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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศประต ู2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่
คอยอ านวยความสะดวก 

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

วันที่ 2 กรุงเทพฯ– โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม -ปราโต้ 
00.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944  

*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่ 31 ต.ค เป็นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 00.01 น. และจะไปถึงกรุงโรมเวลา 
06.00 น. *** 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – โรม – มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม -ปราโต้ 

วนัท่ี 3. โรม – ฟลอเรนซ์ – ปิซา่ – เวนิสเมสเตร้ 

วนัท่ี 4. เวนิส เมสเตร้ -  เกาะเวนสิ – มิลาน 

วนัท่ี 5. มิลาน – ทะเลสาบโคโม – เซอร์แมต – อิสระเต็มอิม่ ณ เมอืงเซอร์แมต - แทซ 

วนัท่ี 6. แทซ – เวเวย์่ - มองเทรอซ์  ปราสาทชิลยอง -โลซานน์ – ดจีอง 

วนัท่ี 7. ดีจอง – ปารีส – หอไอเฟล – ช้อปปิง้ 

วนัท่ี 8. ปารีส – สนามบิน 

วนัท่ี 9. กรุงเทพฯ  

http://bit.ly/2NMk5YE
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06.50 น. ถึงสนามบินฟูมิชิโนกรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว๋โมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชัว๋โมงใน
วนัท่ี 31 มีนาคม 2562) น าทา่นผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร จากนัน้ผ่านชมกลุม่โรมันฟอรัม (Roman Forum) 
อดีตศนูย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจกัรโรมนั ที่สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะ
ธรรมโรมนัในช่วง 2,000 ปีที่ผา่นมา  น าทา่นเดินทางพาทา่นเข้าสู่นครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่เลก็ที่สดุในโลกตัง้อยู่
ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีก าแพงล้อมรอบเมืองเอาไว้ได้ทัง้หมด ยกเว้นด้านหน้าทางเข้า และเป็น
ศนูย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลกิโดยมีพระสนัตะปาปา มีอ านาจปกครองสงูสดุ น าท่านชมมหาวิหารที่ใหญ่
ที่สดุในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์(St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอนัลือช่ือปิเอต้า (Pieta) ของมิเคลนัเจโลและ
ชมแท่นบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุ้มส าริดที่สร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซึ่งสร้างตรงบริเวณที่เช่ือ
กนัวา่เป็นท่ีฝังพระศพของนกับญุปีเตอร์   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
         บ่าย น าชมความยิ่งใหญ่ในอดีต และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่ง

มหศัจรรย์ของโลกยคุโบราณ อดีตสนามประลองการตอ่สู้ที่ยิ่งใหญ่ของชาวโรมนัท่ีสามารถจผุู้ชมได้ถงึ 50,000 คนน าชมงาน
ประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ น า้พุเทรวี่ (Trevi Fountain) สญัลกัษณ์ของกรุงโรมที่โด่ง
ดงั น าทา่นเดินสูบ่ริเวณยา่นบันไดสเปน (The Spainsh Step) แหลง่แฟชัน่ชัน้น าและแหลง่นดัพบของคนรักการช้อปปิง้ ได้
เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางตอ่ไปยงัเมืองปราโต้ (Prato) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั CHARME หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 3 ปราโต้ – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – เมสเตร้ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางตอ่สูแ่คว้นทสัคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแคว้น คือ   ฟลอเรนซ์ (Florence)ที่ได้รับขนานนามว่า
เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีโบราณสถานส าคัญ และมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่
สวยงาม จนได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยเูนสโก้เมื่อ ปี ค.ศ.1982 ท าให้ทสัคานีมีช่ือเสียงในฐานะดินแดน
ทอ่งเที่ยวยอดนิยมระดบัโลก นกัทอ่งเที่ยวทัว่โลก ชมความยิ่งใหญ่ และอลงัการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร 
(Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของทวีปยโุรป ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้
หินออ่นหลายสตีกแตง่ผสมผสานกนัได้อยา่งงดงาม น าชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายล้อม
ไปด้วยรูปปัน้ อาทิ เช่น รูปปัน้เทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบรุุษเปอร์ซิอสุถือหวัเมดซู่า (Perseus with the 
Head of Medusa), รูปปัน้เดวิด ผลงานที่มีช่ือเสียงของ ไมเคิล แองเจโล ่จากนัน้น าท่าน มาริมฝ่ังแม่น า้อาร์โน จะพบกบั
สะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ที่มีมีร้านขายทอง และอญัมณีอยูท่ัง้สองข้าง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะที่ส าคญัของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวนัตกของ Florence ด้าน

ตะวนัตกของเมืองติดกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แม้วา่จะเป็นเมืองเลก็ๆ แต ่Pisa ก็เป็นเมืองที่มีช่ือเสยีงและเป็นท่ีรู้จกัของ น า
ท่านเข้าสู่บริเวณจัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโร
มาเนสก์ โดยเร่ิมจากหอพิธีเจิมน า้มนต์ (Baptistry of St. John) ที่ใหญ่ที่สดุในอิตาลี, มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่
งดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซ่าอนัเลื่อง ชมหอเอนปิซ่า(Leaning Towerof Pisa) สญัลกัษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่ง
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มหศัจรรย์ของโลกยคุกลาง เร่ิมสร้างเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แตร่ะหวา่งการก่อสร้างต้องหยดุชะงกัลง
ไปเมื่อสร้างไปได้ถึงชัน้ 3 ก็เกิดการยบุตวัของฐานขึน้มา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึน้อีกจนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลา
สร้างทัง้หมดถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิซ่านี ้กาลิเลโอ  บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็นสถานที่ทดลอง
ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่วา่ สิง่ของสองชิน้ น า้หนกัไมเ่ทา่กัน ถ้าปลอ่ยสิง่ของทัง้สองชิน้จากที่สงูพร้อมกนั ก็จะตกถึงพืน้
พร้อมกนั จากนัน้ให้ทา่นอิสระให้ทา่นได้เลือกซือ้สินค้าที่ระลกึราคาถกู ที่มีร้านค้าเรียงรายอยู่มากมาย หลงัจากนัน้น าท่าน
เดินทางสูเ่มืองเวนิสฝ่ังแผน่ดินใหญ่(Venice Mestre) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั NH LAGUNA PALACE หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 4 เวนิส เมสเตร้  - เกาะเวนิส – มลิาน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทาง สูท่า่เรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น าทา่นลอ่งเรือผา่นชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเน
เซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็น 
"ราชินีแหง่ทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกนักว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังที่บริเวณซานมาร์
โค ศนูย์กลางของเกาะเวนิส จากนัน้น าทา่นเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มี
เร่ืองราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนกัโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสูค่กุจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็น
ครัง้สดุท้ายระหวา่งเดินผา่นช่องหน้าตา่งที่สะพานนี ้ซึง่เช่ือมตอ่กบัวงัดอดจ์ (Doge’s Palace) อนัเป็นสถานท่ีพ านกัของเจ้า
ผู้ครองนครเวนิสในอดีต ซึง่นกัโทษช่ือดงัที่เคยเดินผา่นสะพานนีม้าเเล้วคอื คาสโนวา่นัน่เอง น าทา่นถ่ายรูปบริเวณจตัรัุสซาน
มาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลยีนเคยกลา่วไว้วา่ “เป็นห้องนัง่เลน่ท่ีสวยที่สดุในยโุรป” จตัรัุสถกูล้อมรอบด้วยอาเขตอนั
งดงาม รวมทัง้โบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนัน้อิสระให้ทา่น
ได้มีเวลาเที่ยวชมเกาะอนัแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โค, ช๊อปปิง้สินค้าของที่
ระลกึ อาทิเช่น เคร่ืองแก้วมรูาโน่,หน้ากากเวนิส หรือนัง่จิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิดให้บริการมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1720 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (สปาร์เก็ตตีห้มึกด า) 
บ่าย จากนัน้เดินทางสูต่วัเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้วา่ เป็นเมืองหลวงแหง่แฟชัน่ของโลก น าทา่นถ่ายรูปคูก่บัมหาวิหาร

แห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกนั เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก 
สมยัฟืน้ฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานเูอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นบัว่าเป็นชอปปิงมอลล์ที่
สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สดุในเมืองมิลาน อนสุาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานเูอลที่ 2 ผู้ ริเร่ิมการรวมชาติหวัเมือง
ต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปินช่ือดงัในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ที่อยู่ในบริเวณด้านหน้า
ของโรงละครสกาลา่ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั KLIMA HOTEL FIERA  หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 5 
มิลาน – ทะเลสาบโคโม – เซอร์แมต – อิสระเต็มอิ่ม ณ เมืองเซอร์แมต 
แทซ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านถ่ายรูปกับทะเลสาปโคโม่ (Como Lake) ที่ผู้คนทัว่โลกกลา่วขานกนัว่าเป็นทะเลสาปสวยที่สดุในประเทศอิตาล ี
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ด้วยพืน้ที่กว่า 146 กิโมเมตร หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสูส่ถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท 
(Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะ
ยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น า้มนัเชือ้เพลิง แต่ใช้แบตเตอร่ีเท่านัน้ และยงัมีฉากหลงัของตวัเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น 
(Matterhorn) ที่ได้ช่ือวา่เป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุในสวิตเซอร์แลนด์ 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย อิสระคร่ึงวัน ณ เมืองเซอร์แมต - โดยมีหวัหน้าทวัร์ให้ข้อมลู หรือ ค าแนะน า ค่าใช้จ่ายทัง้หมดเป็นความรับผิดชอบ

ของตัวท่านเอง  ให้ทา่นอิสระเดินเที่ยวชมเมือง หรือ เลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั หรือจะเลอืกขึน้กระเช้าไฟฟา้เพื่อสมัผสั
กบัความงดงามของยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klien Matterhorn) ที่สงูถึง 4,478 เมตร และได้ช่ือว่าเป็นยอดเขาที่มี
รูปทรงสวยที่สดุของเทือกเขาแอลป์ ช่ืนชมกบัทิวทศัน์ที่สวยงาม ณ จดุสงูที่สดุบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น หรือทา่นสามารถ
เข้าชมถ า้น า้แข็งที่อยูส่งูที่สดุในสวิส หรือนัง่รถไฟฟันเฟืองสูส่ถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต (Gornergrat railway) เดินทางสูจุ่ด
ชมวิวที่ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่สวยงาม  โดยท่านสามารถเดินเท้าสู่บริเวณ
ทะเลสาบที่อยู่สูงจากระดับน า้ทะเล 2 ,757 เมตร โดยบริเวณทะเลสาบนีเ้ป็นเงาสะท้อนภาพเขาแมทเทอร์ฮอร์น 
(Matterhorn's reflect) อนัสดุสวยงามยิ่งนกั ( โดยปกติน า้ในทะเลสาบ จะมากหรือน้อยขึน้อยูก่บัปริมาณน า้ฝน และ สภาพ
อากาศ ช่วงเวลาที่เดินทางไปชมอยู่ในช่วงกลางปี (พฤษภาคม – ตลุาคม) ถ้าช่วงฤดหูนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน า้แข็ง) 
(กรณีทา่นท่ีเดินทางระหวา่งวนัท่ีกนัยายน –  พฤศจิกายน  ทา่นสามารถเลอืกอิสระช็อปปิง้ ณ เมืองเซอร์แมท หรือ ขึน้รถไฟ
ฟันเฟืองสูส่ถานีกรอนเนอร์แกรตได้ ) 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

หลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองแทซ (Teasch) 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั ELITE หรือเทียบเทา่ 
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วันที่ 6 แทซ – เวเว่ย์ - มองเทรอซ์  ปราสาทชลิยอง -โลซานน์ – ดีจอง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ท่านเดินทางผ่านเมืองเวเว่ย์ (Vevey) ตัง้อยู่ริมชายฝ่ังด้านเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองที่ได้ช่ือว่าเป็น “ไข่มกุแห่ง
ริเวียร่าสวิส” (Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแก่การท ากิจกรรมแทบทกุฤดกูาล หลงัจากนัน้น าท่านเดินทาง
โดยรถโค้ชปรับอากาศสูเ่มืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ตัง้อยูริ่มทะเลสาบเจนีวา ได้ช่ือวา่ริเวียร่าของสวิส 
ชมความสวยงามของทิวทศัน์ บ้านเรือน ริมทะเลสาบ น าท่านถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (ด้านนอก) (Chillon castle) 
ปราสาทโบราณอายกุวา่ 800 ปี สร้างขึน้บนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตัง้แตย่คุโรมนัเรืองอ านาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดย
มีจดุมุง่หมายเพื่อควบคมุการเดินทางของนกัเดินทางและขบวนสนิค้าที่จะสญัจรผา่นไปมาจากเหนือสูใ่ต้หรือจากตะวนัตกสู่
ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นเส้นทางเดียวที่ไม่ต้องเดินทางข้ามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งนีจ้ึง
เปรียบเสมือนดา่นเก็บภาษีซึง่เอาเปรียบชาวสวิสมานานนบัร้อยปี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (Lausanne) ซึ่งตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นบัได้ว่าเป็นเมืองที่มี

เสนห์่โดยธรรมชาติมากที่สดุเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 4 ในสมยัที่ชาว
โรมนัมาตัง้หลกัแหล่งอยู่บริเวณริมฝ่ังทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศัน์ที่สวยงาม และ
อากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวจากทัว่โลกให้มาพกัผอ่นตากอากาศที่นี่ เมืองนีย้งัเป็นเมืองที่มีความส าคญั
ส าหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทบัของสมเด็จย่า น าท่านชม สวนสาธารณะที่มีรูปปัน้ลิง 3 ตวั ปิดห ูปิด
ปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยส่งไปตัง้ใน
สวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ หลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่สู่เมืองดีจอง (Dijon) ประเทศฝร่ังเศส 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั MERCURE DIJON หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 7 ดีจอง – ปารีส – หอไอเฟล – ช้อปป้ิง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู ่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อนัเหลือล้น ที่นกัท่องเที่ยวอยากมา
เยือนมากที่สดุ กรุงปารีสเป็นหนึง่ในศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที่ล า้สมยัแหง่หนึง่ของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของ
การเมือง การศึกษา บนัเทิง สื่อ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส าคญัที่สดุแห่งหนึ่งของ
โลก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บ่าย น าเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวตัิศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde)ที่พระเจ้า

หลยุส์ท่ี 16 และพระนางมารีอองตวัแนต ถกูตดัสนิประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวตัิฝร่ังเศส จากนัน้เข้า สู่ถนนสายโร
แมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจตัรัุสคองคอร์ดตรงสูป่ระตชูยันโปเลียน,  น าชมและถ่ายรูปคู่
กบัประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณ์แหง่ชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลยีนในศกึ เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 
โดยเร่ิมสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 แล้วน าถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel)

สญัลกัษณ์ที่โดดเด่นสงูตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสงูถึง 1 ,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึน้ในปีค.ศ.1889 จากนัน้เชิญเลือกซือ้
สนิค้าแฟชัน่อย่างเต็มอิ่มในราคาถกูที่ร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เคร่ืองส าอางค์ น า้หอม นาฬิกาหรือ
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กระเป๋า  จากนัน้พาทา่นสมัผสักบับรรยากาศที่เต็มไปด้วยนกัช้อปปิง้จากทัว่ทกุมมุโลกในห้างสรรพสนิค้าใหญ่สุดหรูใจกลาง
กรุงปารีสที่แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้สินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้าน
ดงัของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยูใ่จกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต , เคร่ืองหนงั, มีดพบั, นาฬิกายี่ห้อ
ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั BEST WESTERN CDG AIRPORT หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 8 ปารีส – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสูส่นามบินเพื่อให้ทา่นมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าในร้านค้า
ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.40 น. เดินทางกลบัสูก่รุงเทพด้วยเที่ยวบิน TG931 
*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่ 31 ต.ค เป็นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 12.30 น. และจะไปถึงกรุงเทพเวลา 
06.00 น. *** 

วันที่ 9 กรุงเทพฯ 
05.55 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ EUROPE CLASSIC THE SERIES 3 
อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝร่ังเศส 

9 วัน 6 คืน 
โดยสายการบนิไทย 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-

3 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
 1 ทำ่น  

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทำ่น  

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทำ่น  

ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตัว๋ 

ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทำ่นละ 

วนัที ่06 - 14 ต.ค. 62 59,000 59,000 59,000 59,000 37,900 6,900 

วนัที ่15 - 23 ต.ค. 62 59,000 59,000 59,000 59,000 37,900 6,900 

วนัที ่31 ต.ค. - 08 พ.ย. 62 55,900 55,900 55,900 55,900 33,900 6,900 

วนัที ่02 - 10 พ.ย. 62 55,900 55,900 55,900 55,900 33,900 6,900 

วนัที ่07 - 15 พ.ย. 62 55,900 55,900 55,900 55,900 33,900 6,900 

วนัที ่09 - 17 พ.ย. 62 55,900 55,900 55,900 55,900 33,900 6,900 

วนัที ่30 พ.ย.- 08 ธ.ค. 62 56,900 56,900 56,900 56,900 34,900 6,900 

วนัที ่08 - 16 ธ.ค. 62 56,900 56,900 56,900 56,900 34,900 6,900 

วนัที ่10 - 18 ธ.ค. 62 56,900 56,900 56,900 56,900 34,900 6,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซา่ในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
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ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศอิตาล ี(ผู้ยื่นวีซา่ต้องช าระเงินตรงกบัศนูย์ยื่นวีซา่ในวันยื่น เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 

3,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (15 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (27 ยโูร) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
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เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ที่ค่อนข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบัทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแตล่ะคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซี่า ประเภทหมู่คณะ 

เทา่น ัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ข ึน้ไป โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผู ้

ก าหนดวนัยืน่วซี่าเทา่น ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซี่าในวนัทีก่ าหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

 ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซี่านอ้ยกว่า 11 วนัท าการ นบัจากวนัเดนิทาง  ม ี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่  ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทีเ่หลอืเวลายืน่วซีา่เหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ จะมคีา่ Fast Track เพิม่เตมิอกี 

ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับประทับ

วซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวนัเดนิทำงกลับ  และหนังสอื

เดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 
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และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขำวเท่ำนัน้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหำ้มสวมแวน่ตำหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส ำเนำสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดำของธนำคำรท่ัวไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทำง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ีโดย

กำร ฝำกหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนั

กอ่นวนัยืน่วซีำ่ และหำกบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทำ่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ำมำรถรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีำยเลอืดเดยีวกัน หรอื สำมภีรรยำ เทำ่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท ำเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในกำรเดนิทำง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสำรแสดง

ควำมสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบำ้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถำ่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคำ่ใชจ้ำ่ย 

3.2.3. เอกสำรแสดงควำมสมัพันธร์ะหวำ่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยให ้เชน่ ส ำเนำ

ทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบำ้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้สว่น 

อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู ่ 



  14  EUROPE CLASSIC THE SERIES 3  อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝร่ังเศส 9 DAYS 6 NIGHTS  BY TG           [GQ3FCO-TG019] 

 

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งท าหนงัสอืชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคำ้เขยีนหรอืพมิพข์ ึน้เอง) 

6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทำ่น เทำ่นัน้) 

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบตุรจากเขต

หรอือ าเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทีม่กีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ัน้ 

6.4 ทำ่นจะตอ้งน ำหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทำงไปตำ่งประเทศตัวจรงิ จำกขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบตุรเป็นส ำเนำจำกขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสลุใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่น

น ำมำยืน่ มเิชน่นัน้ทำงศนูยรั์บยืน่ vfs จะไมรั่บยืน่เอกสำรของบตุรทำ่นโดยเด็ดขำด 

6.5 เนือ่งจากการประทบัตรากงสลุ จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หำกทำ่นไมแ่น่ใจวำ่เอกสำรใชไ้ด ้

หรอืไม ่รบกวนสอบถำมบรษัิททัวรก์อ่นน ำไปประทับตรำกงสลุ มเิชน่นัน้ทำ่นอำจจะตอ้งไปเสยีเงนิ

และเสยีเวลำอันมคีำ่ของทำ่นเพือ่ไปท ำเอกสำรใหมอ่กีรอบ หำกเอกสำรทีท่ำ่นท ำมำแลว้นัน้

กลำยเป็นเอกสำรทีใ่ชย้ืน่ไมไ่ด ้

 

***โปรดอา่น กอ่นทีท่า่นจะไปท าหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือ าเภอใหบ้ตุรของทา่น 

 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักดั (โดยมำรดำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุำ่ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับบดิำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตร

ประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยบดิำจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอม และระบวุำ่ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตร

ประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม
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ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีด

วำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไม่

ม ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีำ่ พรอ้มเดนิทำงมำ

สมัภำษณ์กับบตุรทีส่ถำนทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพำะควิเดีย่วเทำ่นัน้) 

7. หำกพอ่หรอืแมม่วีซีำ่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ืน่วซีำ่พรอ้มลกู ใหท้ ำจดหมำยชีแ้จงภำษำอังกฤษ 

อธบิำยวำ่มวีซีำ่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวุนัเริม่และวนัหมดอำยวุซีำ่ พรอ้มทัง้ถำ่ยส ำเนำหนำ้

พำสปอรต์และหนำ้วซีำ่นัน้มำแนบดว้ย 

8. ทำ่นไมจ่ ำเป็นตอ้งเซ็น รับรองส ำเนำถกูตอ้ง ใหท้ำ่นเซ็นเฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชือ่ – นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง [ภำษำไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นำมสกลุ [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นำมสกลุตอนเกดิ [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

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

5. สถำนทีเ่กดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

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

7. สญัชำตปัิจจบุัน ..................................สญัชำตโิดยก ำเนดิหำกตำ่งจำกปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชำย         หญงิ 

9. สถำนภำพ           โสด                     แตง่งำน (จดทะเบยีน)        แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยำ่                แยกกันอยู ่                      หมำ้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์ กรณุำกรอกชือ่-นำมสกลุ ทีอ่ยู(่หำกตำ่งจำกผูข้อ) และสญัชำตขิองผูม้อี ำนำจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยำว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้นของผูข้อ 

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

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

    หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื......................................   อเีมล............................................. 
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12. อำชพีปัจจบุัน(หำกคำ้ขำย ใหร้ะบดุว้ยวำ่คำ้ขำยอะไร เชน่ ขำยเสือ้ผำ้ ขำยอำหำร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรำ้นคำ้ ทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศัพท ์ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ กรณุำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถำบันศกึษำ 

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

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

14. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่ำ่นมำ 

            ไมเ่คย 

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

 

15. เคยถกูพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุำระบวุนัที ่หำกทรำบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ)................................................ 

 

17. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีำ่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุำระบชุือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี   

   เช็คเดนิทำง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหำให ้

   ช ำระคำ่ทีพั่กลว่งหนำ้แลว้    คำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดระหวำ่งพ ำนักมผีูอ้อกให ้
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   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้    ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


