
 

 

 

 

 

 

 

 ฝรัง่เศส-สวิตเซอรแ์ลนด-์อิตาลี 9 วนั  
มหานครปารีส เมืองท่ีไม่เคยหลบัไหล 

เข้าพระราชวงัแวรซ์ายส ์และล่องเรือแม่น ้าแซน 

ช้อปป้ิงแบรนดเ์นมจากรา้นค้าปลอดภาษี 

ขึน้เขาจงุฟราว ฉายา Top of Europe  

เท่ียวเมืองหลกั ปารีส-แรงส-์กอลมาร-์ 
อินเทอรล์าเก้น-มิลาน-เวนิส-ปิซ่า-โรม 

โดยสายการบินไทย  (TG) 

 

 

 

 
  

Europe Classic Reroute 



ปารีส เมอืงทีโ่ด่งดงัทัง้เรือ่งแฟชัน่ สถาปตัยกรรม และประวตัศิาสตรท์ีน่่าสนใจ เยอืนแวรซ์ายสพ์ระราชวงัทีย่ ิง่ใหญ่ 
ล่องเรอืชมทศันียภาพบนแม่น ้าแซน แม่น ้ าสายหลกัของนครปารสี พรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคา้คุณภาพดจีากรา้นคา้
ปลอดภาษ ี

แรงส ์ เป็นเมอืงในจงัหวดัมารน์แควน้ชองปาญ-อารแ์ดน ในประเทศฝรัง่เศส เมอืงแรงสต์ัง้อยู่ทางตะวนัออก 
เฉียงเหนือของฝรัง่เศส ราว 129 กโิลเมตร มวีหิารแห่งแรงสเ์ป็นวหิารทีท่รงคุณค่าทางประวตัศิาสตรข์อง
เมอืงแรงส ์และยงัไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกอ้กีดว้ย  

กอลมาร ์  เมอืงเลก็ๆ ทีม่บีรรยากาศทีสุ่ดแสนโรแมนตคิอกีแห่งหนึง่ในฝรัง่เศส มบี้านเรอืนทีส่วยงาม ไดร้บัฉายาเป็น 
  Little Venice เนือ่งจากมสีถาปตัยกรรมแบบโบราณอ่อนชอ้ยและไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างด ี
อินเทอรล์าเก้น ทีต่ัง้ของยอดเขาทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น Top of Europe ชมความงดงามและยิง่ใหญ่ของเทอืกเขาแอลป์ ขึ้นสู่ยอด

เขาจุงฟราวยอรค์ ซึง่มคีวามสงูกว่า 3,454 เมตรจากระดบัน ้าทะเล และเลอืกซื้อสนิคา้ของทีร่ะลกึต่าง 
มิลาน  หรอื มลิาโน เมอืงส าคญัในภาคเหนือของประเทศอติาล ีเมอืงแห่งแฟชัน่ดไีซน์เนอรช์ือ่ดงัของอติาล ีมมีหา

วหิารทีง่ดงามโดดเด่นและแหล่งชอ้ปป้ิงแฟชัน่ชือ่ดงักอ้งโลก แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอม็มานูเอล ทีน่บัว่าเป็น 
 ชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยทีสุ่ดในอติาล ีมากว่า 100ปี 
เวนิส เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมทีน่กัท่องเทีย่วเดนิทางมาเยอืนเป็นจ านวนมากมายในแต่ละปี อดตีเมอืงทีเ่คยร า่รวย

ทีสุ่ดแห่งหนึง่ในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปดว้ยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ ล่องเรอืพรอ้มสมัผสั
บรรยากาศอนัแสนโรแมนตคิ 

ปิซ่า เมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงัของประเทศอติาล ี อดตีเมอืงท่าเรอืชายฝ ัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน และเป็นทีต่ ัง้ของหอ
เอนปิซ่า 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก 

โรม เมอืงหลวงทีย่ ิง่ใหญ่ของจกัรวรรดโิรมนัมอีายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ชมเมอืงและสถานทีท่ีเ่ป็น 1  ใน 7 สิง่
มหศัจรรยข์องโลกและนครวาตกินั มหาวหิารทีเ่ป็นศนูยก์ลางแห่งครสิต์ศาสนา นิกายโรมนัคาทอลคิของโลก 
ชมรปูป ัน้และจติรกรรมอนัล ้าค่าโดยฝีมอืของจติรกรเอกชือ่ดงักอ้งโลก 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง     21-29 ก.ย. / 19-27 พ.ย. / 3-11 ธ.ค.2561        

  
วนัแรก  กรงุเทพฯ 
21.00น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์สายการบินไทย 

เคาน์เตอร ์D เจ้าหน้าท่ีพร้อมคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

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

07.05 น.  เดินทางถึงสนามบินชารล์เดอโกลล ์Charles de Gaulle สนามบินกรงุปารีส หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจ
  คนเขา้เมอืง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู่เมอืงแวรซ์ายส ์เมอืงทีต่ ัง้ของพระราชวงั
  หรหูราชื่อดงัของโลก ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงใต้ของกรุงปารสี ซึง่ปจัจุบนัเป็นส่วนหน่ึงของมหานคร 
  ปารสี น าท่านเขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์Versailles Palace พระราชวงัทีย่ ิง่ใหญ่และสวยงามแห่งหน่ึง
  ของโลกและนบัเป็นหน่ึงในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคปจัจุบนัดว้ย เดมินัน้แวรซ์ายสเ์ป็นเพยีงเมอืงเลก็ๆ 
  แห่งหน่ึงเท่านัน้ มผีูค้นอาศยัอยู่เบาบาง บรเิวณส่วนใหญ่เป็นป่าเขาเยีย่งชนบทอื่นๆ ของฝรัง่เศส เมื่อพระ
  เจา้หลุยสท์ี ่13 แห่งฝรัง่เศสยงัทรงพระเยาว ์ขณะพระชนมายุได ้23 พระชนัษา ทรงนิยมล่าสตัวใ์นป่า และ
  ทรงเหน็ว่าต าบลแวรซ์ายสน่์าจะเหมาะแก่การประทบัเพื่อล่าสตัว ์จงึโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งพระต าหนกัขึน้มา
  ใน พ.ศ. 2167 พระราชวงัแวรซ์ายส ์อดตีพระราชวงัในยุคสมยัของพระเจา้หลุยสท์ี1่4 ทีส่รา้งไดอ้ย่างวจิติร



  บรรจงจนกลายเป็นต้นแบบของพระราชวงัอื่นๆ มากมาย เดมิทเีมื่อพระเจา้หลุยสท์ี ่13 แห่งฝรัง่เศสยงัทรง
  พระเยาว ์ทรงนิยมล่าสตัวแ์ละทรงเหน็ว่าต าบลแวรซ์ายสน่์าจะเหมาะแก่การประทบัเพื่อล่าสตัว ์จงึโปรดเกลา้
  สรา้งพระต าหนกัขึน้มาในปี 1624 โดยในช่วงแรกเป็นเพยีงกระทอ่มเลก็ๆ ส าหรบัพกัชัว่คราวเท่านัน้ เมื่อ
  พระเจา้หลุยสท์ี ่14 ขึน้ครองบลัลงัก ์จงึมพีระประสงคท์ีจ่ะสรา้งพระราชวงัแห่งใหม่ เพือ่เป็นศนูยก์ลางในการ
  ปกครองของพระองค ์จงึเริม่มกีารปรบัปรงุพระต าหนกัเดมิในปี 1661 โดยใชเ้งนิทัง้หมด 5 แสนลา้นฟรงัค ์
  คนงานอกี 30,000 คนและใชเ้วลาอยู่ถงึ 30 ปีจงึแลว้เสรจ็ในปี 1688 ทุกส่วนท าดว้ยหนิอ่อนสขีาวเป็นแบบ 
  อย่างศลิปกรรมทีง่ดงามมาก  การก่อสรา้งพระราชวงัแวร ์ซายสแ์ห่งน้ีไดน้ าเงนิมาจากค่าภาษอีากรของ 
  ราษฎรชาวฝรัง่เศส ต่อมาจงึไดม้กีองทพัประชาชนบุกเขา้ยดึพระราชวงัและจบัพระเจา้หลุยสท์ี ่16 แห่ง 
  ฝรัง่เศส กบัพระนางมาร ีอองตวัเนต ประหารดว้ยกโิยตนิ ในวนัที ่16 ตุลาคม 1789 ปจัจุบนัพระราชวงัแวร์
  ซายสย์งัอยู่ในสภาพดแีละเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมได ้น าท่านชมภายในที่มกีารแบ่งเป็นหอ้งต่างๆ อาท ิหอ้ง
  บรรทม  หอ้งเสวย  หอ้งส าราญ เป็นต้น ทุกหอ้งลว้นมเีครื่องประดบังดงามตระการตาและภาพเขยีนทีม่ี 
  ชื่อเสยีง อาท ิหอ้งกระจก (Galerie des Glaces หรอื The Hall of Mirrors) เป็นหอ้งทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดซึง่
  เคยใชเ้ป็น หอ้งลงนามในสญัญาสงบศกึระหว่างสมัพนัธมติรกบัจกัรวรรดเิยอรมนั ในสงครามโลกครัง้ที ่ 
  1 และใชเ้ป็นทีล่งนาม ในเมื่อเยอรมนีบุกตชีนะฝรัง่เศสในสงครามโลกครัง้ที ่2 อกีดว้ย หอ้งน้ีพระเจา้หลุยสท์ี ่
  14 ทรงท าการก่อสรา้งเอง ภายในหอ้งประกอบดว้ยกระจกยกัษ์ 17 บาน เปิดออกแลว้จะเหน็สวนแวรซ์ายส์
  อนัสวยงาม ในพระราชวงัแวรซ์ายสม์หีอ้งทัง้หมด 700 หอ้ง  รวมภาพวาดทัง้หมด 6,123 ภาพและงานแกะ  
  สลกัทัง้หมด 15,034 ชิน้ พรอ้มฟงับรรยายจากมคัคุเทศกท์ัง้ในส่วนของกษตัรยิแ์ละพระราชนีิรวมทัง้หอ้งโถง
  กระจกทีท่ตูจากสยามไดเ้คยเขา้เฝ้าพระเจา้หลุยสท์ี1่4 ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นบรเิวณอุทยานดา้นหลงัก่อน 
  เดนิทางกลบัเขา้ นครปารีส มหานครทีค่นทัว่โลกใฝฝ่นัอยากมาเยอืน  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัเขา้ปารสี น าท่านชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรฐัฝร ัง่เศส ทีม่ี

นกัท่องเทีย่วมาเยอืนมากมายกว่า 20 ลา้นคนต่อปี ดว้ยประวตัศิาสตรท์ีย่าวนานทัง้ศลิปะและสถาปตัยกรรม
ทีส่วยงาม รวมทัง้เป็นศนูยก์ลางของแฟชัน่ทีท่นัสมยั น าท่านชมโดยรอบเริม่จากเกบ็ภาพสวยของหอคอย
ไอเฟิลบรเิวณหน้าโรงเรยีนการทหารหรอืจตุัรสัทรอคาเดโร,ผ่านชมประตูชยัแห่งจกัรพรรดนิโปเลยีน ณ.
จตุัรสัชารล์สเดอโกลล,์ ถนนชองเอลเิซ่ย่านหรหูราราคาแพงทีโ่ด่งดงั จตุัรสัคองคอรต์ทีต่ ัง้ของเสาหนิโอเบลิ
สจากวหิารลกัซอรใ์นอยีปิต์, โดมอนิวาลดิ สถานทีเ่กบ็พระศพจกัรพรรดนิโปเลยีน เป็นต้น ใหท้่านถ่ายรปู
ภายนอกกบัพิพิธภณัฑล์ฟูวร ์พพิธิภณัฑท์างศลิปะตัง้อยู่ในกรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส พพิธิภณัฑล์ฟูวร์
เป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ด เก่าแก่ทีสุ่ดและใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ไดร้บัการออกแบบจากสถาปนิก
ชาวจนี-อเมรกินั ซึง่ไดเ้ปิดใหส้าธารณะชนเขา้ชมไดเ้มื่อปี ค.ศ.1793 มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานตัง้แต่
สมยัราชวงศก์าเปเซยีง ตวัอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวงัหลวง ซึง่ปจัจุบนัเป็นสถานทีท่ีจ่ดัแสดงและเกบ็
รกัษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก อย่างเช่น ภาพเขยีนโมนาลซิา ผลงานของเล
โอนารโ์ด ดาวนิช ีหรอืภาพ Venus de Milo ของอเลก็ซานดรอสแห่งแอนทอีอก ในปี ค.ศ.2006 ซึง่
พพิธิภณัฑล์ฟูวรม์ผีูม้าเยีย่มชมเป็นจ านวน 8.3 ลา้นคน ท าใหเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ผีูม้าเยี่ยมชมมากทีสุ่ดใน
โลกและยงัเป็นสถานทีท่ีม่นีกัท่องเทีย่วมาเยอืนมากทีสุ่ดในกรุงปารสี  จากนัน้น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าแซน 
แม่น ้าสายหลกัของนครปารสี ชมทศันียภาพสองฟากฝ ัง่และสถาปตัยกรรมอนังดงามของอาคารสวยงาม
ต่างๆ  จากนัน้หากมเีวลาให้ท่านเลอืกซือ้สนิค้าแบรนดเ์นมจากร้านค้าปลอดภาษ ีไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า
เดนิทางรโิมวา, กระเป๋าแบรนดด์งั รวมถงึน ้าหอมต่างๆ   

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง   
  น าท่านเดนิทางสู่เขตเมอืงเวอรล์ซิีเ่พื่อน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม เวอรลิ์ซี-่แรงส-์กอลมาร ์(ฝร ัง่เศส) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
  น าท่านเดนิทางสู่ เมืองแรงส ์Reims เป็นเมอืงในจงัหวดัมารน์แควน้ชองปาญ-อารแ์ดน ในประเทศฝรัง่เศส 
  เมอืงแรงสต์ัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของฝรัง่เศส ราว 129 กโิลเมตรทางรถยนต์ (ใชเ้วลาเดนิทาง 

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%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%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_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
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%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


  ประมาณ 2.30 ชัว่โมง) น าท่านชม เมืองแรงส ์Reims เป็นเมอืงทีต่ ัง้ของมหาวหิารแรงส ์หรอื มหาวหิารนอ
  เทรอดามแห่งแรงส ์เขา้ชม มหาวิหารแห่งแรงส ์Notre Dame Reims Cathedral ของประเทศฝรัง่เศส ที่
  เคยใชใ้นพธิสีวมมงกุฎกษตัรยิ ์มหาวหิารทีเ่หน็ในปจัจุบนัสรา้งบนมหาวหิารเดมิทีถู่กไหมไ้ปเมื่อ ค.ศ.1211 
  ทีพ่ระเจา้โคลวสิที ่1 ผูถ้อืกนัว่าเป็นพระเจา้แผ่นดนิองคแ์รกของ ฝรัง่เศสไดท้ าพธิรีบัศลีจุ่มจากนกับุญเรมี
  บาทหลวงของเมอืงแรงสเ์มื่อค.ศ.496 เป็นสถาปตัยกรรมแบบโกธคิ ทีม่คีวามสวยงามสรา้งขึน้เพื่ออุทศิ 
  ใหก้บัพระแม่มาร ีมหาวหิารนอเทรอดามแห่งแรงสไ์ด้รบัเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโก้ใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
  โลกเมื่อปี ค.ศ.1991 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองกอลมาร ์Colmar (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง) เมอืงเลก็ๆ อนัเป็นเมอืงบ้าน

เกดิของจติรกรและช่างแกะพมิพ ์มารต์นิ โชนเกาเออร ์และประตมิากรเฟรเดรกิ โอกุสต์ บารต์อลด ี
ผูอ้อกแบบอนุเสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ เป็นเมอืงทีม่คีวามโรแมนตคิเมอืงหน่ึงของฝรัง่เศส และเป็นสถานทีท่ีคู่่รกั
มกัจะใหค้ าสญัญาในความรกัระหว่างกนัและกนั ดว้ยบรรยากาศทีส่วยงามและสถาปตัยกรรมของอาคาร
บ้านเรอืนเก่าแก่ จงึท าใหเ้มอืงกอลมารเ์ป็นอกีหน่ึงในสถานทีโ่รแมนติคในฝนัของใครอกีหลายคน   

  จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
ค า่  รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรมทีพ่กั จากนัน้ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั   
 

วนัทีสี่ ่  กอลมาร ์(ฝร ัง่เศส)-จงุฟราว-อินเทอรล์าเก้น (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านผ่านชม เมืองกอลมาร ์ดนิแดนแห่งความงามทีม่อีาคารบ้านเรอืนสวยงาม มจีุดเด่นอยู่ทีค่วามงาม

ของดอกไมท้ีม่อียู่ทัว่เมอืง (ในช่วงฤดรูอ้นและช่วงฤดหูนาวจะมสีเน่หก์นัไปคนละแบบ) จดัเป็นอกีเมอืงทีถู่ก
จดัใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามโรแมนตคิ จนไดร้บัการขนานนามว่า ลติเติ้ลเวนิซ Little Venice ปจัจุบนัเมอืงเก่าแก่
แห่งน้ีได้กลายเป็นเมอืงทีน่่ามาเยอืนเป็นอนัดบัต้นๆ ของประเทศฝรัง่เศส เป็นเมอืงทีม่ลีกัษณะสถาปตัยกรรม
และบรรยากาศของเมอืงโบราณ มบี้านเรอืนทีส่วยงาม และไดร้บัการดูแลรกัษาไวเ้ป็นอย่างด ีบ้านเรอืนแบบน้ี 
เรยีกว่า Colombage ในภาษาฝรัง่เศส หรอื Fachwerkhaus ในภาษาเยอรมนั เป็นบ้านครึง่ไมซุ้งซึง่เป็นแบบ
บ้านทีเ่ป็นเอกลกัษณ์และเหน็ไดท้ัว่ไปในแควน้อลัซาส ลกัษณะพเิศษของบ้านจะขึน้โครงบ้านดว้ยไมท้ัง้หลงั
รวมทัง้หลงัคาก่อน จากนัน้กจ็ะโบกปนูระหว่างช่องไมแ้ลว้ทาทบัดว้ยสสีนัสวยงามตามใจเจา้ของบ้าน เมอืงน้ี
ยงัมคีลองน ้าไหลผ่านมทีศันียภาพงดงาม จากนัน้น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ เมืองกรินเดอรว์าลกรนุ 
(Grinderwald Grund) ชุมชนเลก็ๆ น่ารกัในเขตประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 
ชัว่โมง) น าท่าน ข้ึนรถไฟฟ้า (Cog Wheel) สายจงุฟราวบาห์เนน (Jungfrau Banen) สู่ ยอดเขาจงุฟราว 
ซึง่ตลอด 2 ขา้งทางท่านจะไดส้มัผสักบัธรรมชาตขิองภูเขาทีม่หีมิะปกคลุมและแนวป่าสนทีง่ดงาม ระหว่าง
การเดนิทางรถไฟจะจอดใหท้่านชมความงดงามและยิง่ใหญ่ของเทอืกเขาแอลป์ ชมธารน ้าแขง็ทีไ่ดร้บัการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลก จนเดนิทางถงึ ยอดเขาจงุฟราวยอรค์  ซึง่มคีวามสงูกว่า 3,571 เมตรจากระดบัน ้า 
ทะเล และไดร้บัการขนานนามว่า TOP OF EUROPE ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 100 ปี ของการก่อสรา้งเสน้ทาง
รถไฟสายน้ี เมื่อ วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์ค.ศ.2012 ใหท้่านเดนิชมประวตัขิองการก่อสรา้ง  

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมืองบนยอดเขา Top of Europe Restaurant 
บ่าย น าท่านชมววิสวยและสมัผสัอากาศทีห่นาวเยน็บนสถานีตรวจวดัสภาพภมิูอากาศ Sphinx จากนัน้น าชม 

ถ า้น ้าแขง็ ทีไ่ดร้บัการขุดเจาะและตกแต่งไวอ้ย่างงดงามก่อนใหเ้วลาเดนิเล่นสบาย ๆ หรอืซือ้ไปรษณียบตัร
ส่งกลบับ้านจาก TOP OF EUROPE  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางลงจากจุงฟราว สู่สถานรถไฟฟ้า เมือง
เลาเท่นบรนุเน่น โดยเป็นเสน้ทางรถไฟอกีดา้นหน่ึง (แวะเปลีย่นรถไฟทีส่ถานีไคลน์ไชเดค็ จุดเปลีย่นรถไฟ 
ลน้เกลา้รชักาลที ่5 เคยเสดจ็เมื่อวนัที ่29 พ.ค. 2440) น าท่านเดนิทางเขา้สู่ เมืองอินเทอรล์าเก้น 
Interlaken เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ ัง้รมิฝ ัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ ์อยู่เหนือ
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 570 เมตร ถูกโอบลอ้มดว้ยภเูขา ทุ่งหญา้ ทะเลสาบและสวนผลไม ้(ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาท)ี ชมเมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดแห่งหน่ึงในประเทศ
สวติเซอรแ์ลนดแ์ละคกึคกัตลอดปี มคีวามงดงามและบรรยากาศทีเ่งยีบสงบและอาคารโบราณจากยุคศตวรรษ



ที ่19 ส่วนใหญ่เป็นบ้านไมส้ไตลส์วสิชาเล่ต์ ในย่านถนนโฮอีเวก Hoheweg 
ศนูยก์ลางการชอ้ปป้ิงในอนิเทอรล์าเกน้ และยงัเป็นทีต่ ัง้ของเมอืงทีเ่ป็นจุดเริม่ต้นสู่ยอดเขาจุงฟราวทีเ่ป็นสว่น
หน่ึงของแนวเทอืกเขาแอลป์ฉายา Top of Europe ให้ท่านมเีวลาเดนิเล่นหรอืเลอืกซือ้สนิคา้ของฝากหรอื
สนิคา้คุณภาพดขีองสวสิ 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า  อินเทอรล์าเก้น (สวิตเซอรแ์ลนด)์-เวนิสมาสเทร่ (อิตาลี) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ประเทศอติาล ีเดนิทางสู่ เมืองมิลาน Milan หรือ มิลาโน Milano ในภาษา 
 อติาเลยีนซึง่ป็นเมอืงส าคญัในภาคเหนือของประเทศอติาล ีเมอืงแห่งแฟชัน่ดไีซน์เนอรช์ื่อดงัของอติาล ี(ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านชมภายนอกและถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบัความยิง่ใหญ่ของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลานหรอืมิลานดโูอ

โม ทีส่รา้งโดยสถาปตัยกรรมแบบนีโอโกธคิทีง่ดงามด้วยอาคารขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามในยุโรปทีม่ยีอด
แหลมนบัรอ้ยยอดและภายในยงัสงบเงยีบแต่สวยงามดว้ยกระจกสสีเตนกลาส ซึง่สรา้งขึน้ในยปี ค.ศ. 1386  
ในบรเิวณเดยีวกนัยงัเป็นทีต่ ัง้ของแกลเลอรี่ วิคเตอร ์เอม็มานูเอล ทีน่บัว่าเป็นชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยทีสุ่ดใน
อติาล ีมากว่า 100ปี ถ่ายรปูกบัอนุสาวรยีข์อง ลโีอนารโ์ด ดารว์นิช ีจติรกรเอกทีโ่ด่งดงัจากภาพโมนาลซ่ิา  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเวนิส Venice Mestre ตัง้อยู่ในเขตแคว้นเวเนโต้ เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยม
ทีน่กัท่องเทีย่วเดนิทางมาเยอืนเป็นจ านวนมากมายในแต่ละปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีห่ก  เวนิส-ปิซ่า (อิตาลี) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านสู่ ท่าเรือทรอนเชตโต้ เพ่ือข้ามสู่ เกาะเวนิส อดตีเมอืงทีเ่คยร ่ารวยทีสุ่ดแห่งหน่ึงในยุคกลางเกาะ 
 เวนิสประกอบไปดว้ยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชื่อมถงึกนักว่า 400 แห่งทีศ่นูยก์ลางอยู่ที ่ 
 จตัุรสัเซนตม์ารค์ หรือ ซานมารโ์ค ชุมชนทีใ่หญ่ที่สุดบนเกาะต่างๆ ของเมอืงเวนิสทีม่คีลองต่างๆ มากมาย

นบัรอ้ยแห่ง นบัเป็นบรรยากาศทีไ่ม่มทีีใ่ดเหมอืนและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะเมอืง ชมสะพานสะอื้นทีเ่ชื่อม
ระหว่างคุกหลวงและพระราชวงัดอรด์จชมวหิารเซนต์มารค์ทีง่ดงามดว้ยการประดบัดว้ยโมเสคหลายลา้นชิน้ 
เดนิชมตวัเมอืงจนถงึสะพานรอิลัโตทีท่อดขา้มแกรนด์คาเนลอกีหน่ึงสญัลกัษณ์ของเวนิส  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย ล่องเรอืกลบัสูฝ่ ัง่เมสเทร่ Mestre จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองปิซ่า (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 

ชัว่โมง) อกีหน่ึงเมอืงท่องเทีย่วชื่อดงัของประเทศอติาล ีอดตีเมอืงท่าเรอืชายฝ ัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน และ
เป็นทีต่ัง้ของหอเอนปิซ่า ผ่านชมความงดงามของทศันียภาพทีง่ดงามเป็นระเบยีบของบ้านเมอืงและบ้านเรอืน
ต่างๆ  น าท่าน ชมหอเอนปิซ่า  Pisa Tower, Leaning Tower น าท่านชม 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก 
“หอเอนปิซ่า” ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นถ่ายรปูกบัหอเอนปิซ่า ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นหอระฆงัแห่งวหิารประจ าเมอืง 
แต่เพยีงการเริม่ต้นของการสรา้งถงึบรเิวณชัน้ 3 กเ็กดิการทรุดตวัและต้องหยุดการก่อสรา้งจนถดัมาอกีร่วม 
100 ปี ถงึไดส้รา้งต่อจนเสรจ็สมบูรณ์และยงัเป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิจูน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก และ
การตกของวตัถุดว้ย 

  จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม จากนัน้ให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

วนัทีเ่จด็  ปิซ่า-โรม (อิตาลี) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 



 น าท่านเดนิทางสู่กรงุโรม เมอืงหลวงและเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของประเทศอติาล ีแต่ละปีมนีกัท่องเทีย่ว
มากมายจากทุกมุมโลกต่างเดนิทางมากรุงโรม เพื่อชืน่ชมกบัสถาปตัยกรรมและประวตัศิาสตรแ์ห่งความ
ยิง่ใหญ่ โรมเป็นมหานครทีม่สีสีนัเฉพาะตวั คลาคล ่าไปดว้ยผูค้นและนกัท่องเทีย่ว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
5 ชัว่โมง)   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านชมเมอืงหลวงทีย่ ิง่ใหญ่ของจกัรวรรดโิรมนัมอีายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี น าท่านสู่นครวาตกินั ซึง่เป็นรฐั

อสิระและศนูยก์ลางของศาสนาครสิต์นิกายโรมนัคาทอลกิ ใหท้่านถ่ายรปูภายนอก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร ์
St.Peter’s Basilica แห่งนครรฐัวาตกินัทีง่ดงามดว้ยศลิปะในยุคเรอเนซองสแ์ละยงัไดร้บัการตกแต่งอย่างโอ่
อ่าและหรหูรา มยีอดโดมขนาดใหญ่ทีห่าชมไดย้าก ซึง่ปจัจุบนัลว้นแต่เป็นสิง่ล ้าค่าของประเทศอติาล ี ใหท่้าน
ถ่ายรปูกบัจตุัรสัหน้าวหิารเซนต์ปีเตอร ์ทีท่่านอาจเคยเหน็จากการถ่ายทอดทางโทรทศัน์ในช่วงเวลาส าคญัๆ 

ของคาทอลคิ จากนัน้น าท่านชมภายนอกพรอ้มถ่ายภาพของ สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม สิง่ก่อสรา้งทีเ่ป็น 1 
ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ซึง่เป็นสนามกฬีายกัษ์ทีจุ่คนไดก้ว่า 50,000 คน  ถ่ายภาพกบัประตูชยัคอนสแตน
ตนิ สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะ ผ่านชมอนุเสาวรยีข์องพระเจา้วคิเตอรเ์อม็มานูเอล็หรอืพระบดิาของชาวอติาเลยีน 
ผ่านชมร่องรอยของศนูยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโ์รมนัทีย่่าน โรมนัฟอรัม่ ทีเ่ปรยีบเสมอืนใจกลางเมอืงหลวงใน
อดตี ผ่านชมสนามม้ากรฑีาเซอรค์สั แมกซมุิส  ก่อนน าท่านสู่บรเิวณ น ้าพเุทรว่ี Trevi Fountain หน่ึงใน
สญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของกรุงโรม สถานทีน่กัท่องเทีย่วมาโยนเหรยีญเสีย่งทายตามเรื่องราวจากภาพยนตรเ์รือ่ง
Three Coins in The Fountain ใหเ้วลาท่านชัว่ครู่ ก่อนน าท่านมาเดนิเล่นบรเิวณ ย่านบนัไดสเปน Spanish 
Step แหล่งชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดแห่งหน่ึงของกรุงโรม และหากมเีวลาใหท้่านไดม้โีอกาสเลอืก
ซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมจากรา้นคา้ปลอดภาษ ีอาท ิRimowa, Furla, Gucci, Longchamp, Tissot, Michael 
Kors, Bally, Armani, Kipling เป็นต้น (เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นชมเมืองและเลือกซ้ือสินค้าของ
ท่าน ให้ท่านอิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั)   

  จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีแ่ปด โรม (อิตาลี) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินลีโอนาโด ดาวินชี ประเทศอิตาลี 
13.55 น.  น าท่านออกเดินทางจากกรงุโรม โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG945 
 

วนัทีเ่ก้า  กรงุเทพฯ 
05.45  น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ... 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

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

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์หรือกรณีท่ีพกัตามรายการถกูจองเตม็หมด  

จะจดัหาโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัแทนให้ ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าเดินทาง   21-29 ก.ย. / 19-27 พ.ย. / 3-11 ธ.ค.2561 
    

Europe Classic Reroute 9 Days/TG 
ฝรัง่เศส-สวิตเซอรแ์ลนด์-อิตาลี  

21-29 ก.ย.61  
19-27 พ.ย. /  

3-11 ธ.ค.61 
ผูใ้หญ่ ทา่นละ 62,300 59,500 

เดก็อายุต ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 59,900 56,900 
เดก็อายุต ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 57,900 54,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,900 7,900 
ทา่นทีม่ตีัว๋โดยสารอยู่แลว้ ทา่นละ 39,900 36,900 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสารท่านละ 3,500 บาท //  
ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท   

ทัง้หมดช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 
 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 

หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจาก

ยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไมใ่ช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทาง

บริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไมส่ามารถย่ืนวีซ่า
พร้อมคณะได้  

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครัง้ของสายการบิน ไมส่ามารถเปล่ียนสนามบิน
ท่ีบินออกได้ และอยู่ต่อได้ไมเ่กิน 7 วนั นับจากวนักลบัออกจากยุโรป มีค่าธรรมเนียมในการเล่ือนตัว๋กลบั 
ท่านละ 4,500 บาท หากเปล่ียนแล้วไมส่ามารถเปล่ียนแปลงอีกได้ และการย่ืนวีซ่าไมส่ามารถย่ืนพร้อม
คณะได้ หากมีการเดินทางต่อไปยงักลุ่มเชงเก้นอ่ืน ท่านจะต้องตรวจสอบเมอืงท่ีอยู่ต่อว่าอยู่ท่ีไหนนาน
ท่ีสุด ท่านอาจจะต้องไปย่ืนวีซ่าเชงเก้นท่ีเมอืงนัน้ๆ แทน บริษทัสามารถออกเอกสารส าหรบัการย่ืนวีซ่าให้
ท่านได้เพียงเฉพาะตามรายการทวัรแ์ละระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องด าเนินการด้วยตวัท่าน
เอง 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมอืใน
การจดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถว้นและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวก
รวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถา่ยภาพและ
สแกนน้ิวมอื 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ปารสี // โรม-กรุงเทพฯ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบั-ส่งน าเทีย่ว ตามรายการทีร่ะบุ 



 ค่ามคัคุเทศกห์รอืหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปีไดร้บัความ

คุม้ครอง 500,000 บาท 

 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที่มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่24 
เม.ย.2561 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะต้องมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไข
ของสายการบนิ   

 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาเชงเกน้และค่าบรกิารการนดัหมายและงานด้านเอกสาร ท่านละ 3,500 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัร์

ส่วนทีเ่หลอืก่อนออกเดนิทาง) 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถในระหว่างการเดนิทางและค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ตามเขตพระราชวงัและเขตเมอืงเก่าและค่าทปิ

หวัหน้าทวัรจ์ากเมอืงไทย ท่านละ 1,800 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนออกเดนิทาง) 
 ค่าบรกิารพนกังานยกกระเป๋าทุกแห่ง 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่มกีารแจกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์่วนทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไม่เกนิ 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของท่าน

นัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซ่ีาผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ ัง้หมด  
 
หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เน่ืองจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 



o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนักส่วนที่
เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องให้การดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิด้แจง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีาง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
o หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ า่กว่า 6 เดือน  

- โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะต้องไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะต้องมหีน้าว่างส าหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา  
- ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
o รปูถา่ยสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นรปูหน้าขนาดเท่ารปูถา่ยในหน้า

หนังสือเดินทาง   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เน่ืองจากสถานทตูจะต้องสแกนรปูลงบนวซ่ีา   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวกและ 

เครื่องประดบั ** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทตูอิตาลี 
***การย่ืนวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS ITALY *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซ่ีา 15 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวซ่ีา  (กรุณาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูอติาลไีม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซ่ีา  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกต้องจะช่วยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทตูง่ายขึน้ 
หมายเหตุ  กรณีลกูคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซ่ีา ลกูคา้ต้องแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 
 *** การสะกดช่ือ นามสกลุของผู้ย่ืนค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดินทาง มิเช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบัพิจารณา (ส าคญัมาก) *** 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซ่ีา) เป็นต้น 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะต้องคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซ่ีา) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการค้า หรอื ส าเนาหนังสือรบัรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต า่กว่า 3 เดือน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแมบ่า้น   
 หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บ้าน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มบุีตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

 
- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้  จะต้องมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน

ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบื้องตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ  (กรณีน้ีหาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีาน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา  ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นกัศกึษา 
 จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช้ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั อพัเดทไม่เกิน 7 วนัก่อนย่ืนพร้อมถ่ายส าเนา

ย้อนหลงั 6 เดือนแสดงช่ือเจ้าของบญัชี  โดยช่ือและนามสกลุต้องสะกดให้ถกูต้องตามหน้า
หนังสือเดินทาง  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปจัจุบนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่ากว่า 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสุด ไม่ต ่ากว่า 7 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซ่ีา แต่หากใช้ statement แลว้ยงัคงไม่มกีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเน่ืองจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นต้น 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ต้องท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษ
พรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พือ่ชีแ้จงต่อสถานทตู 1 ฉบบั โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะต้องมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิ
ส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝา่ยทีม่กีารเงนิมากกว่าต้องท า
จดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไมร่บับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมือ่กลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี (กรณีไมไ่ด้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะต้องมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย



คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝา่ยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็้องช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซ่ีา ท่านสามารถจะต้องแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต่้องใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซ่ีาและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั 
ท่านนัน้จะต้องมายื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 
 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ

ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์กเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
หลกั   

                     
 

*********************************************************************************************************** 
กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 

หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ

เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ จดุละ 200 บาท / ท่าน 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษาและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 



 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมกีารเปลี่ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกดิ ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่เกดิ ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ        โสด        แตง่งานจดทะเบยีน        แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน        หยา่     

   หมา้ย 

 
3.   กรณีทา่นที่แตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรือไมก่ต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 

      วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่เกดิ สาม-ีภรรยา ..................................... 

 

4.  ที่อยูปั่จจุบนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

 

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

 รหสัไปรษณีย ์         

 ที่อยูปั่จจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)......................................... 
 

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

 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น 

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

 โทรศพัทมื์อถือ ............................................ อีเมลล ์

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

5.  ช่ือสถานที่ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการที่ท  าน้ันเกี่ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชพีอสิระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและที่อยูท่ ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ที่อยูส่ถานที่ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 



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

     

 ต าแหน่งหนา้ที่ (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 

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

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

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวชิาหลกัที่ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลที่ร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

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

8.  ทา่นเคยเดนิทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีที่ผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีที่เคยใหร้ะบุวนัที่) 

    ตัง้แตว่นัที่ ..............................  ถึงวนัที่ ..............................  

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

กรณีที่ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัที่ ...................................................................................... 

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มผูีส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีที่มผูีส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดนิทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ................................................................................................................... 

ความสมัพนัธก์บัทา่น .....................................................................................................................................  

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดนิทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

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


