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Premium อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส  

(ขึน้ยอดเขาจงุเฟรา) 
10 วนั 7 คนื             

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกนั ประเทศที่เล็กที่ส ุด        

ในโลก ชม 3 ใน 7 ส ิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล พรอ้มน าท่านเข้าชม

ความยิ่งใหญ่ในอดตีของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) ชมยา่นเมืองเกา่ของเม ืองฟลอเรนซ ์

(Florence)  ที่ไดรั้บการคัดเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนตกิบน

เกาะเวนสิ (Venice) พาขึน้รถไฟพชิติยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป 

น่ังรถไฟดว่น TGV เขา้ส ูป่ารีส ตืน่ตาตืน่ใจกับพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles Palace)            
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พเิศษสุด..2 ม ือ้อาหารสุดโรแมนตคิ ทานอาหารค ่าบนเรอื (Dinner Cruise) สุดหรูพรอ้ม

ดืม่ด ่าบรรยากาศสองฝั่งแมน่ า้แซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส และ มือ้อาหารกลางวนัสุดประทบัใจ 

บนหอไอเฟล พรอ้มชมวิวกรุงปารสีอนัแสนโรแมนตคิ 

 

ก าหนดการเดนิทาง  11-20 ต.ค. 2559 

     6-15, 13-22, 20-29 พ.ย /27 พ.ย.-6 ธ.ค. 2559 

 
 

D1. กรุงเทพฯ  

D2. โรม – เขา้ชมโคลอสเซี่ยม – วาตกินั – ปิซ่า 

D3. ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – เวนสิ เมสเตร ้    

D4. เมสเตร ้– เกาะเวนสิ – มลิาน   

D5. มลิาน – ลูเซิรน์ – อินเทอรล์าเคน 

D6. ยอดเขาจุงเฟรา – สตราสบูรก์ 

D7. สตราสบูรก์ – รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารสี – ชอ้ปป้ิง 

       อาหารกลางวนั บนหอไอเฟล 

D8. พระราชวงัแวรซ์ายน ์– ประตูชยั – Dinner Cruise 

D9. สนามบนิ  

D10. กรุงเทพฯ 

 

วนัแรกของการเดนิทาง  กรุงเทพฯ  

21.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 2 

เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย พบเจา้หนา้ที ่คอยอ านวยความสะดวก 

 

วนัที่สองของการเดนิทาง  โรม – เขา้ชมโคลอสเซีย่ม – วาตกินั – ปิซา่ 

00.20 น. ออกเดนิทางสู่กรุงโรม โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 944 

***ต ัง้แตว่นัที ่6 พ.ย. 59 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 00.01 น. และถึง

โรม เวลา 05.55 น.*** 

 

06.50 น.
  

ถงึสนามบนิฟูมชิโิน กรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ ิน่ชา้กว่าประเทศไทย 

5 ช่ัวโมง และจะปรับเวลาในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 โดยเวลาทอ้งถ ิน่ชา้กว่า

ประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) น าท่านผ่านพิธตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนัน้ผ่าน

ชมกลุ่มโรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดีต ศูนย์กลางทางดา้นการเมือง 

ระยะทาง 28 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 45 นาท ี
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ศาสนา และเศรษฐกจิของอาณาจักรโรมัน ท ีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุ่งเรอืงของ

อารยะธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปีท ีผ่่านมา น าชมเขา้ชมความยิง่ใหญใ่นอดีต 

ของสนามกฬีาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลกยุค

โบราณ อดีตสนามประลองการต่อสูท้ ีย่ิ่งใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผูช้มไดถ้ ึง 

50,000 คน น าชมงานประตมิากรรมของเทพนยิายกรกีและโยนเหรียญอธิษฐาน

บรเิวณน า้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมทีโ่ด่ง น าท่านเดิน

สู่บรเิวณยา่นบนัไดสเปน (The Spainsh Step) แหล่งแฟช่ันชัน้น าและแหล่ง

นัดพบของคนรักการชอ้ปป้ิง 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าท่านเดนิทางพาท่านเขา้สู่นครรฐัวาตกินั (Vatican) ประเทศทีเ่ล็กทีสุ่ดใน

โลกตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดยีวในโลกทีม่กี าแพงลอ้มรอบเมอืงเอาไว ้

ไดท้ั ้งหมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็นศูนย์กลางของศาสนาครสิตน์ิกาย

โรมันคาทอลกิโดยมพีระสันตะปาปา มอี านาจปกครองสูงสุด น าทา่นเขา้ชมมหา

วหิารทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลกมหาวหิารเซนตปี์เตอร  ์(St.Peter’s Basilica) ชม

ประตมิากรรมอันลือชื่อปิเอต้า (Pieta) ของมิเคลันเจโลและชมแทน่บูชาบลั

แดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้ส าริดที่สรา้งโดยจานโลเรนโซ 

แบรน์นิ ีซึง่สรา้งตรงบรเิวณทีเ่ชือ่กันว่าเป็นทีฝั่งพระศพของนักบุญปีเตอร ์ จากนั้น

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงปิซ่า (Pisa) เมอืงแห่งศลิปะทีส่ าคัญของอติาล ี   

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 362 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.15 ชม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถ ิน่  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก GRAND DUOMO PISA HOTEL หรอืเทียบเท่า  

วนัที่สามของการเดนิทาง         ปิซา่ – หอเอนปิซา่ – ฟลอเรนซ ์ – เวนสิ เมสเตร ้      

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเขา้สู่บริเวณจตุัรสักมัโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli)       

ท ีป่ระกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเริม่จากหอพิธเีจิม

น า้มนต์ (Baptistry of St. John) ท ี่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี, มหาวิหารดูโอโม 

(Duomo) ท ี่งดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซ่าอันเลื่อง ชมหอเอนปิซ่ า 

(Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมอืงปิซ่า 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของ

โลกยุคกลาง เริม่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่ระหว่าง

การก่อสรา้งตอ้งหยุดชะงักลงไปเมือ่สรา้งไปไดถ้งึชัน้ 3 ก็เกดิการยุบตัวของฐาน

ขึน้มา และต่อมาก็ม ีการสรา้งหอต่อเตมิขึ้นอกีจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้ง

ทัง้หมดถงึ 177 ปี โดยที่หอเอนปิซ่านี ้กาลเิลโอ  บดิาแห่งวทิยาศาสตร ์ซึง่เป็น

ชาวอิตาเลี่ยนไดใ้ชเ้ป็นสถานทีท่ดลองทฤษฎแีรงโนม้ถ่วงของโลกที่ว่า สิ่งของ
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สองชิน้ น ้าหนักไม่เท่ากัน ถา้ปล่อยสิง่ของทัง้สองชิน้จากทีสู่งพรอ้มกัน ก็จะตกถงึ

พื้นพรอ้มกัน จากนัน้ใหท้่านอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ท ี่ระลึกราคาถูก ท ี่ม ี

รา้นคา้เรีย งรายอ ยู่ มากมาย  จาก นั้นน าท่ านเดินทางสู่เมือ งฟ ลอ เรนซ์ 

(Florence)  

ระยะทาง 83 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  อาหารทอ้งถ ิน่  

บา่ย น าท่านสู่ย่านเมอืงเกา่ของฟลอเรนซ์ ท ีไ่ดรั้บการคัดเลอืกจากองคก์ารยูเนสโก ้

ใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ปี ค.ศ.1982 เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศลิปะในยุคเรอเนส

ซองส ์และยังเป็นเมอืงทีไ่ม่อนุญาตใหร้ถโคช้เขา้ไปในเขตเมอืงเก่า น าชมจตุัรสั

เดลลาซิญญอเรยี ( Piazza Della Signoria ) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรูปป้ัน อาทิ 

เช่น รูปป้ันเทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune ),วรีบุรุษเปอรซ์อิุสถอืหัวเมดู

ซ่า (Perseus with the Head of Medusa) ,รูปป้ันเดวดิ ผลงานที่มชีือ่เสียงของ 

ไมเคิล แองเจโล่  ชมความยิ่งใหญ่และอลังการของมหาวหิารซานตา มาเร ีย 

เดล ฟิโอเร ่(Santa Maria Dell Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ ์ท ีใ่หญ่เป็น

อันดับ 4 ของ ทวปียุโรป ซึ่งโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมที่ใชห้ ินอ่อนหลายสี

ตกแต่งทั ้งสีชมพู  สีเขียว และสีขาว ซึ่งน ามาผสมผสานกันไดอ้ย่างงดงาม        

น าท่านเดนิทางสู่เมืองเวนสิ (Venice Mestre)  ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่ เมืองหลวง

ของแควน้เวเนโต เวนสิถูกสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็ก ๆ  จ านวนมากเขา้ดว้ยกัน

ในบริเวณทะเลสาบเวนเิท ีย ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของทะเลอาเดรยีตรกิ เป็นเมืองท่า

โบราณ และเป็นเมอืงทีใ่ชค้ลอง ในการคมนาคมมากทีสุ่ด   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 250 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.50 ชม. 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก NOVOTEL MESTRE หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่สีข่องการเดนิทาง            เมสเตร ้– เกาะเวนสิ – มลิาน   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทาง สู่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) น าทา่นล่องเรอืผา่นชม

บา้นเรอืนของชาวเวนสิ สู่เกาะเวนสิ หรอื เวเนเซีย (Venezia) ดนิแดนแสน

โรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน          

มสีมญานามว่าเป็น "ราชนิแีห่งทะเลเอเดรียตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ 

และมสีะพานเชือ่มถงึกันกว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังท ีบ่รเิวณซานมารโ์ค ศูนย์กลางของ

เกาะเวนสิ จากนัน้น าท่านเดนิชมความงามของเกาะเวนสิ ชมสะพานถอนหายใจ 

( Bridge of Sighs) ที่ม ีเรือ่งราวน่าสนใจในอดีต เมือ่นักโทษที่เดินออกจาก

หอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดม้ ีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั้ง

สุดทา้ยระห ว่างเดินผ่านช่องหนา้ต่างที่สะพานนี้  ซึ่งเชื่อมต่อกับวงัดอดจ ์

(Doge’s Palace) อันเป็นสถานที่พ านักของเจา้ ผูค้รองนครเวนิสในอดีต        
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ซึง่นักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้มาเเลว้คือ คาสโนว่าน่ันเอง น าท่าน

ถา่ยรูปบรเิวณจตุัรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ท ีน่โปเลยีนเคยกล่าว

ไวว่้า “เป็นหอ้งน่ังเล่นทีส่วยทีสุ่ดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม 

รวมทัง้โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ท ีม่โีดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบ

ศลิปะไบแซนไทน์ จากนัน้อสิระใหท้่านไดม้ ีเวลาเทีย่วชมเกาะอันแสนโรแมนติก 

เช่น เพื่อชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนสิ, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์ค, ช๊อปป้ิงสนิคา้ของ

ทีร่ะลึก อาทเิช่น เครือ่งแกว้มูราโน่,หนา้กากเวนสิ หรอืน่ังจบิกาแฟในรา้น Café 

Florian ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1720  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง (สปาเกตตีห้มกึด า)  

บา่ย สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลับสู่ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ Venice Mestre จากนั้น

เดนิทางสู่ตัวเมืองมลิาน (Milan) เมอืงทีเ่รยีกไดว่้า เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟช่ัน

ของโลก  น าท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano)   

ทีส่รา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธคิ ท ี่ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก 

สมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี ว ิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria 

Vittorio Emanuele II) ทีนั่บว่าเป็นชอปปิงมอลลท์ ีส่วยงาม หรูหราและเก่าแก่

ท ีสุ่ดในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี์ ของกษัตรยิ์วคิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 ผูร้เิริม่การรวม

ชาตหัิวเมอืงต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรยี์ของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองส์อกี 1 

ท่าน คอื ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่ท ีอ่ยู่ในบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า 

ระยะทาง 246 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.15 ชม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก  DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่หา้ของการเดนิทาง       มลิาน – ลูเซริน์ – อนิเทอรล์าเคน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินขา้มพรหมแดนอติาล ี– สวติเซอรแ์ลนด ์เดินทางสู่เมอืงลูเซิร ์น 

(Lucerne) เมอืงท่องเท ีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่ของสวติเซอร์แลนด ์ท ี่ถูกหอ้ม

ลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา จากนัน้พาท่านชมสิงโตหนิแกะสลกั (Dying 

Lion of Lucerne) ท ีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการ

สละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่ก ิดจากการปฏวัิตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.

1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมคีวามยาวถงึ 204 เมตร 

ทอดขา้มผ่านแมน่ า้รอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์

ของเมอืงลูเซริ์น เป็นสะพานไมท้ ีม่ ีหลังคาที่เก่าแก่ท ีสุ่ดในยุโรป สรา้งขึน้เมือ่ปี 

ค.ศ. 1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัตศิาสตร์ของชาวสวิส   

ตลอดแนวสะพาน   

ระยะทาง 242 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  
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บา่ย จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ เช่น ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดี

พับ, นาฬิกายี่หอ้ดัง อาทเิช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ เดนิทางต่อสู่

เมอืงอินเทอรล์าเคน (Interlaken) เมอืงระหว่างทะเลสาบ เป็นเมอืงทีตั่ง้อยู่

ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ์ (Lake Brienz) 

อสิระใหท้่านไดสั้มผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ 

ระยะทาง 69 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง (ชสีสวิสฟองดูร)์ พรอ้มชม

การแสดงพื้นเมอืงของชาวสวสิ 

 

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก  METROPOLE HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่หกของการเดนิทาง      ยอดเขาจุงเฟรา – สตราสบูรก์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่

สวยงามและยังเป็นทีตั่ ้งสถานรีถไฟขึน้สู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละ

เมือ่ปี คศ.2001  องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจูงเฟรา เป็นพื้นท ีม่รดกโลก

ทางธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรป น าคณะน่ังรถไฟท่องเทีย่วธรรมชาต ิขึน้พิชิต

ยอดเขาจูงเฟราที่มคีวามสูงกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟุตหรอื 3,454 เมตร 

ระหว่างเสน้ทางขึ้นสู่ยอดเขาท่านจะไดผ่้านชมธารน ้าแข็งทีม่ ีขนาดใหญ่จนถึง 

สถานรีถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานรีถไฟทีอ่ยูสู่งทีสุ่ดใน

ยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถ ้าน ้าแข็ง (Ice Palace) ท ีแ่กะสลักให ้

สวยงาม อยู่ใตธ้ารน ้าแข็งลกึถงึ 30 เมตร  

ระยะทาง 20 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 20 นาท ี

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนเขา อาหารพื้นเมอืง  

บา่ย สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch Glacier ทีย่าวทีสุ่ดในเทอืกเขาแอลป์ 

ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อสิระใหท้่านได ้

สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอด

เขา และทีไ่ม่ควรพลาดกับการส่งโปสการด์โดยทีท่ าการไปรษณีย์ท ีสู่งท ีสุ่ดใน

ยุโรป น าคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ ้าเสน้ทางเดมิ ใหท้่านไดช้มววิ

ทวิทัศนท์ ีส่วยงามและแตกต่างกันจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรุนเนนิ

(Lauterbrunnen)จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงสตราสบูรก์ (Strasbourg) 

ประเทศฝร่ังเศส เมอืงหลวงแห่งแควน้อัลซาส (Alszce) ทีม่ ี 2 วัฒนธรรม คอื

ฝร่ังเศสและเยอรมน ี เนือ่งจากผลัดกันอยู่ภายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศนี้

สลับกันไปมา สตราสบูรก์ เป็นเมอืงใหญ่มสีถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็นร่องรอย

ประวัตศิาสตรใ์หช้าวเมอืงปัจจุบันไดช้ืน่ชม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 236 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

 น าท่านเขา้สู่ท ี่พัก ณ  โรงแรม MERCURE STRASBOURG PALAIS DES  
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CONGRES หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง    สตราสบูรก์ – รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารสี – 

                                         อาหารกลางวนั บนหอไอเฟล 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะน ัง่รถไฟความเร็วสูง TGV สู่มหานครปารีส วิง่ดว้ยความเร็ว 300 

กโิลเมตร ตอ่ช ัว่โมง จนถงึเดนิทางมาถงึสถานรีถไฟ Gare Du East ในมหา

นครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองที่ม ีมนต์เสน่ห์อัน

เหลือลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกทีนั่กท่องเท ี่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด 

ปัจจุบันกรุงปารสีเป็นหนึง่ในศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ ้าสมัยแห่ง

หนึ่งของโลกที่ทรงดว้ยอทิธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟช่ัน 

วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รุงปารสีเป็นหนึ่งในเมอืงทีส่ าคัญที่สุดแห่งหนึ่ง

ของโลก  

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนหอไอเฟล พรอ้มชมวิว

กรุงปารสีอนัแสนโรแมนตคิ (อาหารพืน้เมอืง)  

ในกรณีทีร่า้นอาหารบนหอไอเฟลเต็มทางบริษัท ขอยา้ยไปทานทีร่า้น LE 

CIEL DE PARIS RESTAURANT  (RESTAURANT WITH A 

PANORAMIC VIEW OF PARIS) แทน และ จะพาท่านขึ้นชมวิวที่ชัน้ 2 

ของหอไอเฟลแทน 

 

บา่ย น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑน์ า้หอม Fragonard พิพิธภัณฑท์ ี่จัดแสดงประวัติ

ความเป็นมาและจัดแสดงวิธกีารผลติน ้าหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลติน ้าหอม

ยี่หอ้ Fragonard ยี่หอ้น ้าหอมอันโด่งดัง ท ี่มแีหล่งผลติตน้ก าเนดิมาจากเมอืง 

Grasse เมืองที่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองหลวงของโลกน ้าหอม โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

ก่อตัง้ขึน้มาในปี 1983 ตัวอาคารเป็นทีอ่ยู่เดมิของ นโปเลยีน โบนาปารต์ที ่3 

Louis-Napoléon Bonaparte III ซึ่งแต่ละหอ้งจัดแสดงเรือ่งราวเกี่ยวกับบรรจุ

ภัณฑ์บรรจุน ้ าหอมตั้งแต่สมั ยอดีตจนถึงปัจจุบัน และบอกเล่าเรื่องราวการ

ผสมผสานกลิน่น ้าหอมใหม้เีอกลักษณ์อันรัญจวนใจ และหากท่านมองหาของฝาก

จากปารีสที่ไม่เหมือนใคร ท่านสามารถเลือกซื้อน ้ าหอมจากโรงงานของ 

Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอัธยาศัย  จากนัน้เชิญเลือกซือ้สนิคา้แฟช่ันราคาถูก

ในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องส าอาง น ้าหอม 

นาฬิกาหรอืกระเป๋า จากนัน้พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิง

จากทั่วทุกมุมโลกในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลางกรุง ปารสีท ีแ่กลเลอรี ่ลาฟา

แยตต ์(Galleries Lafayette) หรอืท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิจาก
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รา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ท ีม่ ีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารสี โดยมสีนิคา้

มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬิกายี่หอ้ดัง อาทิเช่น 

Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  

 น าท่านเขา้สู่ท ีพั่ก ณ โรงแรม NOVOTEL LA DEFENCE OR RADISSON 

BOULOGNE หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที่แปดของการเดนิทาง    พระราชวงัแวรซ์ายน ์– ลอ่งเรอื Dinner Cruise 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู่ เมอืงแวรซ์ายส์ น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส์ 

(Versailles Palace) อันยิ่งใหญ่ (มไีกดท์อ้งถ ิน่บรรยายในพระราชวัง) ท ีส่รา้ง

ขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ ี ่14 ภายในตกแต่งอย่างวจิติรอลังการ 

ทัง้จิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลักและเครือ่งเรอืน ซึ่งเป็นการใชเ้งินอย่าง

มหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง,

ทอ้งพระโรงทีต่กแต่งอย่างวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก 

(Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) 

ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลุยสท์ ี ่14 

แห่งฝร่ังเศส อกีทัง้ยังเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้ร าของพระนางมาร ี

อังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ ี่ 16,  ชมหอ้งบรรทมพระราชินที ี่ตกแต่ง

อย่างงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ิ่งใหญ่ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนัน้น าท่านกลับเขา้สู่มหานครปารีส (Paris) น าเท ีย่วชมความงดงามของ

มหานครปารสี  ผ่านลานประวตัิศาสตร์จตุัรสัคองคอร์ด (Place de la 

Concorde) ที่พ ระเจา้ห ลุยส์ท ี่ 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสิน

ประหารชีวติโดยกิโยตนิในสมัยปฏวัิตฝิร่ังเศส จากน ัน้เขา้ สู่ถนนสายโรแมนติ

กชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรด์ตรงสู่

ประตูชัยนโปเลียน, น าชมและถ่ายรูปคู่กบัประตูชยันโปเลียน (Arc de 

Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลยีนในศึก เอาสเ์ตอร์

ลทิซใ์นปี1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836  

 

ค ่า รบัประทานทานอาหารค ่าบนเรอื (Dinner Cruise) สุดหรูพรอ้มดืม่ด ่า

บรรยากาศสองฝั่งแมน่ า้แซนทีไ่หลผา่นใจกลางกรงุปารสี (หอยเอสคาโก)้   

 

 น าท่านเขา้สู่ท ีพั่ก ณ โรงแรม NOVOTEL LA DEFENCE OR RADISSON 

BOULOGNE หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที่เกา้ของการเดนิทาง       สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าเดนิทางสู่ สนามบินชารล์ เดอ โกล  เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคนืภาษี 

(Tax Refund) และมเีวลาในการเลือกซื้อสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิ 

 

13.40 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG931 

***ต ัง้แตว่นัที ่6 พ.ย. 59 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 12.55 น. และถงึ

กรุงเทพฯ เวลา 06.25 น.*** 

 

วนัที่สบิของการเดนิทาง       กรุงเทพฯ 

05.55 น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ  

 

(รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย์ และ โปรแกรมอาจมกีารสลบัตามความเหมาะสม) 

 

 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 
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โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

โปรแกรม : Premium อติาล ี(โรม) สวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส 

(ขึน้ยอดเขาจุงเฟรา) 

10 วนั 7 คนื             

โดยสายการบนิไทย (TG) 

 

ก าหนดการเดนิทาง    11-20, 18-27 ก.ย. 2559 

              6-15, 13-22, 20-29 พ.ย /27 พ.ย.-6 ธ.ค. 2559 

                            อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 99,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 99,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 12,700.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 99,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสรมิเตยีง) 

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
99,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

ในกรณีทมีวีซี่าแล้วหรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,000.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ และน ้าหนักกะเป๋า ไม่เกนิ 30 

กก.   (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท ีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ 
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7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์ 

 9.  ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาเขา้ประเทศเชงเกน้ 

10. ค่าทปิพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 
11.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ์, ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย   

(โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 10 x 2 = 20 ยูโร) 

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแล้วเทา่น ัน้ 

2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวซ่ีา ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยื่นวซ่ีาในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยื่นวซ่ีาไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  
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      รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี ่

6. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวก

ในการเดนิทางท่องเท ีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา 

 

1. ทางสถานทูตมกีารแจง้เง ือ่นไขการเตรยีมเอกสารในการขอยื่นวีซา่ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสาร

ตามที่สถานทูตแจง้เง ือ่นไขมา หากท่านเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนท าให้

ไมส่ามารถยื่นวีซา่ไดห้รอืถูกปฏเิสธการอนุมตัวิีซา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิ์ไมค่นืเงนิมดัจ าหรอืคา่

ทวัรท์ ัง้หมด 

2. การอนุมตัวิีซา่เป็นดุลพินจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่ ีสว่นเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ท ั้งนี้

บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่้เดนิทางเท่าน ัน้ อตัรา

คา่ธรรมเนยีมวีซา่ทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ  หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมตัิวีซา่ ทาง

สถานทูตไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยื่นวีซา่ และมสีทิธิ์ไมแ่จง้สาเหตุการปฏเิสธวีซา่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  
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3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนยีมใน

การมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแล้วไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยื่นวซ่ีา / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ 

หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแล้ว แจง้ยกเลิกกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 

แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่ม ี

อ่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่าประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซี่า VFS Global(สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

 

หมายเหตุ: การยื่นวซี่าแต่ละคร ัง้กบับร ิษทัท ัวร ์ จะต ้องท าการยื่นว ีซ่า      

ประเภทหมู่คณะ เท่าน ัน้ โดยการยืน่เป็นหมู่คณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ข ึน้ไป 

โดยทางศูนยร์บัยื่น จะเป็นผูก้ าหนดวนัยืน่วซี่าเท่าน ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไม่

สามารถไปยื่นวซี่าในวนัทีก่ าหนดได ้อาจมีคา่ใช้จ่ายเพ ิม่เตมิ (Premium) 

ดงันี ้ 

 ในกรณีที่เหลอืระยะเวลายื่นวซี่านอ้ยกว่า 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง              

มคีา่ใชจ้่ายเพ ิม่  ท่านละ 2,200 บาท   

 ในกรณีที่เหลอืเวลายื่นว ีซ่าเหลอืน้อยกว่า 5 วนั มีค่า Fast Track 

เพ ิม่เตมิอกี ท่านละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืส าหรับประทับวีซา่อยา่งนอ้ย 2 

หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้ง

ไม่ช ารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซา่

ดว้ย) 

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเทา่นั้น ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ 

ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผู้เดนิทาง ออกคา่ใช้จา่ยเอง ส าเนาสมุดบัญช ีหรือ 

Statement บัญชอีอมทรัพยส์ว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 

เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงินในบัญชี
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ไม่เกนิ 7 วันกอ่นวันยืน่วีซา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นั้น) 

3.2 หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ BANK CERTIFICATE  ที่ออกจากทางธนาคาร (ตอ้ง

สะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต ตอ้งมีตราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) กรุณายืน่ขอจาก 

ธนาคาร่ลวงหนา้ เวลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 15 วันหลังจากธนาคารออกให ้ 

เป็นบญัชีเดยีวกนักบัขอ้ 3.1 (สถานทตูอาจขอดสูมุดเงินฝากเลม่จริงของทา่นในบางกรณี) 

 

 

3.3 กรณีผู้เดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใช้จา่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ 

แม่ พีน่อ้ง ทีม่ีสายเลอืดเดยีวกัน หรือ สามีภรรยา เทา่นั้น) 

3.3.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.3.2. ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุ

ชือ่เจา้ของบัญช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต และ

บคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต 

กรุณายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 15 วัน 

หลังจากธนาคารออกให ้  

3.3.3. ถา่ยส าเนาสมุดบญัชี หรือ Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย และ

ตอ้งเป็นบญัชีเดยีวกนั กับทีอ่อก BANK CERTIFICATE หรือ BANK GUARANTEE 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชีกระแสรายวนัและบญัชีฝากประจ า** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีช ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น 

อายไุม่เกนิ 3 เดอืน หรือ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงินเดอืน, วันเริ่มท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 
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- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้มี) 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มีการเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา   

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือ

หนา้พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด

ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีที่บดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช้ ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชี้แจงว่า

ท าไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สัมภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองท่าน (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นั้น) 

7. ทา่นไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวีซา่

เท่าน ัน้ 

เอกสารยืน่วซ่ีาอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจ้งขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมลูยื่นวซ่ีาเชงเกนประเทศอติาล ี
 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวีซา่ของท่าน) 
 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

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

7. สัญชาตปัิจจบัุน ..................................สัญชาตโิดยก าเนิดหากตา่งจากปัจจบัุน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว์ กรุณากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้ีอ านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว์ 

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์ือถอื.................................................................อีเมล

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

12. อาชพีปัจจบัุน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเส ือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บริษัทหรือรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรียน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 
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14. วีซา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไม่เคย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่..............................ถงึวันที.่.................................... 

 

 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ้วมือเพือ่การขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไม่เคย   เคย (กรุณาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวีซา่หรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................  

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบริษัท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุือ่ .............................................    

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

   เงินสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ีผูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพ านักมีผูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิีซา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่้เดนิทางเท่าน ัน้  


