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EUROPE CLASSIC ROUTE  
France-Switzerland-Italy 

Fly with The Best – Fly with TURKISH AIRLINES 

EUROPE CLASSIC ROUTE  
ฝรัง่เศส-สวิตเซอรแ์ลนด-์อิตาลี 9 วนั 6 คืน 

Fly with The Best - Fly with TURKISH AIRLINES 
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ก ำหนดกำรเดินทำง  3-11 มิ.ย.2566      
 
วนัแรก  สนำมบินสวุรรณภมิู 
20.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมาย 9 ROW U เคาน์เตอรส์ายการบิน 

Turkish Airlines เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านในการเชค็อินบตัรโดยสารและ
โหลดสมัภาระ (กรณุาตรงเวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง)  

23.05 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิู โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK069 

**กรณีทีบ่างท่านเดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละ
ก าหนดการเดนิทางอกีครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เนื่องจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซรีี่
และไดม้กีารด าเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดอืน เมื่อเปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลง
เลก็น้อย** 

 
 
 
 

วันที่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

 

   03JUN     TK069     BKK-IST     2305-0515+1 
04JUN     TK1821    IST-CDG    0700-0940 
10JUN     TK1864    FCO-IST    1945-2320 
11JUN     TK068     IST-BKK     0145-1520 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ    - 

2 
สนามบนิอสิตนับุล-สนามบนิชารล์เดอโกล-ปารสี-พระราชวงัแวร์ซายส์-ชมกรุง
ปารสี ถ่ายรปูกบัประตูชยั หอไอเฟล พพิธิภณัฑล์ุฟว์-ชอ้ปป้ิงหา้ง Samaritaine 
พเิศษ!! เมนูหอยเอสคารโ์ก 

   
Best Western Plus Paris Velizy  
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

3 ปารสี-ดจิอ็งแห่งแควน้เบอรก์นัด-ีลูเซริน์     
Ibis Style Luzern City  
หรอืเทยีบเท่า  * * *  

4 
ลูเซริน์-ชมเมอืง-ชอ้ปป้ิง-หมู่บา้นอเิซลทว์าลด-์อนิเทอรล์าเกน้-นัง่รถรางสู่ยอด
เขาฮาร์ดเดอรค์ุลม์ Harder Kulm-อนิเทอรล์าเก้น    

The Hay Interlaken  
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

5 
อนิเทอรล์าเก้น-ชอ้ปป้ิง FoxTown Outlet-โคโม่-ถ่ายรปูกบัทะเลสาบโคโม่- 
มลิาน-ถ่ายรปูภายนอกกบัดูโอโม่มหาวหิารแห่งเมอืงมลิาน-ชอ้ปป้ิง Galleria 
Vittorio Emanuel II 

   
NH Milano Fiera 
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

6 
มลิาน-เวนิส เมสเทร-่ล่องเรอืเกาะเวนิส-ถ่ายรปูกบัจตัุรสัพระราชวงัดอดจ์-เดนิ
เล่นบนเกาะ-ล่องเรอืกลบัสู่เวนิสเมสเทร่ 
พเิศษ!! เมนูสปาเกต็ตีซ้อสหมกึด า  

   
Novotel Venice Mestre Castellana  
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

7 เวนิสเมสเทร่-ปิซ่า-ถ่ายรูปกบัหอเอนปิซ่า-กรุงโรม-ถ่ายรปูกบัโคลอสเซีย่ม    
Novotel Roma Est  
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

8 
โรม-มหาวหิารเซ้นต์ปีเตอร์ พพิธิภณัฑ์แห่งวาติกนัและโบสถ์น้อยซิสทนิ-เสี่ยง
ทายน ้าพุเทรวี่-เดนิเล่นและชอ้ปป้ิงย่านบนัไดสเปน-สนามบินฟูมชิโิน-สนามบิน
อสิตนับุล 

   - 

9 สนามบนิสุวรรณภูม ิ    - 
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วนัทีส่อง สนำมบินอิสตนับุล (ตุรกี)-สนำมบินชำรล์เดอโกลล-์พระรำชวงัแวรซ์ำยส-์ปำรีส (ฝรัง่เศส) 
05.15 น.  เดินทางถึงสนามบินอิสตนับุล ประเทศตุรกี จากนัน้ให้ท่านเปล่ียนเคร่ือง 

07.00 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับุล โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK1821 

09.40 น. เดินทางถึงสนามบินชารล์เดอโกลล ์Charles de Gaulle นครปารีส น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านเดนิทางสู่เมืองแวรซ์ายส ์เมอืงทีต่ัง้ของพระราชวงั
หรหูราชื่อดงัของโลก ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงปารสี ซึง่ปัจจบุนัเป็นส่วนหนึ่งของมหานครปารสี 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส์ Versailles Palace พระราชวงัทีย่ิง่ใหญ่และสวยงามแหง่หนึ่งของโลก

และนับเป็นหนึ่งในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคปัจจุบนัดว้ย เดมินัน้แวรซ์ายสเ์ป็นเพยีงเมอืงเลก็ๆ แห่งหนึ่ง
เท่านัน้ มผีูค้นอาศยัอยู่เบาบางบรเิวณส่วนใหญ่เป็นป่าเขาเยีย่งชนบทอื่นๆ ของฝรัง่เศส เมื่อพระเจา้หลุยสท์ี ่
13 แหง่ฝรัง่เศสยงัทรงพระเยาว ์ขณะพระชนมายุได ้23 พระชนัษา ทรงนิยมล่าสตัวใ์นป่า และทรงเหน็ว่า
ต าบลแวรซ์ายสน่์าจะเหมาะแก่การประทบัเพื่อล่าสตัว ์จงึโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งพระต าหนักส าหรบัพกัชัว่คราว
เท่านัน้ เมื่อพระเจา้หลุยสท์ี ่14 ขึน้ครองบลัลงัก ์จงึมพีระประสงคท์ีจ่ะสรา้งพระราชวงัแห่งใหม ่เพื่อเป็น
ศูนยก์ลางในการปกครองของพระองค ์จงึเริม่มกีารปรบัปรุงพระต าหนักเดมิในปี ค.ศ.1661 โดยใชเ้งนิทัง้หมด 
5 แสนลา้นฟรงัค ์คนงานอกี 30,000 คนและใชเ้วลาอยู่ถงึ 30 ปีจงึแลว้เสรจ็ในปี ค.ศ.1688 ทุกส่วนท าดว้ยหนิ
อ่อนสขีาวเป็นแบบอย่างศลิปกรรมทีง่ดงามมาก การก่อสรา้งพระราชวงัแวรซ์ายสแ์ห่งนี้ไดน้ าเงนิมาจากค่า
ภาษอีากรของราษฎรชาวฝรัง่เศส ต่อมาจงึไดม้กีองทพัประชาชนบุกเขา้ยดึพระราชวงัและจบัพระเจา้หลุยสท์ี ่
16 แหง่ฝรัง่เศส กบัพระนางมาร ีอองตวัเนต ประหารดว้ยกโิยตนิ ในวนัที ่16 ตุลาคม ค.ศ.1789 ปัจจบุนั
พระราชวงัแวรซ์ายสย์งัอยูใ่นสภาพดแีละเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมได ้น าท่านชมภายในทีม่กีารแบง่เป็นหอ้ง
ต่างๆ อาท ิหอ้งบรรทม  หอ้งเสวย  หอ้งส าราญ เป็นตน้ ทกุหอ้งลว้นมเีครื่องประดบังดงามตระการตาและ
ภาพเขยีนทีม่ชีื่อเสยีง อาท ิหอ้งกระจก (Galerie des Glaces หรอื The Hall of Mirrors) เป็นหอ้งทีม่ชีื่อเสยีง
มากทีสุ่ดซึง่เคยใชเ้ป็น หอ้งลงนามในสญัญาสงบศกึระหว่างสมัพนัธมติรกบัจกัรวรรดเิยอรมนั ในสงครามโลก
ครัง้ที ่1 และใชเ้ป็นทีล่งนาม ในเมื่อเยอรมนีบุกตชีนะฝรัง่เศสในสงครามโลกครัง้ที ่2 อกีดว้ย หอ้งนี้พระเจา้
หลุยสท์ี ่14 ทรงท าการก่อสรา้งเอง ภายในหอ้งประกอบดว้ยกระจกยกัษ์ 17 บาน เปิดออกแลว้จะเหน็สวน
แวรซ์ายสอ์นัสวยงาม ในพระราชวงัแวรซ์ายสม์หีอ้งทัง้หมด 700 หอ้ง  รวมภาพวาดทัง้หมด 6,123 ภาพและ
งานแกะสลกัทัง้หมด 15,034 ชิน้ พรอ้มฟังบรรยายจากมคัคุเทศกท์ัง้ในส่วนของกษตัรยิแ์ละพระราชนิีรวมทัง้
หอ้งโถงกระจกทีท่ตูจากสยามไดเ้คยเขา้เฝ้าพระเจา้หลุยสท์ี1่4 ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นบรเิวณอุทยาน สมควรแก่
เวลาน าท่านเดนิทางกลบัเขา้สู่นครปารสี น าท่านชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรฐัฝรัง่เศส ที่
มนีักท่องเทีย่วมาเยอืนมากมายกว่า 20 ลา้นคนต่อปี ดว้ยประวตัศิาสตรท์ีย่าวนานทัง้ศลิปะและสถาปัตยกรรม
ทีส่วยงาม รวมทัง้เป็นศูนยก์ลางของแฟชัน่ทีท่นัสมยั น าท่านถ่ายรปูกบัหอไอเฟล Eiffel Tower หอคอยทีเ่ป็น

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
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สญัลกัษณ์หรอืแลนดม์ารค์ของประเทศฝรัง่เศสทีรู่จ้กักนัไปทัว่โลก ทัง้ยงัเป็นสิง่ก่อสรา้งทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของ 
โลกอกีดว้ย โดยสรา้งขึน้ดว้ยโครงเหลก็บรเิวณแม่น ้าแซนในกรุงปารสี และตัง้ชื่อตามสถาปนิกและวศิวกรที่
ออกแบบหอคอยแห่งนี้คอืกุสต๊าฟ ไอเฟิล เดมิสรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ของงานแสดงสนิคา้โลกในปี ค.ศ.
1889 เพื่อแสดงถงึความยิง่ใหญข่องประเทศฝรัง่เศส ความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีวทิยาศาสตรแ์ละ
ต่อมากลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของกรุงปารสี และน าท่านเริม่ชมโดยรอบเริม่จากเกบ็ภาพสวยของหอคอยไอ
เฟล อกีครัง้บรเิวณหน้าโรงเรยีนการทหารหรอืจตัุรสัทรอคาเดโร, ผ่านชมประตูชยัแห่งจกัรพรรดนิโปเลยีน 
ณ.จตัุรสัชารล์สเดอโกลล,์ ถนนชองเอลเิซ่ย่านหรหูราราคาแพงทีโ่ด่งดงั จตัุรสัคองคอรต์ทีต่ัง้ของเสาหนิโอเบลิ
สจากวหิารลกัซอรใ์นอยีปิต,์ โดมอนิวาลดิ สถานทีเ่กบ็พระศพจกัรพรรดนิโปเลยีน เป็นตน้ ใหท้า่นถ่ายรปู

ภายนอกกบัพพิธิภณัฑลู์ฟวร ์พพิธิภณัฑท์างศลิปะตัง้อยูใ่นกรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส พพิธิภณัฑลู์ฟวรเ์ป็น
พพิธิภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ด เก่าแก่ทีสุ่ดและใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก ไดร้บัการออกแบบจากสถาปนิกชาว

จนี-อเมรกินั ซึง่ไดเ้ปิดใหส้าธารณะชนเขา้ชมไดเ้มื่อปี ค.ศ.1793 มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานตัง้แต่สมยั
ราชวงศก์าเปเซยีง ตวัอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวงัหลวง ซึง่ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่ีจ่ดัแสดงและเกบ็รกัษา  
ผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก อย่างเชน่ ภาพเขยีนโมนาลซิา ผลงานของลโีอนารโ์ด 
ดาวนิช ีหรอืภาพ Venus de Milo ของอเลก็ซานดรอสแหง่แอนทอีอก ในปี ค.ศ.2006 ซึง่พพิธิภณัฑลู์ฟวรม์ผีู้
มาเยีย่มชมเป็นจ านวน 8.3 ลา้นคน ท าใหเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ผีูม้าเยีย่มชมมากทีสุ่ดในโลกและยงัเป็นสถานทีท่ี่
มนีักท่องเทีย่วมาเยอืนมากทีสุ่ดในกรุงปารสี  จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้คุณภาพดขีองฝรัง่เศสจากรา้นคา้
ปลอดภาษ ีหรอืเลอืกซื้อสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายคอลเลค็ชัน่ใหม่ๆ จากห้างสรรพสินค้า La 
Samaritaine Paris หา้งใหญใ่จกลางกรุงปารสีใกลส้ถานีรถไฟ Pont Neuf ทีข่ยายจากรา้นเสือ้ผา้เลก็ๆ สู่
อาคารหา้งสรรพสนิคา้ทีม่แีผนกต่างๆ กว่า 90 แผนก ตกแตง่อยา่งหรหูราสวยงาม และยงัใชเ้ป็นสถานทีถ่่าย
ท าซรีีเ่รื่องดงั Emily in Paris ซึง่ออกอากาศทาง Netflix   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมือง พร้อมให้ท่านล้ิมรสเมนูหอยเอสคาโก เมนูดงัของฝรัง่เศส 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Best Western Plus Paris Velizy หรอืระดบัเทยีบเท่า 
วนัทีส่ำม ปำรีส-ดิจอ็ง (ฝรัง่เศส)-ลูเซิรน์ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองดิจอง Dijon เมืองส าคญัทางการศึกษาอีกเมอืงหน่ึงของฝรัง่เศส ในแควน้เบอร์

กนัดแีละยงัเป็นแหล่งปลูกองุน่พนัธด์เีพื่อท าไวน์รสดอีกีแหล่งหนึ่งของฝรัง่เศส และยงัเป็นเมอืงทีม่ี
ความส าคญัทางดา้นศาสนา ซึง่ประกอบไปดว้ยวงัของขนุนางชัน้สงูหรอืโบสถ์สไตลค์ลาสสคิ จดัเป็นสมบตัลิ ้า
ค่าของประเทศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) ผ่านชมทศันียภาพสองขา้งทาง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจนี 

บ่าย เดนิทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหนึ่งของสวสิทีห่ลาย
ท่านอาจจะเคยไปเยอืนมาแลว้ แต่ลูเซริน์กย็งัคงมคีวามสวยงามเหมอืนเดมิ  

 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Ibis Styles Luzern City หรอืระดบัเทยีบเท่า 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
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วนัทีสี่ ่  ลูเซิรน์-หมู่บ้ำนอิเซลท์วำลด-์ยอดเขำฮำรด์เดอรค์ลุม์-อินเทอรล์ำเก้น (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองลูเซิรน์ เมอืงใหญ่ท่ีสุดในภาคกลางของประเทศ ท าใหเ้มอืงลูเซริน์กลายเป็นศูนยก์ลาง

ทางเศรษฐกจิ, การคมนาคมและวฒันธรรมของภาคกลาง มแีมน่ ้ารอ็ยสไ์หลผ่านกลางเมอืงและสามารถ
มองเหน็ทศันียภาพของเขตเทอืกเขาแอลป์ เขาพลิาทุสและเขารกิไิดอ้กีดว้ย ชมอนุเสาวรียสิ์งโตและ
ถ่ายรปูกบัสะพานไม้ชาเพล สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 ประดบัตกแต่งบนโครงหลงัคาหน้าจัว่ดว้ย
ภาพวาดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภาพเขยีนเหล่าน้ีเป็นการเล่าเรื่องราวประวตัคิวามเป็นมาของเมอืงลูเซริน์ โดย
มหีอคอยน ้า Wasserturm ซึง่เดมิใชเ้ป็นทีค่มุขงันักโทษและเกบ็เอกสารรวมทัง้ของมคี่าของเมอืงไว ้หอคอย
นี้มลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีานเชื่อมตดิอยู่กบัสะพานสรา้งขึน้ราวปี ค.ศ.1300 สะพานแห่งนี้เคย
ถูกไฟไหมไ้ปเมื่อปี ค.ศ.1993 แลว้กม็กีารบูรณะใหมจ่นมสีภาพใกลเ้คยีงของเดมิ (ภาพวาดดัง้เดมิถูกไฟไหม้
ไปเยอะ) สะพานชาเพลนี้ถอืเป็นสะพานไมท้ีเ่ก่าแกท่ีสุ่ดในยโุรป และมเีวลาใหท้่านเลอืกสนิคา้คุณภาพดขีอง
สวสิ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นอิเซลท์วาลด ์Iseltwald Village หมูบ่า้นเลก็ๆ ในออ้มกอดของทะเลสาบ
เบรยีนซ์ Brienz ทะเลสาบสฟ้ีาใสทีไ่ดช้ื่อว่ามคีวามสวยงามมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งในประเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ละ
ยงัเป็นสถานทีถ่่ายท าซนีี่เกาหลเีรื่องดงั Crash Landing on You ทีไ่ดร้บัความนยิมอย่างยิง่กบัภาพ
บรรยากาศทีส่วยงามและน่ารกัมากๆ ใหท้่านมเีวลาเกบ็ภาพสวยงามของหมู่บา้นบนเขตทะเลสาบเบรยีนซ์ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองอินเทอรล์าเก้น (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ี) น าท่านเดนิทางสู่สถานีรถราง 
น าท่านเดนิทางดว้ยรถรางผ่านไปตามความลาดชนั 64 องศา ผา่นทะเลสาบและภูเขาสวยงามยิง่ น าท่านขึน้
สู่ ยอดเขาฮารด์เดอรค์ลุม์ Harder Kulm ทีไ่ดฉ้ายาว่าเป็น Top of Interlaken น าท่านขึน้สู่จดุชมววิทีม่ี
ความโดดเด่นทีค่วามสงู 1,322 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพทีส่วยงามแบบสุดๆ 
ของเมอืงอนิเทอรล์าเกน้ไดแ้บบพาโนรามา โดยดา้นซา้ยเป็นทะเลสาบเบรยีนซ์และดา้นขวาเป็นทะเลสาบ
ทนูอย่างสงา่งามทีถู่กโอบลอ้มไปดว้ยทวิเขาสงูตระหงา่นทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลก ใหท้่านชื่นชมทศันียภาพของ
ยอดเขา Eiger, Monch และ Jungfrau อกีดว้ย  

 สมควรแก่เวลาน าทา่นนัง่รถรางลงจากยอดเขา ใหท้่านมเีวลาเลอืกซื้อสนิคา้คุณภาพสวสิจากตวัเมอืงอนิ
เทอรล์าเกน้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั The Hay หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีห้่ำ  อินเทอรล์ำเก้น-ช้อปป้ิง FoxTown Outlet (สวิตเซอรแ์ลนด)์-โคโม่-มิลำน (อิตำลี) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเมนดริโซ่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) ทีต่ัง้ของเอ๊าทเ์ลต็ในเขตประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเขา้สู่ FoxTown Factory Stores แหล่งรวมรา้นคา้แบรนดเ์นมต่างๆ มากมาย อาท ิAdidas, Armani, 

Bally, BOSS, Burberry, Calvin Klein, COACH, DIESEL, Dolce & Gabbana, Furla, GUCCI, GUESS, 
Lacoste, Lee, Levi’s, Longchamp, Michael Kors, New Balance, Nike, Nine West, Polo, Prada, Puma, 
Quicksilver, Skechers, Timberland, Valentino, VANS เป็นตน้ พรอ้มกบัโปรโมชัน่หลากหลาย 

  สมควรแก่เวลานัดหมายน าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนจากประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เดนิทางสู่ประเทศอติาลี
ผ่านไปยงัเมอืงโคโม่ Como (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ใหท้า่นไดเ้ดนิเล่นบรเิวณทะเลสาบโคโม ่ซึง่
ไดช้ื่อว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยงามทีสุ่ดของอติาล ีในแควน้ลอมบารเ์ดยี ทางเหนือของประเทศอติาล ีบรเิวณเชงิ
เทอืกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโม่ลอ้มรอบดว้ยภูเขาสงูทีย่งัมป่ีาไมเ้ขยีวชอุ่ม หลายจุดบนชายฝัง่เป็นช่องเขา
แคบและหน้าผาทีส่วยงาม ทางเหนือของทะเลสาบคอืเทอืกเขาแอลป์ยาวเหยยีดสุดสายตาเป็นก าแพง
ธรรมชาตทิีส่รา้งฉากหลงัอนังดงามอลงัการใหก้บัดนิแดนบรเิวณนี้ เทอืกเขาแอลป์นัน้มหีมิะปกคลุมอยู่ตลอด
ปี จงึท าใหส้ามารถเล่นสกหีมิะไดต้ลอดเวลา จงึเป็นจุดดงึดดูใหผู้ค้นจากทัว่โลกหลัง่ไหลมาท่องเทีย่วพกัผ่อน
กนัอย่างไมข่าดสาย  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองมิลาน Milan หรือ มิลาโน Milano ในภาษาอติาเลยีน
ซึง่เป็นเมอืงส าคญัในภาคเหนือของประเทศอติาล ีเมอืงแห่งแฟชัน่ดไีซน์เนอรช์ื่อดงัของอติาล ี(ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  ชม เมืองมิลาน เมอืงหลกัของแคว้นลอมบารเ์ดียและเป็นเมืองส าคญัทาง
ภาคเหนือของประเทศอิตาลี มชีื่อเสยีงในดา้นแฟชัน่และศลิปะ ซึง่มลิานถูกจดัใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ใน
ลกัษณะเดยีวกบันิวยอรค์  ปารสี  ลอนดอน และกรุงโรมนอกจากนี้ยงัเป็นทีรู่จ้กัในดา้นอุตสาหกรรม ผา้
ไหม และแหล่งผลติรถยนต ์อลัฟา โรมโีอ รวมไปถงึสโมสรฟุตบอลอนิเตอรม์ลิานและสโมสรฟุตบอลเอซมีลิาน 
น าท่านชมจตุัรสัสกาล่าและรปูปัน้ดาวินชี และใหท้่านถา่ยรปูและชมความยิง่ใหญ่ภายนอกของ มหาวิหาร
แห่งเมืองมิลานหรือมิลานดโูอโม มหาวหิารหนิอ่อนแบบโกธคิทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ในยโุรป สรา้งในปี ค.ศ.
1386 ดว้ยศลิปะแบบนโีอโกธคิผสมผสานกนัเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศลิปะวทิยาการ ใช้
เวลาสรา้งนานถงึ 500 ปี มคีวามวจิติรงดงามและประดบัประดาไปดว้ยรปูปัน้นับกว่า 3,000 รปู มหีลงัคายอด
เรยีวแหลมจ านวน 135 ยอด บนสุดมรีปูปัน้ทองขนาด 4 เมตรของพระแมม่าดอนน่าเป็นสงา่อยู่ มลีานกวา้ง
ดา้นหน้าดโูอโมทีม่อีนุสาวรยีพ์ระเจา้วคิเตอรเ์อม็มานูเอลที ่2 ทรงมา้คอืสถานทีจ่ดังานส าคญัต่างๆ ในบรเิวณ
เดยีวกนัยงัเป็นทีต่ัง้ของ แกลเลอรี ่วคิเตอร์ เอม็มานูเอล ทีน่ับวา่เป็นชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยทีสุ่ดในอติาล ีมา 
กว่า 100 ปี พรอ้มถ่ายรปูกบัอนุสาวรยีข์อง ลโิอนารโ์ด ดารว์นิชจีติรกรเอกทีโ่ดง่ดงัจากภาพโมนาลซิ่า ให้
เวลาท่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น า อาท ิPrada, Louis Vuitton, GUCCI เป็นตน้   **เพือ่ความ
สะดวกในการเลือกซือ้สินค้าให้ท่านอิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

  จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั NH Milano Fiera หรอืระดบัเทยีบเท่า 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B2_%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
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วนัทีห่ก  มิลำน-เวนิส-เกำะเวนิส-เวนิสเมสเทร่ (อิตำลี) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเวนิส Venice Mestre ตัง้อยูใ่นเขตแคว้นเวเนโต้ เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมที่
นักท่องเทีย่วเดนิทางมาเยอืนเป็นจ านวนมากมายในแต่ละปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง)  
เดนิทางสู่ ท่าเรือทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่ เกาะเวนิส อดตีเมอืงทีเ่คยร ่ารวยทีสุ่ดแห่งหนึ่งในยคุกลาง
เกาะเวนิสประกอบไปดว้ยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชื่อมถงึกนักว่า 400 แห่งทีศู่นยก์ลาง
อยู่ที ่จตุัรสัเซนต์มารค์ หรือ ซานมารโ์ค ชมุชนทีใ่หญท่ีสุ่ดบนเกาะต่างๆ ของเมอืงเวนิสทีม่คีลองต่างๆ 
มากมายนับรอ้ยแห่ง เป็นเมอืงเดยีวในโลกทีต่ัง้อยู่บนเกาะเลก็เกาะน้อยกลางทะเลสาบเวนิเทยีในทะเลเอ 
เดรยีตกิตามฉายาทีว่่าเป็นราชนิแีห่งทะเลเอเดรยีตกิ นับเป็นบรรยากาศทีไ่ม่มทีีใ่ดเหมอืนและเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะเมอืง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมืองดว้ยเมนูสปาเกต็ต้ีซอสหมึกด า เมนูยอดนิยมและ
เป็นเอกลกัษณ์ของอิตาลี 

บ่าย น าท่านเดนิเล่นชมเกาะเวนิส Venice Island ทีม่ฉีายาว่าเป็นเมอืงแห่งสายน ้า คอืเป็นเมอืงทีล่อ้มรอบไป
ดว้ยน ้า มคีลองใหญ่ผ่านกลางเมอืงเรยีกกนัว่าแกรนดค์าแนล มลีกัษณะเป็นรปูตวัเอสกลบัดา้นและมคีลอง 
ย่อยกว่า 150 สาย ท าใหเ้กดิน ้าท่วมไดเ้มื่อระดบัน ้าขึน้สงู การเดนิทางภายในเมอืงใชก้ารเดนิและสญัจรทาง
เรอืแทนถนน เรอืทีพ่บเหน็ไดม้เีรอืส่วนตวัและเรอืสาธารณะต่างๆ เช่น เรอืโดยสาร Vaporetto เรอืกอนโดล่า 
และแทก็ซีน่ ้า เป็นต้น ท าใหค้วามสวยงามนี้ตรงึตาตรงึใจเหมอืนอยู่ในโลกแห่งนทิานและมเีอกลกัษณ์ไม่
เหมอืนทีใ่ดในโลก โดยเริม่จากศนูยก์ลางของเกาะเวนิสทีจ่ตุัรสัเซนต์มารค์หรือซานมารโ์ค ทีต่ัง้ของโบสถ์
ส าคญัแหง่เมอืงเวนิสทีเ่ริม่สรา้งขึน้ครัง้แรกตัง้แต่ปี ค.ศ.823 ผสมผสานไปดว้ยศลิปะของหลายยคุไวด้ว้ยกนั
ตัง้แต่ยุคไบเซนไทน์ โรมาเนสก ์โกธคิจนถงึยุคเรอแนสซองส ์โดยหลงัคาโบสถ์สรา้งเลยีนแบบวหิารโดมแบบ
สุเหร่าของศาสนาอสิลามประดบัดว้ยโมเสกสทีองอร่ามหลายลา้นชิน้ตัง้แตห่ลงัคาจรดพืน้จงึไดร้บัสมญานาม 
ว่าโบสถแ์ห่งทองค า Church of Gold และชมหอระฆงัซานมารโ์ค Campanile de San Marco เป็นหอ
ระฆงัทีม่คีวามสงูถงึ 98 เมตรตัง้อยู่ดา้นหน้าของมหาวหิารซานมารโ์ค จดัว่าเป็นจุดแลนดม์ารค์ทีส่ าคญัของ
เกาะเวนิสเลยทเีดยีว เดนิต่อมาชมสะพานสะอื้น Bridge of Sights ทีเ่ชื่อมระหว่างคุกหลวงและ
พระราชวงัดอรด์จ Palazzo Ducale พระราชวงัสไตลโ์กธคิของดยุคผูค้รองเมอืงเวนิส และชมสะพานริอลั
โต ทีท่อดขา้มแกรนดค์าเนล คลองทีม่ชีื่อเสยีงในดา้นการท่องเทีย่วและเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่อง 
เทีย่วอกีมากมาย ซึง่จะเชื่อมระหว่างเกาะซานมารโ์คและเกาะซานโปโล อกีหนึ่งสญัลกัษณ์ของเวนิส มคีวาม
เก่าแก่ทีสุ่ด ครัง้แรกๆ สรา้งขึน้ดว้ยไม ้ต่อมามกีารรือ้ถอนและสรา้งใหม่ดว้ยหนิอย่างทีเ่หน็กนัใน ใหเ้วลา
ท่านเดนิเล่นชมบรรยากาศบนเกาะพรอ้มเลอืกซื้อสนิคา้ขึน้ชื่ออาท ิเครื่องแกว้เวนีเซยี หรอื หน้ากาก
เทศกาลคารน์ิวลั หรอืไม่ว่าจะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นม  ท่านอาจใชเ้วลานัง่จบิกาแฟตามรา้นกาแฟ ทีต่ัง้อยู่รอบ
จตัุรสัเซนตม์ารค์ เพื่อดื่มด ่ากบับรรยากาศทีแ่สนโรแมนตกิ สมควรแก่เวลานัดหมายน าท่านล่องเรือกลบัสู่
ฝัง่เมสเทร่ Mestre 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Venice Mestre Castellana หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีเ่จด็  เวนิสเมสเทร่-ปิซ่ำ-โรม (อิตำลี) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองปิซ่า (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) อกีหนึ่งเมอืงท่องเทีย่วชื่อดงัของ
ประเทศอติาล ีผ่านชมความงดงามของทศันียภาพทีง่ดงามเป็นระเบยีบของบา้นเมอืงและบา้นเรอืนต่างๆ 
น าท่าน ชมเมืองปิซ่า Pisa อดตีเมอืงท่าเรอืชายฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน และเป็นทีต่ัง้ของหอเอนปิซ่า น า
ท่านชม 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก “หอเอนปิซ่า” ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นถ่ายรปูกบัหอเอนปิซ่า ทีส่รา้งขึน้
เพื่อเป็นหอระฆงัแห่งวหิารประจ าเมอืง แต่เพยีงการเริม่ตน้ของการสรา้งถงึบรเิวณชัน้ 3 กเ็กดิการทรุดตวัและ
ตอ้งหยุดการก่อสรา้งจนถดัมาอกีร่วม 100 ปี ถงึไดส้รา้งต่อจนเสรจ็สมบูรณ์และยงัเป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคย
มาพสิจูน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกและการตกของวตัถุดว้ย   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่กรงุโรม เมืองหลวงและเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศอิตาลี แต่ละปีมี

นักท่องเทีย่วมากมายจากทุกมุมโลกต่างเดนิทางมากรุงโรม เพื่อชื่นชมกบัสถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตร์
แห่งความยิง่ใหญ่ โรมเป็นมหานครทีม่สีสีนัเฉพาะตวั คลาคล ่าไปดว้ยผูค้นและนักท่องเทีย่ว (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชัว่โมง)  น าท่านผ่านชม กรงุโรม นครหลวงแห่งสาธารณรฐัอิตาลี อดตีแห่งจกัรวรรดโิรมนั 
อาณาจกัรทีย่ิง่ใหญ่มาเมื่อกว่า 2,000 ปี  ชื่นชมกบัสถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตรแ์ห่งความยิง่ใหญ่ โรม
เป็นมหานครทีม่สีสีนัเฉพาะตวั ชมภายนอกพรอ้มถ่ายภาพของ สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม สิง่กอ่สรา้งทีเ่ป็น 1 
ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ซึง่เป็นสนามกฬีายกัษ์ทีจุ่คนไดก้ว่า 50,000 คน  ถ่ายภาพกบัประตชูยัคอนสแตน
ตนิ สญัลกัษณ์แหง่ชยัชนะ ผ่านชมอนุเสาวรยีข์องพระเจา้วคิเตอรเ์อม็มานูเอล็หรอืพระบดิาของชาวอติาเลยีน 
ผ่านชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโ์รมนัทีย่่าน โรมนัฟอรัม่ ทีเ่ปรยีบเสมอืนใจกลางเมอืงหลวงใน
อดตี ผ่านชมสนามมา้กรฑีาเซอรค์สั แมกซมิุส   

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Venice Mestre Castellana หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีแ่ปด โรม-วำติกนั-มหำวิหำรเซ้นต์ปีเตอร-์พิพิธภณัฑว์ำติกนัและโบสถน้์อยซิสทิน- 
   ช้อปป้ิงยำ่นบนัไดสเปน-สนำมบินกรงุโรม (อิตำลี)-สนำมบินอิสตนับุล (ตุรกี) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
 น าท่านเข้าชมภายในของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร ์St.Peter Basilica แห่งนครรฐัวาตกินั เมอืงเลก็ๆ ทีต่ัง้

อยู่ใจกลางแหง่กรุงโรม ซึง่มคีวามงดงามดว้ยศลิปะในยุคเรอแนสซองสแ์ละยงัไดร้บัการตกแต่งอยา่งโอ่อ่าและ
หรหูราและไดช้ื่อว่าเป็นมหาวหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ชมรปูปัน้และจติรกรรมอนัล ้าค่าโดยฝีมอืของจติรกรเอก
ชื่อดงักอ้งโลก ชมรปูแกะสลกัปิเอตา้ทีพ่ระแม่ประคองร่างพระเยซูหลงัปลดลงจากไมก้างเขนผลงานชิน้เอก
ของไมเคลิ แองเจลโล หรอืเสาพลบัพลาทีอ่อกแบบโดยแบรน์ีนี และยอดโดมขนาดใหญท่ีห่าชมไดย้าก ซึง่
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ปัจจบุนัลว้นแต่เป็นสิง่ล ้าค่าของประเทศอติาล ีพรอ้มน าท่านชม พิพิธภณัฑแ์ห่งวาติกนั Vatican Museum 
และโบสถน้์อยซิสทิน Sistine Chapel ซึง่เป็นหอ้งทีถู่กวาดขึน้โดยไมเคลิแองเจลโล ซึง่ใชเ้วลาวาดนานกว่า 
4 ปี (ภายในไม่อนุญาตใหถ้่ายภาพ) ชมความล ้าค่าไม่ว่าจะเป็นมมัมีจ่ากประเทศอยิปิต ์ศลิปะ รปูปัน้  
ภาพเขยีน  รวมถงึภาพวาดทีอ่ยู่บนเพดานและผนังทุกแหง่ โดยภาพทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ด ไดแ้ก่ The Last 
Judgment ภาพทีแ่สดงถงึจุดก าเนิดของชวีติ นรก และสวรรค ์ตามความเชื่อของศาสนาครสิตน์กิายโรมนัคา
ทอลคิ และใหท้่านถ่ายรปูกบัจตัรุสัหน้าวหิารเซนตปี์เตอร ์ทีท่่านอาจเคยเหน็จากการถ่ายทอดทางโทรทศัน์ใน
ช่วงเวลาส าคญัๆ ของคาทอลคิ  จากนัน้น าท่านผ่านชมประตูชยัแห่งคอนสแตนตนิ Arch of Constantine 
โดยสรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึชยัชนะของกรุงคอสสแตนตนิ เป็นซุม้ประตูทีใ่หญท่ีสุ่ดของโรมนัมคีวามสงูถงึ 21 
เมตร, อนุเสาวรยีว์กิเตอรเ์อม็มานูเอล็ หรอื Altare Della Patria อนุเสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้เพื่อเป็นเกยีรตขิองวกิ
เตอรเ์อม็มานูเอล็ พระราชาองคแ์รกของอติาลทีีม่อี านาจแบบเบด็เสรจ็ครบวงจร และทีน่ี่ยงัเป็นอนุสรณ์ทหาร
ทีก่ลา้หาญเมื่อครัง้สงครามโลกครัง้ที ่1 อกีดว้ย ก่อนน าท่านสู่บรเิวณ น ้าพเุทรวี่ Trevi Fountain หนึ่งใน
สญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของกรุงโรม สถานทีน่ักท่องเทีย่วมาโยนเหรยีญเสีย่งทายตามเรื่องราวจากภาพยนตรเ์รื่อง 
Three Coins in The Fountain และ Spanish Step หรอืบนัไดสเปน แหล่งผูค้นและวยัรุ่นมานัง่เล่นและเลอืก
ซื้อสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ดแห่งหนึ่งของกรุงโรม  และใหเ้วลาท่านเลอืกซื้อสนิคา้จากรา้นคา้
ปลอดภาษ ีแหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นม อาท ิRimowa, Michael Kors, Gucci, Tag Heuer, Armani, Bally, 
Gabs, Bvlgari, Mido, Longchamp, Rado, Ferragamo เป็นตน้  **เพื่อความสะดวกในการเลอืกซื้อ
สินค้าให้ท่านอิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั** 

15.30 น.  ให้ท่านเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินกรงุโรม เพื่อใหท้่านเชค็อนิบตัรโดยสารและโหลดสมัภาระ 
19.45 น.  ออกเดินทางจากสนามบินฟมิูชิโน่ โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK1864 
23.20 น.  เดินทางถึงสนามบินอิสตนับุล ประเทศตุรกี จากนัน้ให้ท่านเปล่ียนเคร่ือง 
 

วนัทีเ่ก้ำ  สนำมบินอิสตนับุล (ตุรกี)-สนำมบินสุวรรณภมิู 
01.45 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับุล โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK068 
15.20 น.  เดินทางถึง เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ.. 

**กรณีทีบ่างท่านเดนิทางกลบัตา่งประเทศหรอืต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละก าหนดการ
เดนิทางอกีครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น รายการซรีีแ่ละไดม้กีาร
ด าเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดอืน เมื่อเปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจม ีการเปลีย่นแปลงเลก็น้อย** 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือมี
ผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานท่ีปิดโดยมิได้รบั

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้  
ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 
 *** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
  *** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กวา่ 12 ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Turkish Airlines เสน้ทาง กรุงเทพฯ-อสิตนับุล-ปารสี / / โรม-อสิตนับุล-กรุงเทพฯ 

ชัน้ประหยดั และค่าโหลดสมัภาระไม่เกนิทีส่ายการบนิก าหนดทา่นละ 30 กโิลกรมั / ท่าน (ท่านละไม่เกนิ 2 ชิน้) และส าหรบั
ถอืขึน้เครื่องไม่เกนิ 7 กโิลกรมั / ท่าน 

• ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ โดยค านวนจากวนัทีจ่องและออกตัว๋
โดยสาร หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ 
จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฎและเงือ่นไขของสายการบนิ (อตัราค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิค านวณไว ้ณ วนัที ่22 ธ.ค.2565) 

• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) 
กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่ 

• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
• ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่า, พระราชวงัและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ อ านวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

อตัราค่าบริการ          Europe Classic Route ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน 6 คืน-TK 
                                                        จากปารีส เข้าสวิส เท่ียวถึงกรงุโรม 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ ท่านละ 
พักเด่ียว เพ่ิมท่านละ ราคาทัวร์ไม่รวม 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 

3-11 ม.ิย.66 95,900 15,900 66,900 

หมายเหตุ 

• อตัราค่าเดนิทางนี้ตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวนไมน้่อยกว่า 20 ท่าน **ไม่มรีาคาเดก็**ตามขอ้ก าหนดและ
เงือ่นไขของบรษิทัฯ และจะตอ้งช าระมดัจ าหลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

• กรณีท่านทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืร่วมเดนิทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทัทวัร ์ กรุณาแจง้
ล่วงหน้าเน่ืองจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยื่นวซี่า ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยื่นวซี่าพรอ้มคณะได ้ 
***การด าเนินการขอวซี่าจะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15-21 วนั ซึง่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตวัดว้ยตวัเองและไดร้บัการ
สแกนน้ิวมอืจากศูนยร์บัค ารอ้งของสถานทตูโดยตรง โดยจะตอ้งส่งรายละเอยีดโดยการกรอกแบบฟอรม์ดา้นล่าง และ ส าเนา
หน้าหนังสอืเดนิทาง และส่งเอกสารใหค้รบเพื่อท าการนัดหมาย ** 

• ส าหรบัท่านทีต่อ้งการอยู่ต่อหรอืเดนิทางต่อไปยงัประเทศอื่น หรอืหากมตีัว๋โดยสารอยู่แลว้ จะตอ้งยื่นวซี่าเดีย่ว พรอ้มแสดง
เอกสารเรื่องทีพ่กั รวมถงึกรมธรรมป์ระกนัภยัดว้ยทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์และทุกท่านตอ้งมาแสดงตวัทีส่ถานทตูหรอื
ศูนยย์ื่นวซี่าตามก าหนดวนัเวลานัดหมายเพื่อถ่ายรปูและสแกนน้ิวมอื 

 



TK-FCHI001 EuropeClassicRoute9D6N, TK (F-CH-I), 3-11Jun2023 12 | P a g e  

 

• ค่าทปิพนักงานขบัรถ / มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ / หวัหน้าทวัรท์ีบ่รกิารพรอ้มคณะตลอดการเดนิทาง 
• ค่าน ้าดื่มวนัละ 1 ขวด (จ านวน 7 วนัทวัร)์ 
• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่แีละภาษสี าหรบันักท่องเทีย่วหรอืภาษเีมอืงส าหรบัการเขา้พกัในเมอืงทุกแห่ง 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิกรมธรรม ์1,500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาล

เท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอืน่อนัเกดิจากอุบตัเิหต ุอาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตาม
เงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ และไม่รวมค่าใชจ้า่ยระหว่างการกกัตวัในต่างประเทศอนัสบืเนื่องจากโควดิ19 และเป็นไปตาม
เงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 

• ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ค่าบรกิาร 7%  
 

 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าธรรมเนียมบรกิารนัดหมายและการยื่นวซี่าเชงเกน้ ท่านละ 4,500 บาท (ส าหรบัการยื่นวซี่าเชงเกน้ประเทศอติาล ีและ

อตัราเรยีกเกบ็อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามอตัราแลกเปลีย่นเงนิสกุลต่างประเทศ) 
• ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋าทุกแหง่ ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการ

บรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งช าระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
• ค่าอาหารหรอืเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• สญัญาณ Wifi และค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้ส่วนพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมทีม่กีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรม

อาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบายของแต่ละโรงแรม)   
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบรกิาร
ทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั
อุบตัเิหตทุีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซื้อประกนัเพิม่เตมิได้ 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง (กรณีทีส่าย
การบนิ / ประเทศปลายทางตอ้งการ) 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง (กรณีทีป่ระเทศ
ไทยตอ้งการผลตรวจ) 

• ค่าธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการด าเนินการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอืน่ๆ ตามทีภ่าครฐัก าหนด 
(อาจมกีารเปลีย่นแปลงภายหลงัเป็นไปตามกลไกการเปลีย่นแปลงจากภาครฐัเป็นส าคญั)  

• ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการท า Vaccine Passport 
• ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการกกัตวัเมื่อมกีารตรวจพบโควดิในชว่งใดๆ 

 
 

 

การช าระเงิน   
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน  35,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์(และขอใหช้ าระค่าวซี่าเพิม่เตมิพรอ้มมดัจ าตามทีเ่รยีกเกบ็) ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทาง
อย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
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การยกเลิก 
1. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และ
ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

2. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอ
วซี่า และค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีลู่กคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
 
 
 

 
หมายเหตุ  
1. ผูท้ีส่ามารถเดนิทางเขา้ยโุรปไดน้ัน้ จะตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซนีครบโดสตามชนิดของวคัซนี ไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนการ

เดนิทาง โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีก่ลุ่มสหภาพยุโรปใหก้ารรบัรอง อาท ิไฟเซอร ์โมเดอน่า แอสตรา้ซเินกา้ จอหน์สนัแอนดจ์อหน์
สนั ซโินแวค ซโินฟารม์ เป็นตน้ และควรมเีอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีรวมถงึวคัซนีพาสปอรต์ 

2. รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

3. กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

5. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืความประพฤตส่ิอไปในทางเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีก่อง
ตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรม
อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้อง
แยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่กันัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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6. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
7. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
8. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรือยกเลกิเทีย่วบนิ 

9. ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วน
ทีเ่กนิ 

10. ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

11. กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

12. การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตหุนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

13. เน่ืองจากรายการทวัรน์ี้เป็นเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฎเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 

14. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด 

15. หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิตม์าสหรอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ ่ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์
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1.หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนับวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  
o หน้าหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

2.รปูถ่ายสีขนาด 2 x 2 น้ิว หรือ 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 
หนังสือเดินทาง)   

- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ 
เน่ืองจากสถานทตูจะตอ้ง
สแกนรปูลงบนวซี่า   

- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, 
หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวก
หรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา ** 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น  (อิตาลี)  ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วนั 

- ผูย้ื่นค ารอ้งตอ้งแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันัดหมายยื่นค ารอ้งทีศู่นยย์ื่น 
- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฎของสถานทตูและศูนยย์ื่น 
- รปูถ่ายหากไม่ไดม้าตรฐาน ตอ้งท าการถ่ายใหม่ทีศู่นยย์ื่น โดยผูย้ื่นค ารอ้งตอ้งช าระเงนิค่าถ่ายรปูดว้ยตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค ารอ้งช าระเงนิดว้ยตนเอง 
- ผูย้ื่นค ารอ้ง กรุณาส่งส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทางทีเ่ป็นปัจจุบนัทีสุ่ด พรอ้มกรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ส าหรบัเพื่อใชใ้นการท านัดหมาย  
กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ พรอ้มเบอรโ์ทร.ทีส่ามารถตดิต่อได ้ไม่ควรใชเ้บอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเวน้ ผูย้ื่นค ารอ้งสงูอายุ
มากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารตน้ฉบบัทีเ่ป็นภาษาไทย อาท ิส าเนาหนังสอืรบัรองบรษิทั / กจิการรา้นคา้, ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณีเดก็), ส าเนาสตูิ
บตัร (กรณีผูท้ีอ่ายุต ่ากว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบยีนสมรส, ส าเนาทะเบยีนหย่า, ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ, ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล 
จะตอ้งถูกแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะบรกิารท่าน ยกเวน้ ส าเนาหนังสอืสญัญาซื้อขาย/สญัญากู/้สญัญาอาชพีพเิศษ
ทีม่เีน้ือหาระบุเจาะจง กรุณาใชบ้รกิารศูนยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพื่อหลกีเลีย่งความผดิพลาดในดา้นงานแปล ค่าใชจ้่าย  ผูย้ื่นค า
รอ้งจะตอ้งช าระดว้ยตนเอง 



TK-FCHI001 EuropeClassicRoute9D6N, TK (F-CH-I), 3-11Jun2023 16 | P a g e  

 

3.ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 15 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุมากกว่า 15 ปี แตไ่ม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัร

ดว้ยและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

4.หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ้์านและเบอรมื์อถือ  
5.ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
6.ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
7.ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
8.ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 

9.หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ (หนังสอืรบัรองการท างานตอ้งออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่น) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด (หนังสอืรบัรองการท างานตอ้งออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่น) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนังสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   
• หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 

 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

10.หลกัฐานการเงิน   
• ใช ้Statement ออมทรพัยส่์วนตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัชขีองธนาคารใดๆ ชื่อ-สกุลสะกดถูกตอ้งตามหน้าพาสฯ ยอ้นหลงั 

6 เดอืนและอพัเดทเป้นปัจจุบนัทีสุ่ด ไม่เกนิ 14 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวซี่า  
• Bank Certify หรอื หนังสอืรบัรองทางการเงนิจาธนาคาร โดยออกเป็นบญัชเีดยีวกนักบั Statement และขอออกหนังสอื

ในวนัเดยีวกนักบั Statement 
• กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร (Bank Certify) 1 ฉบบัและตอ้งท าจดหมาย
รบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูดว้ย อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ี
ภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชี
น้อย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายชีแ้จงเพื่อรบัรองการเงนิพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงตอ่สถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 
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*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 

11.กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แตห่าก

กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 
*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ

ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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     สถานทีเ่กดิ ......................................................... หมายเลขบตัรประชาชน .................................................................. 

3.  สถานภาพ  ....... โสด   ........ แต่งงานจดทะเบยีน    ....... แต่งงานไม่จดทะเบยีน   ....... หยา่   ....... หมา้ย 
 

4.   กรณีท่านทีแ่ต่งงานแลว้ ไมว่่าจะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไม่กต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คู่สาม-ีภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ชื่อ-นามสกุล ............................................................................................................................................ 

      วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานทีเ่กดิ สาม-ีภรรยา ..................................................... 

5.  ทีอ่ยู่ปัจจุบนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) .............................................................................................................. 

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

     ทีอ่ยู่ปัจจบุนัปัจจุบนั หากเหมอืนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนว่า As above (ภาษาองักฤษ) ............................................ 
 

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น .............................................................................. 
  
     โทรศพัทม์อืถอื ........................................................... อเีมล .........................................................................................  
 

6.  ชื่อสถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................................... 

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเขา้ยโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่งยื่นค าร้องขอวีซ่า  

ทางศนูยย์ื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็คา่ธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงแก้ไขขอ้มูลในระบบออนไลน์  
และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม ่

กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ / ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น  
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการสะกดตวัอกัษรและ 

เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
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 (กรุณาแจง้ดว้ยว่า กจิการทีท่ านัน้เกีย่วกบัอะไร ดา้นใด ...........................................................................................) 
 กรณีประกอบอาชพีอสิระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและทีอ่ยูท่ีท่ างานใหช้ดัเจนเช่นกนั)  

   

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน / สถาบนัศกึษา (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................... 

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

 ต าแหน่งหน้าที ่(ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์..................................................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้ม)ี ....................................................... 
 

 กรณีศกึษาอยู่ กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรอืระดบัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) .................................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศกึษา กรุณาแจง้คณะและวชิาหลกัทีศ่กึษา (ภาษาองักฤษ) ......................................................... 

 

7.  ชื่อบุคคลทีร่่วมเดนิทางไปดว้ย....................................................................................................................................... 
 

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

8.  ท่านเคยเดนิทางเขา้ยโุรปใน 5 ปีที ่ผ่านมาหรอืไม่    ....... ไม่เคย  ....... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที)่ 
 

    ตัง้แต่วนัที ่................................................ ถงึวนัที ่.....................................................   รวม ............... วนั 
  

    ไดร้บัวซี่าจากสถานทตูใด ..............................................หมายเลขวซี่า  ....................................................................... 
 

9.  ท่านเคยไดร้บัการสแกนน้ิวมอืหรอืไม่   ....... ไม่เคย   ....... เคย  
 

    กรณีทีท่่านเคยไดร้บัการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัที ่............................................................... 
 

10. ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรอืไม่   ....... ไม่เคย   ....... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏเิสธ) 
 

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

11. ท่านสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการเดนิทางดว้ยตวัท่านเองหรอืไม่   ....... ตวัเอง   ....... มผีูส้นับสนุนค่าใชจ้่าย 
(กรณีทีม่ผีูส้นับสนุนค่าใชจ้่ายใหร้ะบุผูส้นับสนุนค่าใชจ้่ายของท่านและระบุความสมัพนัธแ์ละเดนิทางดว้ยกนัหรอืไม่) 
 

ผูส้นับสนุนค่าใชจ้่ายของท่านคอื ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัท่าน ........................................................................................................................................... 
 

เดนิทางดว้ยกนักบัทา่นหรอืไม่   ....... เดนิทางดว้ยกนั   ....... ไม่ไดเ้ดนิทางดว้ยกนั 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 
 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

