส เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีนักท่องเท่ียวเดินทางมาเยือนเป็นจ านวนมากมายในแต่ละปี อดีต
เมืองท่ีเคยร า่รวยท่ีสดุแห่งหน่ึงในยคุกลางเกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ 
ล่องเรือพร้อมสมัผสับรรยากาศอนัแสนโรแมนติค 

ปิซ่า เมืองท่องเท่ียวช่ือดงัของประเทศอิตาลี  อดีตเมืองท่าเรือชายฝัง่ทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน และ
เป็นท่ีตัง้ของหอเอนปิซ่า 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก 

โรม เมืองหลวงท่ีย่ิงใหญ่ของจกัรวรรดิโรมนัมีอายเุก่าแก่กว่า 2,000 ปี ชมเมืองและสถานท่ีท่ีเป็น 1 
 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกและนครวาติกนั มหาวิหารท่ีเป็นศนูยก์ลางแห่งคริสตศ์าสนา นิกาย
โรมนัคาทอลิคของโลก ชมรปูปัน้และจิตรกรรมอนัล า้ค่าโดยฝีมือของจิตรกรเอกช่ือดงัก้องโลก 

ก ำหนดกำรเดินทำง     20-28 ก.ย. / 6-14 ต.ค. / 23-31 ต.ค.2562 

    3-11 พ.ย. / 17-25 พ.ย. / 4-12 ธ.ค.2562  
          
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
วนัแรก  สวุรรณภมิู 

21.00น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์
สายการบินไทย 

เคาน์เตอร ์D เจ้าหน้าท่ีพร้อมคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัร์
เป็น รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทาง
อาจมี การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 
 
 

วนัทีส่อง  ปารีส-แวรซ์ายส-์ปารีส-ล่องเรือแม่น ้ าแซน-เวอรลิ์ซี ่(ฝรัง่เศส) 
00.05 น. น าท่านออกเดินทางสู่กรงุปารีส ประเทศฝรัง่เศส  โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG930 

07.10 น. เดินทางถึงสนามบินชารล์เดอโกลล ์Charles de Gaulle                  หลงัผา่นขัน้ตอน
การตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรบัสมัภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่เมืองแวรซ์ายส ์เมืองท่ีตัง้
ของพระราชวงัหรหูราช่ือดงัของโลก ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของกรงุปารีส ซ่ึงปัจจบุนัเป็นส่วน
หน่ึงของมหานครปารีส น าท่านเข้าชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์Versailles Palace พระราชวงัท่ีย่ิงใหญ่และ

http://bit.ly/2NMk5YE


สวยงามแห่งหน่ึงของโลกและนับเป็นหน่ึงในเจด็ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุปัจจบุนัด้วย เดิมนัน้แวร์
ซายสเ์ป็นเพียงเมืองเลก็ๆ แห่งหน่ึงเท่านัน้ มีผูค้นอาศยัอยู่เบาบาง บริเวณส่วนใหญ่เป็นป่าเขาเย่ียง
ชนบทอ่ืนๆ ของฝรัง่เศส เมื่อพระเจ้าหลยุสท่ี์ 13 แห่งฝรัง่เศสยงัทรงพระเยาว ์ขณะพระชนมายไุด้ 23 

พระชนัษา ทรงนิยมล่าสตัวใ์นป่า และทรงเหน็ว่าต าบลแวรซ์ายสน่์าจะเหมาะแก่การประทบัเพ่ือล่าสตัว ์
จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระต าหนักข้ึนมาใน พ.ศ. 2167 พระราชวงัแวรซ์ายส ์อดีตพระราชวงัในยคุสมยั
ของพระเจ้าหลยุสท่ี์14 ท่ีสร้างได้อย่างวิจิตรบรรจงจนกลายเป็นต้นแบบของพระราชวงัอ่ืนๆ มากมาย 
เดิมทีเม่ือพระเจ้าหลยุสท่ี์ 13 แห่งฝรัง่เศสยงัทรงพระเยาว ์ทรงนิยมล่าสตัวแ์ละทรงเหน็ว่าต าบลแวร์
ซายสน่์าจะเหมาะแก่การประทบัเพ่ือล่าสตัว ์จึงโปรดเกล้าสร้างพระต าหนักขึ้นมาในปี 1624 โดยในช่วง
แรกเป็นเพียงกระท่อมเลก็ๆ ส าหรบัพกัชัว่คราวเท่านัน้ เม่ือพระเจ้าหลยุสท่ี์ 14 ขึ้นครองบลัลงัก ์จึงมี
พระประสงคท่ี์จะสร้างพระราชวงัแห่งใหม่ เพ่ือเป็นศนูยก์ลางในการปกครองของพระองค ์จึงเร่ิมมีการ
ปรบัปรงุพระต าหนักเดิมในปี 1661 โดยใช้เงินทัง้หมด 5 แสนล้านฟรงัค ์คนงานอีก 30,000 คนและใช้
เวลาอยู่ถึง 30 ปีจึงแล้วเสรจ็ในปี 1688 ทุกส่วนท าด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นแบบอย่างศิลปกรรมท่ีงดงาม
มาก  การก่อสร้างพระราชวงัแวรซ์ายสแ์ห่งน้ีได้น าเงินมาจากค่าภาษีอากรของราษฎรชาวฝรัง่เศส 
ต่อมาจึงได้มีกองทพัประชาชนบุกเข้ายึดพระราชวงัและจบัพระเจ้าหลุยสท่ี์ 16 แห่งฝรัง่เศส กบัพระนางมารี 
อองตวัเนต ประหารด้วยกิโยติน ในวนัท่ี 16 ตลุาคม 1789 ปัจจบุนัพระราชวงัแวรซ์ายสย์งัอยู่ในสภาพดีและ
เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ น าท่านชมภายในท่ีมีการแบ่งเป็นห้องต่างๆ อาทิ ห้องบรรทม  ห้องเสวย  
ห้องส าราญ เป็นต้น ทุกห้องล้วนมีเครื่องประดบังดงามตระการตาและภาพเขียนท่ีมีช่ือเสียง อาทิ ห้อง
กระจก (Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) เป็นห้องท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดซ่ึงเคยใช้เป็น ห้องลง
นามในสญัญาสงบศึกระหว่างสมัพนัธมิตรกบัจกัรวรรดิเยอรมนั ในสงครามโลกครัง้ท่ี 1 และใช้เป็นท่ีลงนาม 
ในเมื่อเยอรมนีบุกตีชนะฝรัง่เศสในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 อีกด้วย ห้องน้ีพระเจ้าหลยุสท่ี์14 ทรงท าการ
ก่อสร้างเอง ภายในห้องประกอบด้วยกระจกยกัษ์ 17 บาน เปิดออกแล้วจะเหน็สวนแวรซ์ายสอ์นั
สวยงาม ในพระราชวงัแวรซ์ายสม์ีห้องทัง้หมด 700 ห้อง  รวมภาพวาดทัง้หมด 6,123 ภาพและงาน
แกะสลกัทัง้หมด 15,034 ช้ิน พร้อมฟังบรรยายจากมคัคเุทศกท์ัง้ในส่วนของกษตัริยแ์ละพระราชินี
รวมทัง้ห้องโถงกระจกท่ีทูตจากสยามได้เคยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลยุสท่ี์14 ให้เวลาท่านเดินเล่นบริเวณ
อทุยานด้านหลงัก่อนเดินทางกลบัเข้า นครปารีส มหานครท่ีคนทัว่โลกใฝ่ฝันอยากมาเยือน  
กลางวนัรบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัเข้าปารีส น าท่านชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรฐัฝรัง่เศส ท่ีมี
นักท่องเท่ียวมาเยือนมากมายกว่า 20 ล้านคนต่อปี ด้วยประวติัศาสตรท่ี์ยาวนานทัง้ศิลปะและ
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม รวมทัง้เป็นศนูยก์ลางของแฟชัน่ท่ีทนัสมยั น าท่านถ่ายรปูกบัหอไอเฟิล Eiffel 

Tower หอคอยท่ีเป็นสญัลกัษณ์หรือแลนดม์ารค์ของประเทศฝรัง่เศสท่ีรู้จกักนัไปทัว่โลก ทัง้ยงัเป็น
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของโลกอีกด้วย โดยสร้างขึ้นด้วยโครงเหลก็บริเวณแม่น ้าแซนในกรงุปารีส 
และตัง้ช่ือตามสถาปนิกและวิศวกรท่ีออกแบบหอคอยแห่งน้ีคือกสุตา๊ฟ ไอเฟิล เดิมสร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็น
สญัลกัษณ์ของงานแสดงสินค้าโลกในปี ค.ศ.1889 เพ่ือแสดงถึงความย่ิงใหญ่ของประเทศฝรัง่เศส ความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตรแ์ละต่อมากลายมาเป็นสญัลกัษณ์องกรงุปารีส  จากนัน้น า

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2


ท่านชมโดยรอบเร่ิมจากเกบ็ภาพสวยของหอคอยไอเฟิล อีกครัง้บริเวณหน้าโรงเรียนการทหารหรือ
จตัรุสัทรอคาเดโร, ผา่นชมประตชูยัแห่งจกัรพรรดินโปเลียน ณ.จตัรุสัชารล์สเดอโกลล,์ ถนนชองเอลิเซ่
ย่านหรหูราราคาแพงท่ีโด่งดงั จตัรุสัคองคอรต์ท่ีตัง้ของเสาหินโอเบลิสจากวิหารลกัซอรใ์นอียิปต,์ โดม
อินวาลิด สถานท่ีเกบ็พระศพจกัรพรรดินโปเลียน เป็นต้น ให้ท่านถ่ายรปูภายนอกกบัพิพิธภณัฑล์ฟูวร ์
พิพิธภณัฑท์างศิลปะตัง้อยู่ในกรงุปารีส ประเทศฝรัง่เศส พิพิธภณัฑล์ฟูวรเ์ป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีช่ือเสียง
ท่ีสดุ เก่าแก่ท่ีสดุและใหญ่ท่ีสดุแห่งหน่ึงของโลก ได้รบัการออกแบบจากสถาปนิกชาวจีน-อเมริกนั ซ่ึง
ได้เปิดให้สาธารณะชนเข้าชมได้เม่ือปี ค.ศ.1793 มีประวติัความเป็นมายาวนานตัง้แต่สมยัราชวงศ์
กาเปเซียง ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง ซ่ึงปัจจบุนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและเกบ็รกัษา
ผลงานทางศิลปะท่ีทรงคณุค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก อย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของเลโอ
นารโ์ด ดาวินชี หรือภาพ Venus de Milo ของอเลก็ซานดรอสแห่งแอนทีออก ในปี ค.ศ.2006 ซ่ึง
พิพิธภณัฑล์ฟูวรมี์ผู้มาเย่ียมชมเป็นจ านวน 8.3 ล้านคน ท าให้เป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีผูม้าเย่ียมชมมากท่ีสดุ
ในโลกและยงัเป็นสถานท่ีท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนมากท่ีสดุในกรงุปารีส  จากนัน้น าท่าน ล่องเรือแม่น ้า
แซน แม่น ้าสายหลกัของนครปารีส ชมทศันียภาพสองฟากฝัง่และสถาปัตยกรรมอนังดงามของอาคาร
สวยงามต่างๆ  จากนัน้หากมีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าแบรนดเ์นมจากร้านค้าปลอดภาษี ไม่ว่าจะ
เป็น กระเป๋าเดินทางริโมวา, กระเป๋าแบรนดด์งั รวมถึงน ้าหอมต่างๆ **เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่น
ชมเมืองและเลือกซ้ือสินค้าของท่าน ให้ท่านอิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั**   
  สมควรแก่เวลานัดหมายน าท่านเดินทางสู่เขตเมืองเวอรลิ์ซ่ีเพ่ือน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั 
โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัทีส่าม เวอรลิ์ซี-่ทรวัส-์มลูสู (ฝรัง่เศส) 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองทรวัส ์Troyes เมืองหลวงของจงัหวดัโอบในแคว้นชอ็งปาญหรือแชมเปญ
ในประเทศฝรัง่เศส เมืองทรวัสต์ัง้อยู่บนฝัง่แม่น ้าแซน ราว 150 กิโลเมตรทางตะวนัออกเฉียงใต้ของ
ปารีส (ใช้เวลาเดินทางประมรณ 2.30 ชัว่โมง) เมืองทรวัส ์ถือเป็นเมืองท่ีเตม็ไปด้วยความเป็นมาของ
มรดกทางวฒันธรรมและมีสถาปัตยกรรมของอาคารโบสถต่์างๆ ท่ีเป็นแบบโกธิคและยคุฟ้ินฟศิูลป
วิทยาการของยโุรป เมืองส าคญัท่ีมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนานกว่า 2,000 ปี ตัง้แต่สมยัจกัรวรรดิ
โรมนั และเป็นแคว้นท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัเร่ืองแชมเปญ น าท่านเย่ียมชมเมืองทรวัส ์เมืองเก่าแก่ท่ีเคยเป็น
จดุยทุธศาสตรข์องเส้นทางการเคล่ือนพลในสมยัโรมนั ท่ีตดัตรงตัง้แต่กรงุโรมไปยงัอาณาจกัรบริ
ทาเนียอย่าง “ถนนอากริปปา” เร่ิมเดินส ารวจท่ีจตัรุสัใจกลางเมืองอนัเงียบสงบ รวมไปถึงบรรยากาศ
น่ารกัของย่านถนนคนเดิน “โมเอ่” ท่ีมีเอกลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น สร้างในคริสตศ์ตวรรษ
ท่ี 16 เป็นบ้านคร่ึงปนูคร่ึงไม้ มีโบสถเ์ก่าแก่อย่างโบสถเ์ซนต ์เออบนั หรือเดินชมวิหารทรวัส ์ (St.Pierre 

and St.Paul Cathedral) ท่ีตกแต่งด้วยกระจกสีสวยงามสะท้อนถึงวฒันธรรมยโุรปยคุฟ้ืนฟศิูลปะ อิสระให้
ท่านถ่ายภาพและเดินเล่น  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพื้นเมือง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA


บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมืองมูลสูหรือเมืองมลูเฮ้าส ์Mulhouse เมืองใหญ่อนัดบัสองของแคว้นอลั
ซาสแคว้นท่ีเลก็ท่ีสดุของฝรัง่เศส ด้วยบรรยากาศท่ีสวยงามและสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือน
เก่าแก่ท่ีมีกล่ินไอความเป็นเยอรมนัอยู่มาก และยงัเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑย์านยนต์แห่งชาติของ
ฝรัง่เศสและยงัเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑร์ถยนตแ์ละรถไฟท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก มูลสูยงัมีฉายาว่า 
"แมนเชสเตอรข์องฝรัง่เศส" อีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) 
 ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 
  จากนัน้น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่  มลูสู (ฝรัง่เศส)-จงุฟราว-ลูเซิรน์ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เดินทางสู่ เมืองกรินเดอรว์าลกรนุ 

(Grinderwald Grund) ชุมชนเลก็ๆ น่ารกัในเขตประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 
ชัว่โมง) น าท่าน ขึ้นรถไฟฟ้า (Cog Wheel) สายจงุฟราวบาหเ์นน (Jungfrau Banen) สู่ ยอดเขาจงุฟราว ซ่ึง
ตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สมัผสักบัธรรมชาติของภเูขาท่ีมีหิมะปกคลุมและแนวป่าสนท่ีงดงาม 

ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านชมความงดงามและย่ิงใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ ชมธารน ้าแขง็
ท่ีได้รบัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก จนเดินทางถึง ยอดเขาจงุฟราวยอรค์  ซ่ึงมีความสงูกว่า 3,571 
เมตรจากระดบัน ้าทะเล และได้รบัการขนานนามว่า TOP OF EUROPE ท่ีเพ่ิงฉลองครบรอบ 100 ปี ของ
การก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายน้ี เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์ค.ศ.2012 ให้ท่านเดินชมประวติัของการ
ก่อสร้าง  
กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมืองบนยอดเขา Top of Europe Restaurant 

บ่าย น าท่านชมวิวสวยและสมัผสัอากาศท่ีหนาวเยน็บนสถานีตรวจวดัสภาพภมิูอากาศ Sphinx 

จากนัน้น าชม ถ า้น ้าแขง็ ท่ีได้รบัการขดุเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่นสบาย ๆ 

หรือซ้ือไปรษณียบตัรส่งกลบับ้านจาก TOP OF EUROPE  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางลงจากจงุฟราว 
สู่สถานรถไฟฟ้า เมืองเลาเท่นบรนุเน่น โดยเป็นเส้นทางรถไฟอีกด้านหน่ึง (แวะเปล่ียนรถไฟท่ีสถานี
ไคลน์ไชเดค็ จดุเปล่ียนรถไฟ ล้นเกล้ารชักาลท่ี 5 เคยเสดจ็เมื่อวนัท่ี 29 พ.ค. 2440) จากนัน้น าท่าน
เดินทางต่อสู่ เมืองลูเซิรน์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองท่องเท่ียวอนัดบัหน่ึงของสวิสท่ี
หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลูเซิรน์กย็งัคงมีความสวยงามเหมือนเดิม น าท่านชม 
อนุสาวรียสิ์งโต และถ่ายรปูกบั สะพานไม้ชาเพล สร้างขึ้นตัง้แต่สมยัศตวรรษท่ี 14 ประดบัตกแต่งบน
โครงหลงัคาหน้าจัว่ด้วยภาพวาดในศตวรรษท่ี 17 ซ่ึงภาพเขียนเหล่าน้ีเป็นการเล่าเร่ืองราวประวติั
ความเป็นมาของเมืองลเูซิรน์ โดยมีหอคอยน ้า Wasserturm ซ่ึงเดิมใช้เป็นท่ีคมุขงันักโทษและเกบ็
เอกสารรวมทัง้ของมีค่าของเมืองไว้ หอคอยน้ีมีลกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหล่ียมท่ีมีฐานเช่ือมติดอยู่กบั
สะพานสร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 1300สะพานแห่งน้ีเคยถกูไฟไหม้ไปเม่ือปี ค.ศ. 1993 แล้วกมี็การบรูณะใหม่
จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม (ภาพวาดดัง้เดิมถกูไฟไหม้ไปเยอะ) สะพานชาเพลน้ีถือเป็นสะพานไม้ท่ี
เก่าแก่ท่ีสดุในยโุรป และให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรปูรอบทะเลสาบและเลือกซ้ือสินค้าท่ีระลึกและแบ



รนดเ์นมต่างๆ  **เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้า อิสระให้ท่านรบัประทานอาหาร
ค า่ตามอธัยาศยั**    
  สมควรแก่เวลานัดหมายน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
 
 

วนัทีห้่า  ลเูซิรน์ (สวิตเซอรแ์ลนด)์-มิลาน-เวนิสมาสเทร่ (อิตาลี) 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศอิตาลี เดินทางสู่ เมืองมิลาน Milan หรอื มลิาโน Milano ใน
ภาษา 

 อิตาเลียนซ่ึงป็นเมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลีเมืองแห่งแฟชัน่ดีไซน์เนอรช่ื์อดงั
ของอิตาลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านชมภายนอกและถ่ายรปูเป็นท่ีระลึกกบัความย่ิงใหญ่ของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลานหรือ
มิลานดโูอโม ท่ีสร้างโดยสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิคท่ีงดงามด้วยอาคารขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามใน
ยโุรปท่ีมียอดแหลมนับร้อยยอดและภายในยงัสงบเงียบแต่สวยงามด้วยกระจกสีสเตนกลาส ซ่ึงสร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ. 1386  ในบริเวณเดียวกนัยงัเป็นท่ีตัง้ของแกลเลอร่ี วิคเตอร ์เอม็มานูเอล ท่ีนับว่าเป็นช้อป
ป้ิงอาเขตท่ีสวยท่ีสดุในอิตาลีมากว่า 100ปี ถ่ายรปูกบัอนุสาวรียข์อง ลีโอนารโ์ด ดารวิ์นชี จิตรกรเอกท่ี
โด่งดงัจากภาพโมนาลิซ่า  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส Venice Mestre ตัง้อยู่ในเขตแคว้นเวเนโต้ 
เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีนักท่องเท่ียวเดินทางมาเยือนเป็นจ านวนมากมายในแต่ละปี (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
จากนัน้น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 
 

วนัทีห่ก  เวนิส-ปิซ่า (อิตาลี) 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
 น าท่านสู่ ท่าเรือทรอนเชตโต้ เพ่ือข้ามสู่ เกาะเวนิส อดีตเมืองท่ีเคยร า่รวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในยคุ
กลางเกาะ 

 เวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกนักว่า 400 แห่งท่ี
ศนูยก์ลางอยู่ท่ี  
 จตัรุสัเซนตม์ารค์ หรือ ซานมารโ์ค ชุมชนท่ีใหญ่ท่ีสดุบนเกาะต่างๆ ของเมืองเวนิสท่ีมีคลอง
ต่างๆ มากมายนับร้อยแห่ง นับเป็นบรรยากาศท่ีไม่มีท่ีใดเหมือนและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะเมือง ชม
สะพานสะอ้ืนท่ีเช่ือมระหว่างคกุหลวงและพระราชวงัดอรด์จชมวิหารเซนตม์ารค์ท่ีงดงามด้วยการ
ประดบัด้วยโมเสคหลายล้านช้ิน เดินชมตวัเมืองจนถึงสะพานริอลัโตท่ีทอดข้ามแกรนดค์าเนลอีกหน่ึง
สญัลกัษณ์ของเวนิส **เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้า อิสระให้ท่านรบัประทาน
อาหารค า่ตามอธัยาศยั**    



บ่าย สมควรแก่เวลานัดหมายน าท่านล่องเรือกลบัสู่ฝัง่เมสเทร่ Mestre จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ 
เมืองปิซ่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวช่ือดงัของประเทศอิตาลี อดีต
เมืองท่าเรือชายฝัง่ทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน และเป็นท่ีตัง้ของหอเอนปิซ่า ผ่านชมความงดงามของ
ทศันียภาพท่ีงดงามเป็นระเบียบของบ้านเมืองและบ้านเรือนต่างๆ  น าท่าน ชมหอเอนปิซ่า  Pisa Tower, 

Leaning Tower น าท่านชม 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก “หอเอนปิซ่า” ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรปูกบั
หอเอนปิซ่า ท่ีสร้างขึ้นเพ่ือเป็นหอระฆงัแห่งวิหารประจ าเมือง แต่เพียงการเร่ิมต้นของการสร้างถึง
บริเวณชัน้ 3 กเ็กิดการทรดุตวัและต้องหยดุการก่อสร้างจนถดัมาอีกร่วม 100 ปี ถึงได้สร้างต่อจนเสรจ็
สมบรูณ์และยงัเป็นสถานท่ีกาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์เร่ืองแรงโน้มถ่วงของโลก และการตกของวตัถดุ้วย 
  จากนัน้น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ท่ีโรงแรม จากนัน้ให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
 

วนัทีเ่จด็  ปิซ่า-โรม (อิตาลี) 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่กรงุโรม เมืองหลวงและเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศอิตาลี แต่ละปี
มีนักท่องเท่ียวมากมายจากทุกมุมโลกต่างเดินทางมากรงุโรม เพ่ือช่ืนชมกบัสถาปัตยกรรมและ
ประวติัศาสตรแ์ห่งความย่ิงใหญ่ โรมเป็นมหานครท่ีมีสีสนัเฉพาะตวั คลาคล า่ไปด้วยผูค้นและ
นักท่องเท่ียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านชมเมืองหลวงท่ีย่ิงใหญ่ของจกัรวรรดิโรมนัมีอายเุก่าแก่กว่า 2,000 ปี น าท่านสู่นคร
วาติกนั ซ่ึงเป็นรฐัอิสระและศนูยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก ให้ท่านถ่ายรปูภายนอก 
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร ์St.Peter’s Basilica แห่งนครรฐัวาติกนัท่ีงดงามด้วยศิลปะในยคุเรอเนซองสแ์ละ
ยงัได้รบัการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรหูรา มียอดโดมขนาดใหญ่ท่ีหาชมได้ยาก ซ่ึงปัจจบุนัล้วนแต่เป็น
ส่ิงล า้ค่าของประเทศอิตาลี  ให้ท่านถ่ายรปูกบัจตัรุสัหน้าวิหารเซนตปี์เตอร ์ท่ีท่านอาจเคยเหน็จากการ
ถ่ายทอดทางโทรทศัน์ในช่วงเวลาส าคญัๆ ของคาทอลิค จากนัน้น าท่านสู่บริเวณ น ้าพเุทรว่ี Trevi 

Fountain หน่ึงในสญัลกัษณ์ท่ีส าคญัของกรงุโรม สถานท่ีนักท่องเท่ียวมาโยนเหรียญเส่ียงทายตาม
เร่ืองราวจากภาพยนตรเ์ร่ืองThree Coins in The Fountain ให้เวลาท่านชัว่ครู่ ก่อนน าท่านมาเดินเล่น
บริเวณ ย่านบนัไดสเปน Spanish Step แหล่งช้อปป้ิงแบรนดเ์นมท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุแห่งหน่ึงของกรงุโรม 
และหากมีเวลาให้ท่านได้มีโอกาสเลือกซ้ือสินค้าแบรนดเ์นมจากร้านค้าปลอดภาษี อาทิ Rimowa, Furla, 

Gucci, Longchamp, Tissot, Michael Kors, Bally, Armani, Kipling เป็นต้น **เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่น
ชมเมืองและเลือกซ้ือสินค้าของท่าน ให้ท่านอิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั**  
  จากนัน้น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัทีแ่ปด โรม (อิตาลี) 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม   



 น าท่านชมภายนอกพร้อมถ่ายภาพของ สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม ส่ิงก่อสร้างท่ีเป็น 1 ใน 7 ส่ิง
มหศัจรรยข์องโลก ซ่ึงเป็นสนามกีฬายกัษ์ท่ีจคุนได้กว่า 50,000 คน  ถ่ายภาพกบัประตชูยัคอนสแตนติน 
สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะ ผา่นชมอนุเสาวรียข์องพระเจ้าวิคเตอรเ์อม็มานูเอล็หรือพระบิดาของชาวอิตา
เลียน ผา่นชมร่องรอยของศนูยก์ลางแห่งจกัรวรรด์ิโรมนัท่ีย่าน โรมนัฟอรัม่ ท่ีเปรียบเสมือนใจกลาง
เมืองหลวงในอดีต ผ่านชมสนามม้ากรีฑาเซอรค์สั แมกซิมสุ  
10.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินลีโอนาโด ดาวินชี ประเทศอิตาลี 
13.55 น.  น าท่านออกเดินทางจากกรงุโรม โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG945 
 

 
วนัทีเ่ก้า  สนามบินสุวรรณภมิู 
05.45  น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ... 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัร์
เป็น รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทาง
อาจมี การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
 

 
รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์หรือกรณีท่ีพกัตามรายการถกูจองเตม็หมด  
จะจดัหาโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั   
 

 

อตัราค่าเดินทาง   20-28 ก.ย. / 6-14 ต.ค. / 23-31 ต.ค.2562 

    3-11 พ.ย. / 17-25 พ.ย. / 4-12 ธ.ค.2562  
 
Europe Classic Reroute 9 Days/TG 
ฝรัง่เศส-สวิตเซอรแ์ลนด-์อิตาลี  

20-28 ก.ย. / 6-14 ต.ค. / 
23-31 ต.ค.62 

3-11 พ.ย. / 17-25 

พ.ย. / 4-12 ธ.ค.62 

ผู้ใหญ่ ท่านละ 62,500 59,900 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 60,900 57,900 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริม
เตียง) 

58,900 54,900 

พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 10,900 9,500 
ท่านท่ีมีตัว๋โดยสารอยู่แล้วมาจอยทวัร ์ท่านละ 39,900 37,900 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 



**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสารท่านละ 3,900 บาท 
//  
ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,000 บาท   
ทัง้หมดช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 
 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหตุ 
อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า 
หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั
ทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  
กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครัง้ของสายการบิน ไม่สามารถเปล่ียนสนามบินท่ี
บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนักลบัออกจากยโุรป มีค่าธรรมเนียมในการเล่ือนตัว๋กลบั ท่าน
ละ 4,500 บาท หากเปล่ียนแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงอีกได้ และการย่ืนวีซ่าไม่สามารถย่ืนพร้อมคณะได้ 
หากมีการเดินทางต่อไปยงักลุ่มเชงเก้นอ่ืน ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองท่ีอยู่ต่อว่าอยู่ท่ีไหนนานท่ีสดุ ท่าน
อาจจะต้องไปย่ืนวีซ่าเชงเก้นท่ีเมืองนัน้ๆ แทน บริษทัสามารถออกเอกสารส าหรบัการย่ืนวีซ่าให้ท่านได้เพียง
เฉพาะตามรายการทวัรแ์ละระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องด าเนินการด้วยตวัท่านเอง 
การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ
จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็
ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิวมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
อตัราน้ีรวมบริการ 
ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินไทย ชัน้ประหยดั  เส้นทาง กรงุเทพฯ-ปารีส // โรม-กรงุเทพฯ 

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(2-3 ท่านต่อหน่ึงห้อง) **โรงแรมในบางเมืองอาจไม่มีห้องแบบพกั 3 
ให้บริการ** 
ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม, ค่ารถรบั-ส่งน าเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
ค่าบริการหวัหน้าทวัรข์องบริษทัจากกรงุเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน
ต่างประเทศ 

ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซ่ึงเดก็อายตุ า่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่
อายเุกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ อนัเกิดจากอบุติัเหตุ อาทิ ค่าตัว๋โดยสาร, ค่าท่ีพกั, ค่าอาหารหรืออ่ืนๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเง่ือนไข
ของบริษทัประกนัฯ) 
ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเกบ็จากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัรา
เรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 29 เม.ย.2562 หากมีเพ่ิมเติมภายหลงัหรืออตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรือภาษีใดๆ 
จะต้องมีการช าระเพ่ิมตามกฏและเง่ือนไขของสายการบิน   
 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัต่อท่าน) 

ค่าธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทาง 

ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง 

ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการการนัดหมายและงานด้านเอกสาร ท่านละ 3,900 บาท 
(ช าระพร้อมค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนออกเดินทาง) 
ค่าทิปพนักงานขบัรถในระหว่างการเดินทางและค่าทิปมคัคเุทศกท้์องถ่ินตามเขตพระราชวงัและเขต
เมืองเก่าและค่าทิปหวัหน้าทวัรจ์ากเมืองไทย ท่านละ 2,000 บาท (ช าระพร้อมค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนออก
เดินทาง) 
ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเองค่าโทรศพัท ์
ค่าซกัรีดฯลฯ 

ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบไุว้ในรายการ 

ค่าน ้าด่ืมระหว่างทวัร ์(ไม่มีการแจกน ้าด่ืมระหว่างทวัร)์ 
ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

ค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีนอกเหนือจากรายการทวัร ์

ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
 



การช าระเงิน  

 ทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน ส าหรบัการ
จองทวัรส่์วนท่ีเหลือจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ จะขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 
 

การยกเลิก 

หากมีการยกเลิกเกิน 45 วนัท าการแต่ไม่เกิน 90 วนัท าการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า
ค่าตัว๋โดยสารของท่านนัน้ๆ (เง่ือนไขค่ามดัจ าตามท่ีทางสายการบินเรียกเกบ็) 
หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วนัท าการ บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทัง้หมด 

หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัท าการ บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 

หากผูโ้ดยสารท่านใด ย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รบัการอนุมติั ผูโ้ดยสารต้องช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่า
วีซ่าตามท่ีสถานทูตเรียกเกบ็ 

หากผูโ้ดยสารท่านใดวีซ่าผา่นแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนค่ามดัจ า  
หากผูโ้ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแล้ว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่า
ทวัรท์ัง้หมด  
 

หมายเหต ุ 
รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศ  เหตกุารณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของ
ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

กรณีท่ีมีการเกิดภยัธรรมชาติ ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีผู้เดินทางก าลงัจะไป หากมี
เหตกุารณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตทุ าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได้ บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบัการยืนยนัจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจาก
ต่างประเทศท่ีบริษทัทวัรติ์ดต่อว่าสามารถคืนเงินได้  
บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เน่ืองจากภยัธรรมชาติ หรือเหตกุารณ์จลาจลต่างๆ 
และอ่ืนๆ ท่ีมีเหตทุ าให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลบัได้ตามก าหนดการเดินทางของรายการทวัร ์ 
บริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ
ส่ิงของห้ามน าเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือ
ด้วยเหตผุลใดๆกต็ามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่า
จ านวนทัง้หมดหรือบางส่วน 

บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย 



บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนั
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้ห้บริการจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ซ่ึง
จะรบัผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินตามท่ีสายการบินก าหนด 
รวมถึงไม่รบัผิดชอบกรณีเท่ียวบินล่าช้าหรือยกเลิกเท่ียวบิน 

ในบางรายการทวัร ์ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกู
ก าหนดให้ต า่กว่ามาตรฐานได้ ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ไม่รบัภาระความรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในน ้าหนักส่วนท่ีเกิน 

ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะ
มีข้อก าหนดท่ีชดัเจนในเรื่องการสบูบหุรี่ และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี่ ทัง้น้ีเน่ืองจาก
สขุภาพของคนส่วนรวม 
กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครวั ท่ีต้องได้รบัการดแูล
เป็นพิเศษ (Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลา
เกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่าน
เอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรือก าหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวนัเดินทาง
ดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรบัจอง
ผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบริษทัฯ จะสลบั
รายการเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเง่ือนไขราคาท่ี
ได้รบัจากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตหุน่ึงเหตใุดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีดงักล่าวได้ ทางบริษทัฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ 
ให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  
หากช่วงท่ีเดินทางเป็นช่วงอีสเตอร,์ คริสมาสตห์รือปีใหม่ ซ่ึงเป็นช่วงวนัหยดุของชาวยโุรป ร้านค้าปิด
เป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้ขอให้พิจารณาก่อนการจองทวัร ์

 
 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกั
แบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 
(Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 
เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยก
เป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมิูต า่  
กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเตม็ 
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 



โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรตั 
และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมี
ลกัษณะแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
โดยนับวนัเร่ิมเดินทางเป็นหลกั หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใช้ได้ แต่หากนับ
แล้วต า่กว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ท่ีกองหนังสือเดินทาง  
หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างส าหรบัวีซ่าอย่างน้อยไม่ต า่กว่า 3 หน้า   
หากท่านเปล่ียนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรณุา
เตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเน่ืองจากประวติัการเดินทาง
ของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้อง
ขอวีซ่า  
ท่านท่ีมีปกหนังสือเดินทางกรณุาถอดออกและไม่
จ าเป็นต้องส่งให้กบับริษทัทวัร ์หากมีการสญูหาย 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตอิตาลี 
***การย่ืนวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS ITALY *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซี่า 15 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวซี่า  (กรณุาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูอติาลไีม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกั

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทตูง่ายขึน้ 
4. การแปลเอกสารเกีย่วกบัหนงัสอืยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางไปกบัผูป้กครองอื่น หรอืเอกสารการรบัรองบุตร หรอืเอกสาร

ใดๆ ทีอ่อกจากอ าเภอหรอืราชการจะตอ้งแนบเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ยโดยฉบบัแปลจะตอ้งเป็นการแปลทีอ่อกโดย
กระทรวงการต่างประเทศและมตีราสแตมป์ของกระทรวงยนืยนั 

หมายเหต ุ กรณีลกูคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวซี่าของท่าน 



บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ๆ  
 
รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า  
ฉากหลงัสีขาวเท่านัน้ เน่ืองจากสถานทูตจะต้องสแกนรปูลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเส้ือสีขาว)   
รปูถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, ห้ามใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสีหรือบ๊ิกอายส ์** 
 
ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
ใช้ส าเนาสติูบตัร พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
หากเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี และยงัศึกษาอยู่ถึงแม้มีบตัรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอส าเนาสูติบตัร
ด้วยและกรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์ือถือ  
ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 

ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 

ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 

หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
 *** การสะกดช่ือ นามสกลุของผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดินทาง มิเช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบัพิจารณา (ส าคญัมาก) *** 
กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรบัรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจริง) โดยมี
รายละเอียดการเข้าท างาน, อตัราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน (หนังสือรบัรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 
เดือนนับจากวนัย่ืนวีซ่า) เป็นต้น 
กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใช้หนังสือรบัรองการท างานจะต้องคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจริง) โดย
ระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบัหน่วยงาน หรือ องคก์ร พร้อมใบลา
และ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด (หนังสือรบัรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัย่ืน
วีซ่า) 
กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า หรือ ส าเนากรมพฒันาธรุกิจการค้า หรือ ส าเนา
หนังสือรบัรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต า่กว่า 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็น
ภาษาองักฤษ 
กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียน
สมรส 



หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียน
สมรสพร้อมแสดงส าเนาสูติบตัรบตุร ทัง้น้ีเพ่ือแสดงความสมัพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตร
ด้วยกนั ควรคดัหนังสือช้ีแจงเก่ียวกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมิได้จดทะเบียน     
 

กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้  จะต้องมีผูส้นับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลกัฐานการท างานและ
หลกัฐานทางด้านการเงินของผูร้บัรอง พร้อมช้ีแจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ช้ีแจงการรบัรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผูเ้ดินทางพร้อมแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งต้น ควรมีความสมัพนัธ์
ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด  (กรณีน้ีหากความสมัพนัธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถกู
ปฏิเสธการย่ืนค าร้องขอวีซ่าน้ี)   
กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา  ใช้หนังสือรบัรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ 
นักศึกษา  จากโรงเรียนหรือจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจริง)  
 

หลกัฐานการเงิน   
ใช้ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั อพัเดทไม่เกิน 7 วนัก่อนย่ืนพร้อมถ่ายส าเนาย้อนหลงั 6 
เดือนแสดงช่ือเจ้าของบญัชี  โดยช่ือและนามสกลุต้องสะกดให้ถกูต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง  
หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรณุาส าเนาหน้าแรกท่ีมีช่ือเจ้าของบญัชีของเล่มเก่าท่ีต่อ พร้อมกบั
ตวัเลขบญัชีเงินฝากเป็นปัจจบุนั 

หากรายการปรบัสมดุบญัชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement จากธนาคารย้อนหลงั
ไม่ต า่กว่า 6 เดือนและปรบัยอดให้ล่าสดุ ไม่ต า่กว่า 7 วนันับจากวนันัดหมายย่ืนวีซ่า แต่หากใช้ 

statement แล้วยงัคงไม่มีการเคล่ือนไหวทุกเดือน ขอให้ท าหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ช้ีแจงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ ไม่มีการเคล่ือนไหวเน่ืองจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็น
ระยะเวลานานหรือเหตุผลอ่ืนๆ ตามแต่ละบคุคล เป็นต้น  
กรณีมีเงินฝากในบญัชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรณุาแสดงส าเนาสมดุบญัชีอ่ืนแนบด้วย อาทิ เช่น บญัชี
เงินฝากประจ า เป็นต้น 

กรณีรบัรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครวั ต้องท าจดหมายรบัรองค่าใช้จ่ายให้บคุคลในครอบครวั
เป็นภาษาองักฤษพร้อมระบคุวามสมัพนัธเ์พ่ือช้ีแจงต่อสถานทูต 1 ฉบบั โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา 
จะต้องมีส าเนาสมดุบญัชีการเงินส่วนตวัประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วกต็าม หากมี
การเงินในบญัชีน้อย ฝ่ายท่ีมีการเงินมากกว่าต้องท าจดหมายรบัรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบช่ืุอและ
ความสมัพนัธช้ี์แจงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรด้วย 
 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  
กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา 

หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคดัจดหมายยินยอมให้บตุร
เดินทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชย



ค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากได้มาเป็น
ภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบด้วยโดยฉบบัแปลจะต้องเป็นการแปลท่ีออกโดย
กระทรวงการต่างประเทศและมีตราสแตมป์ของกระทรวงยืนยนั พร้อมทัง้แนบสถานะทางการงานและ
การเงินของมารดาเพ่ือรบัรองแก่บตุรด้วย 

หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบิดาจะต้องคดัจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชย
ค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากได้มาเป็น
ภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบด้วยโดยฉบบัแปลจะต้องเป็นการแปลท่ีออกโดย
กระทรวงการต่างประเทศและมีตราสแตมป์ของกระทรวงยืนยนั พร้อมทัง้แนบสถานะทางการงานและ
การเงินของบิดาเพ่ือรบัรองแก่บตุรด้วย 

หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคดัจดหมายยินยอมให้บตุรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ี
อาจจะเกิดขึ้นโดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย 
กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบด้วยโดยฉบบัแปลจะต้องเป็นการแปลท่ีออกโดยกระทรวง
การต่างประเทศและมีตราสแตมป์ของกระทรวงยืนยนั พร้อมทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงิน
ของบิดาเพ่ือรบัรองแก่บตุรด้วย 

กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่าย
ใดเป็นผูด้แูลบุตร พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบด้วย
โดยฉบบัแปลจะต้องเป็นการแปลท่ีออกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมีตราสแตมป์ของกระทรวง
ยืนยนั 

 
*** การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็น
การถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหาก
ต้องการขอย่ืนค าร้องใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 

***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป
สมัภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความ
สะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวน
ท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

***    กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้ง
สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทึกไว้เป็นสถิติในนาม
ของบริษทัฯ 

***   เม่ือท่านได้ช าระเงินค่ามดัจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระ
โดยตรงกบัทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีได้ระบไุว้
โดยทัง้หมด 
 



** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการย่ืนวีซ่า ท่านสามารถจะต้องแจ้งความจ านงแก่บริษทั
ทวัรใ์ห้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านท่ีต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนก าหนดวนัย่ืนวีซ่าและท่านไม่
สามารถน าหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้จะต้องมาย่ืนเด่ียวและแสดงตวัท่ีสถานทูตตาม
ก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกนั  ** 
 

 ***   ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไป
ท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบเุท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอม
หรือผิดวตัถปุระสงคใ์นการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกั
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัรอ์กเดินทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดินทาง
อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผู้เดินทาง
เป็นหลกั   

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

 
กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกดตวัอกัษร
และเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 
 

1.  ช่ือ-สกลุ 

(ภาษาไทย).................................................................................................................... ............... 
 
 ช่ือ-สกลุ (ภาษาองักฤษ) 

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

 ช่ือ-สกลุเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกลุเดิม หรือนามสกลุเดิมก่อนแต่งงาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................  
 (ภาษาองักฤษ).......................................................... 



     หมายเลขหนงัสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด 

................................................. 
     วนัออกหนงัสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนงัสือเดินทาง 

................................................ 
     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน 

............................................................... 
2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แต่งงานจดทะเบียน    ......... แต่งงานไม่จดทะเบียน   ......... หย่า   ......... 

หมา้ย 
 

3.   กรณีท่านท่ีแต่งงานแลว้ ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-

ภรรยา 
      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกลุ........................................................................................................................ 
      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา 

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

4.  ท่ีอยู่ปัจจุบนัตามทะเบียนบา้น 

(ภาษาองักฤษ)................................................................................................  

    ........................................................................................ ..................... รหสัไปรษณีย ์............................. 
     ท่ีอยู่ปัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนว่า As above 
(ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

... 
 

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 
 โทรศพัทมื์อถือ ................................................. อีเมลล ์

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

5.  ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา 

(ภาษาองักฤษ)................................................................ ............................. 
 (กรุณาแจง้ดว้ยว่า กิจการท่ีท านัน้เก่ียวกบัอะไร ดา้นใด 

..................................................................................)  

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยู่ท่ีท างานใหช้ดัเจนเช่นกนั)  

  ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) 

........................................................................................  
 ............................................................................................................   รหสัไปรษณีย ์

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



  

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) 

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

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

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

 

 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) 

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

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) 

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

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย

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

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครัง้น้ี 

(ระบุ)........................................................................................................          

 
8.  ท่านเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผ่านมาหรือไม่    ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

    ตัง้แต่วนัท่ี ......................................  ถึงวนัท่ี .........................................

    รวม ........... วนั 
   

   ท่านเคยไดร้บัการสแกนน้ิวมือหรือไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย  
 

   กรณีท่ีท่านเคยไดร้บัการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
 

9.  ท่านเคยถกูปฏิเสธวีซ่าหรือไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 

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

.... 
 

10.  ท่านสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการเดินทางดว้ยตวัท่านเองหรือไม่   ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นบัสนุน

ค่าใชจ่้าย 
(กรณีท่ีมีผูส้นสันุนค่าใชจ่้ายใหร้ะบุผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้ายของท่านและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนั

หรือไม่) 

 

 



ผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้ายของท่านคือ 

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

ความสมัพนัธก์บัท่าน 

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

เดินทางดว้ยกนักบัท่านหรือไม่   ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไม่ไดเ้ดินทางดว้ยกนั 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++ 
 

 
 

 
 


