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HILIGHT 

     ชมความอลงัการของมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์     

    (St.Peter’s Basilica) ทีน่ครวาตกินั 

 ชม 3 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลก โคลอส

เซีย่ม หอเอนปิซา่ และหอไอเฟล 

 เยอืนดนิแดนสุดแสนโรแมนตกิ บนเกาะเวนสิ 

(Venice)  

 เทีย่วลูเซิรน์ (Luzern) เมืองยอดนิยมของ

สวติเซอรแ์ลนด ์

 ขึน้รถไฟพชิติยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) 

มรดกโลกทางธรรมชาตแิหง่แรกของยุโรป 

 ตื่น ต า ตื่น ใ จ ก ับพ ร ะ ร าช ว ัง แ ว ร ์ซ าย ส ์

(Versailles Palace) 

 ชอ้ปป้ิงที ่OUTLET เมอืงทรวัส ์(Troyes) 

 พกัปารสี 2 คนื  

 

         

 

 

EUROPE CLASSIC TYPE TWO 

9 DAYS 6 NIGHTS 

อติาล ี สวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส 
โรม – เวนสิ - จงุฟราวด ์- แวรซ์ายน ์

โดยสายการบนิไทย (TG) 

เดนิทาง : ตุลาคม – ธนัวาคม 62 

ราคาเริม่ตน้ 63,900.- 
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 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 6-14 , 15-23 ต.ค. 62 67,900 

วนัที ่  31 ต.ค. – 8 พ.ย. 62 63,900 

วนัที ่ 2-10 , 7-15 , 9-17 , 16-24 พ.ย. 62 63 ,900 

วนัที ่  28 พ.ย. -6 ธ.ค. 62 63,900 

วนัที ่ 30 พ.ย. -8 ธ.ค. 62 63,900 

วนัที ่  3-11 , 7-15 , 8-16  , 10-18 ธ.ค. 62 63,900 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่   โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈ 
 

2 กรงุเทพ – โรม – ปิซ่า ✈ O O 
GALILEI 
HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

3 ปิซา่ – หอเอนปิซา่ – เกาะเวนสิ – เวนสิเมสเตร ้ O O  O 
HOLIDAY INN 

MESTRE 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 เวนสิ เมสเตร ้– มลิาน – ลูเซริน์ O O   X 

IBIS STYLES 
LUZERN  

หรอืเทยีบเทา่ 

5 ลูเซริน์ – ยอดเขาจงุฟราวด ์– กอลมาร ์ O O O 
MERCURE 

COLMAR 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 กอลมาร ์ - OUTLET – ปารสี O X  O 

BEST 

WESTERN 
PLUS 

SUITCASE 

PAR  
หรอืเทยีบเทา่ 

7 ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายน ์– หอไอเฟล -ชอ้ปป้ิง O O X 

BEST 

WESTERN 
PLUS 

SUITCASE 

PAR 
หรอืเทยีบเทา่ 

8 ปารสี – สนามบนิ O ✈  ✈  

9 กรถงเทพ ✈ ✈ ✈ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรุงเทพ  

21.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 2 

เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2 
กรุงเทพ – โรม – ปิซ่า 

00.20  น. ออกเดนิทางสูก่รุงโรม โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 944 

*** ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต่ 31 ตุลาคมเป็นตน้ไปจะออกเดนิทาง

เวลา 00.01 น. และจะไปถงึกรงุโรมเวลา 06.00 น. *** 

06.50 น. ถงึสนามบนิฟมูชิโินกรุงโรม ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชั๋วโมง 

และจะเปลีย่นเป็น 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) น าท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากร จากนัน้ผ่านชมกลุ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดตีศูนยก์ลาง

ทางดา้นการเมือง ศาสนา และเศรษฐกจิของอาณาจักรโรมัน ที่สะทอ้นใหเ้ห็นความ

เจรญิรุ่งเรอืงของอารยะธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมา  น าท่านเดนิทางพาท่าน

เขา้สูน่ครรฐัวาตกินั (Vatican) ประเทศทีเ่ล็กทีส่ดุในโลกตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม เป็น

ประเทศเดยีวในโลกทีม่กี าแพงลอ้มรอบเมอืงเอาไวไ้ดท้ัง้หมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ 

และเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิโดยมพีระสนัตะปาปา มอี านาจ

ปกครองสูงสุด น าท่านชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

(St.Peter’s Basilica) ชมประตมิากรรมอันลอืชือ่ปิเอตา้ (Pieta) ของมเิคลันเจโลและ

ชมแท่นบูชาบัลแดคคโิน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้ส ารดิที่สรา้งโดยจานโลเรน

โซ แบรน์นีิ ซึง่สรา้งตรงบรเิวณทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นทีฝั่งพระศพของนักบุญปีเตอร ์  

กลางวนั    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

บา่ย น าชมความยิง่ใหญ่ในอดตี และเก็บภาพสวยบรเิวณรอบนอกของสนามกฬีาโคลอส

เซีย่ม (Colosseum) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ อดตีสนามประลอง

การต่อสูท้ี่ย ิ่งใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผูช้มไดถ้ึง 50,000 คนน าชมงาน

ประตมิากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบรเิวณ น ้าพุเทรวี ่(Trevi 

Fountain) สญัลกัษณข์องกรุงโรมทีโ่ดง่ดงั น าท่านเดนิสูบ่รเิวณย่านบันไดสเปน (The 

Spainsh Step) แหลง่แฟชัน่ชัน้น าและแหล่งนัดพบของคนรักการชอ้ปป้ิง ไดเ้วลาอัน

สมควรน าท่านเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงปิซา่ (Pisa) 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก GALILEI หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่3 ปิซ่า – หอเอนปิซา่ – เกาะเวนสิ – เวนสิเมสเตร ้

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมเมอืงปิซา่ (Pisa) เมอืงแห่งศลิปะทีส่ าคญัของอติาล ีเป็นเมอืงเล็กๆอยู่ทาง

ตะวันตกของ Florence ดา้นตะวันตกของเมืองตดิกับทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน แมว้่าจะ
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เป็นเมอืงเล็กๆ แต ่Pisa ก็เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นที่รูจ้ักของ น าท่านเขา้สู่บรเิวณ

จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบดว้ยกลุ่มอาคาร

สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเริม่จากหอพธิีเจมิน ้ามนต ์(Baptistry of St. John) 

ทีใ่หญ่ทีส่ดุในอติาล,ี มหาวหิารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซ่า

อนัเลือ่ง ชมหอเอนปิซา่(Leaning Towerof Pisa) สญัลกัษณแ์ห่งเมอืงปิซ่า 1 ใน 

7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง เริม่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 

ปี แตร่ะหวา่งการกอ่สรา้งตอ้งหยุดชะงักลงไปเมื่อสรา้งไปไดถ้งึชัน้ 3 ก็เกดิการยุบตัว

ของฐานขึน้มา และต่อมาก็มีการสรา้งหอต่อเตมิขึน้อกีจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้ง

ทัง้หมดถงึ 177 ปี โดยที่หอเอนปิซ่าน้ี กาลเิลโอ  บดิาแห่งวทิยาศาสตร ์ซึง่เป็นชาว

อติาเลี่ยนไดใ้ชเ้ป็นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโนม้ถ่วงของโลกที่ว่า สิง่ของสองชิน้ 

น ้าหนักไม่เท่ากนั ถา้ปลอ่ยสิง่ของทัง้สองชิน้จากทีส่งูพรอ้มกนั ก็จะตกถงึพื้นพรอ้มกัน 

จากนั้นใหท้่านอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ที่ระลกึราคาถูก ที่มีรา้นคา้เรียงรายอยู่

มากมาย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

บา่ย 

 

น าท่านเดนิทาง สูท่่าเรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบา้นเรือน

ของชาวเวนสิ สูเ่กาะเวนสิ หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงที่

ไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนนมีสมญานามว่าเป็น "ราชนีิแห่ง

ทะเลเอเดรียตกิ" มีเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถงึกันกว่า 400 

แห่ง ขึน้ฝ่ังทีบ่รเิวณซานมารโ์ค ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส จากนัน้น าท่านเดนิชมความ

งามของเกาะเวนสิ ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวน่าสนใจใน

อดตี เมือ่นักโทษทีเ่ดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสูคุ่กจะไดม้ีโอกาสเห็นแสงสว่างและ

โลกภายนอกเป็นครัง้สดุทา้ยระหวา่งเดนิผ่านช่องหนา้ต่างที่สะพานน้ี  ซึง่เชือ่มต่อกับ

วังดอดจ(์Doge’s Palace) อันเป็นสถานที่พ านักของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดตี ซึง่

นักโทษชือ่ดงัทีเ่คยเดนิผ่านสะพานน้ีมาเเลว้คอื คาสโนวา่น่ันเอง น าท่านถ่ายรูปบรเิวณ

จัตรุัสซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลยีนเคยกล่าวไวว้่า “เป็นหอ้งน่ังเล่นที่

สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม รวมทัง้โบสถซ์านมารโ์ค 

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

ท่านไดม้เีวลาเทีย่วชมเกาะอันแสนโรแมนตกิ เช่นเพื่อชมมนตเ์สน่หแ์ห่ง   นครเวนิส, 

เขา้ชมโบสถ์ซานมาร์โค, ช๊อปป้ิงสนิคา้ของที่ระลกึ อาทิเช่น เครื่องแกว้มูราโน่,

หนา้กากเวนิส หรือน่ังจบิกาแฟในรา้น Café Florian ที่เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี ค.ศ.

1720หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่สูเ่มอืงเวนสิ เมสเตร ้(Venice Mestre) 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (สปารเ์ก็ตตีห้มกึด า) 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม HOLIDAY INN MESTRE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 เวนสิ เมสเตร ้– มลิาน – ลูเซริน์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 น าท่านเดนิทางสูต่วัเมอืงมลิาน (Milan) เมอืงทีเ่รยีกไดว้า่เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชั่น

ของโลก น าท่านถ่ายรูปกบัมหาวหิารแห่งเมอืงมลิาน (Duomo di Milano) ที่สรา้งดว้ย

ศลิปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟ้ืนฟู

ศลิปวทิยาการ ชมแกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่

นับวา่เป็นชอปป้ิงมอลลท์ีส่วยงาม หรูหราและเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรีย ์ของ

กษัตริย์ว ิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูร้ ิเริ่มการรวมชาตหิัวเมืองต่างๆในอติาลี และ

อนุสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดงัในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ท่าน คอื ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่ที่อยู่ใน

บรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย เดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ

สวติเซอรแ์ลนด ์ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา จากนัน้พาท่านชมสงิโตหนิ

แกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์

ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิที่เกดิจากการปฏวิัตใินฝรั่งเศสเมื่อปี 

ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มีความยาวถงึ 204 เมตร ทอด

ขา้มผ่านแม่น ้ารอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลู

เซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่หีลงัคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยุโรป สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต ้

หลงัคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวตัศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน จากนัน้ให ้

ท่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬกิา

ยีห่อ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั IBIS STYLES LUZERN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 
ลูเซริน์ – ยอดเขาจุงฟราวด ์– กอลมาร ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู่ เมืองกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยัง

เป็นที่ตัง้สถานีรถไฟขึน้สู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี คศ.2001 

องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพืน้ทีม่รดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรก

ของยุโรป น าคณะน่ังรถไฟท่องเทีย่วธรรมชาต ิขึน้พชิติยอดเขาจุงเฟราทีม่คีวามสงูกวา่

ระดบัน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหวา่งเสน้ทางขึน้สู่ยอดเขาท่านจะได ้

ผ่านชมธารน ้าแข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) 

สถานีรถไฟทีอ่ยู่สงูที่สุดในยุโรป (Top of Europe) เขา้ชมถ ้าน ้าแข็ง (Ice Palace) ที่

แกะสลกัใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน ้าแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 

บา่ย หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่เมอืงกอลมาร ์(Colmar) เมืองเล็กๆแห่งแควน้อัล

ซาส ประเทศฝรั่งเศส 
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ค า่       อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม MERCURE UNTERLINDEN  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 กอลมาร ์ - OUTLET – ปารสี 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ Troyes Designer Outlet ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบ

รนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น  CBG MaxAzria, Façonnable, Guess, Superdry, 

Lancel, Nike, Gant ,Lacoste, Kookai และ Calvin Klein และอืน่ๆอกีมากมาย  

*** เน่ืองจาก OUTLET จะปิดท าการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบัวนัอาทติยใ์น

วนันัน้ ทางบรษัิทขอสลบัโปรแกรมเป็นแวะชมเมอืงทรัวสแ์ทน*** 

กลางวนั 
    อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย น าท่านเดนิทางตอ่สูก่รงุปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมอืงที่มีมนต์

เสน่หอ์นัเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด 

ปัจจุบันกรุงปารสีเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมที่ล ้าสมัยแห่งหนึ่ง

ของโลกที่ทรงดว้ยอทิธพิลของการเมือง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชั่น วทิยาศาสตร์

และศลิปะ ท าใหก้รุงปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคญัทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก 

ค า่ 
 รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง (หอยเอสคาโก)้ 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ที่พัก BEST WESTERN PLUS SUITCASE PAR หรือ

เทยีบเท่า 

วนัที ่7 ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายน ์– หอไอเฟล - ชอ้ปป้ิง 

เชา้         รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวร ์ซายส ์

(Versailles Palace) อันยิง่ใหญ่ (มีไกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวัง) ที่สรา้งขึน้

ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ี่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวจิติรอลังการ ทัง้

จติรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึง่เป็นการใชเ้งนิอย่างมหาศาล 

พาท่านชมหอ้งตา่งๆของพระราชวงั เชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง,ทอ้งพระโรงที่

ตกแตง่อย่างวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ที่

มีความยาวถงึ 73 เมตร ซึง่เป็นหอ้งที่พระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระ

นารายณม์หาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ี่ 14 แห่งฝรั่งเศส อกีทัง้ยังเป็น

หอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้ร าของพระนางมาร ีองัตวัแนตต ์มเหสขีองพระเจา้

หลยุสท์ี ่16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนีิทีต่กแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษก

ของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ่ 

กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
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น าเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวัตศิาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด 

(Place de la Concorde) ทีพ่ระเจา้หลยุสท์ี ่16 และพระนางมารอีองตัวแนต ถูกตัดสนิ

ประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวิตัฝิรั่งเศส จากนัน้เขา้ สูถ่นนสายโรแมนตกิชองป์เอ

ลเิซ ่(Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตรุัสคองคอรด์ตรงสูป่ระตูชัยนโปเลยีน, น า

ชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัย นโปเลยีน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ

ของจักรพรรดนิโปเลียนในศกึ เอาสเ์ตอร์ลทิซใ์นปี1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.

1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 แลว้น าถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกับหอไอเฟล (Tour 

Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสดว้ยความสูงถงึ 1,051 ฟุต ซึง่

สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 ที่บรเิวณจัตุรัสทรอคาเดโร่ จากนัน้เชญิเลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่น

ราคาถูกในรา้นคา้ปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาท ิเช่น เครื่องส าอาง น ้าหอม 

นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนัน้พาท่านสมัผัสกบับรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากทั่ว

ทุกมุมโลกในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์

(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer 

รา้นดงัของสวสิ ทีม่สีาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารสี โดยมีสนิคา้มากมาย อาทเิช่น ช็อค

โกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬกิายี่หอ้ดัง อาทเิช่น Rolex, Omega, Tag Heuer 

เป็นตน้ 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั 
  น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก BEST WESTERN PLUS SUITCASE PAR หรอื

เทยีบเท่า 

วนัที ่8 ปารสี - สนามบนิ  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดนิทางสู ่สนามบนิ เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการท า คนืภาษ ี(Tax Refund) 

และ มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.40 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG931 

** ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต ่31 ตุลาคมจะออกเดนิทางเวลา 12.30 น. 

และไปถงึกรงุเทพเวลา 06.00 น. *** 

วนัที ่9 กรุงเทพฯ 

05.55 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

 

******************************************************************************* 
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โปรแกรม :     EUROPE CLASSIC TYPE TWO 

9 DAYS 6 NIGHTS 

อติาล ี สวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส  

โรม –  เวนสิ -จงุฟราวด ์- แวรซ์ายน ์

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

6-14 ต.ค. 62 67,900 67,900 67,900 67,900 45,900 11,900 

15-23 ต.ค. 62 67,900 67,900 67,900 67,900 45,900 11,900 

31 ต.ค. – 8 พ.ย. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 41,900 9,900 

2-10 พ.ย. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 41,900 9,900 

7-15 พ.ย. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 41,900 9,900 

9-17 พ.ย. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 41,900 9,900 

16-24 พ.ย. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 41,900 9,900 

28 พ.ย. -6 ธ.ค. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 41,900 9,900 

30 พ.ย. -8 ธ.ค. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 41,900 9,900 

3-11 ธ.ค. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 41,900 9,900 

7-15 ธ.ค. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 41,900 9,900 

8-16  ธ.ค. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 41,900 9,900 

10-18 ธ.ค. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 41,900 9,900 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
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เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.   ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับเงนิมัดจ าแลว้เท่านัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

      ภายใน  3 วนันับจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดย      

      อตัโนมัต ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

      กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่  

      รับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ 

      ยืน่ รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

      เจา้หนา้ที่ 

6.  หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกใน  

การเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่   

          จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ  

  3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

  4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

  5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

  6. คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

  7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

         เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

   8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

   9   คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

     1.  คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

  2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนัก 

       เกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรค    

       ประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

  3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

  4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

  5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศอติาล(ีผูย้ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 

บาท) 

  6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (15 ยูโร) 

  7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (27 ยูโร) 
 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่วซี่า 
 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที่ดแีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิท

ฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที่ค่อนขา้งนานและ

อาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านัก

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการ

บนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่

น่ัง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมใน

การมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ า 

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิหรอื

คา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตผุลใดๆ 

             ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

เดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 

แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม  

      บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

      และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกัน 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่าประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแตล่ะคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซี่า ประเภทหมู่คณะ 

เทา่น ัน้ โดยการยืน่เป็นหมู่คณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผู ้

ก าหนดวนัยืน่วซี่าเทา่น ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไม่สามารถไปยืน่วซี่าในวนัทีก่ าหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

 ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซี่าน้อยกว่า 11 วนัท าการ นบัจากวนัเดนิทาง  มี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่  ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทีเ่หลอืเวลายืน่วซี่าเหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ จะมคีา่ Fast Track เพิม่เตมิ

อกี ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 
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**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บญัชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน

กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ 

แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

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

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  
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(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งท าหนงัสอืชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคา้เขยีนหรอืพมิพข์ ึน้เอง) 

6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นัน้) 

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบุตรจากเขต

หรอือ าเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทีม่กีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ัน้ 

6.4 ทา่นจะตอ้งน าหนังสอืยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางไปตา่งประเทศตัวจรงิ จากขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบตุรเป็นส าเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสุลใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่น

น ามายืน่ มเิชน่นัน้ทางศนูยรั์บยืน่ vfs จะไมรั่บยืน่เอกสารของบตุรทา่นโดยเด็ดขาด 

6.5 เนือ่งจากการประทบัตรากงสุล จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หากทา่นไมแ่น่ใจวา่เอกสารใชไ้ด ้

หรอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์อ่นน าไปประทับตรากงสลุ มเิชน่นัน้ทา่นอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิ

และเสยีเวลาอันมคีา่ของทา่นเพือ่ไปท าเอกสารใหมอ่กีรอบ หากเอกสารทีท่า่นท ามาแลว้นัน้

กลายเป็นเอกสารทีใ่ชย้ืน่ไมไ่ด ้

 

***โปรดอา่น กอ่นทีท่า่นจะไปท าหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือ าเภอใหบุ้ตรของทา่น 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร
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ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่

ท าไมไมม่ ีpassport *** 

 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. หากพอ่หรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ืน่วซีา่พรอ้มลกู ใหท้ าจดหมายชีแ้จงภาษาอังกฤษ 

อธบิายวา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวัุนเริม่และวันหมดอายวุซีา่ พรอ้มทัง้ถา่ยส าเนาหนา้

พาสปอรต์และหนา้วซีา่นัน้มาแนบดว้ย 

8. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศอติาล ี
 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

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. สญัชาตปัิจจุบัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

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

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจุบัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่..............................ถงึวันที.่.................................... 
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15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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