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EUROPE CLASSIC  
อติาล ี(โรม

โดยสายการบนิ
 
 
 
 
 

 
 ชมความอลังการของมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์

 ชม 3 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลก 

 เยอืนดนิแดนสดุแสนโรแมนตกิ บน

 ขนึรถไฟพชิติยอดเขาจงุเฟรา 

 ตนืตาตนืใจกับพระราชวงัแวรซ์ายส ์

 

  

 
EUROPE CLASSIC   
โรม)-สวสิ(จุงเฟรา)-ฝรงัเศส

10วนั 7คนื 
โดยสายการบนิไทย (TG) 

  

มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ทนีครวาตกินั

สงิมหัศจรรยข์องโลก โคลอสเซยีม หอเอนปิซา่ และหอไอเฟล

เยอืนดนิแดนสดุแสนโรแมนตกิ บนเกาะเวนสิ (Venice) 

ยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau)มรดกโลกทางธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป

พระราชวงัแวรซ์ายส(์Versailles Palace) 

ราคาเรมิตน้72

 หนา้ 1 จาก 16 

 

ฝรงัเศส 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ทนีครวาตกินั 

โคลอสเซยีม หอเอนปิซา่ และหอไอเฟล 

มรดกโลกทางธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป 

72,900.- 
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พกัปารสี 2 คนื 

นงัรถไฟดว่น TGV เขา้สูป่ารสี 

เมนพูเิศษ.. สปาเกตตหีมกึดาํ และหอยเอสคาโก้

  
 

กาํหนดการเดนิทาง        
 
วนัท ี18-27 ส.ค. 61 

วนัท1ี-10, 6-15 ก.ย. 61 

วนัท ี  4-13, 20-29 ต.ค., 25 ต.ค.-3 

วนัท ี  3-12, 10-19, 17-26 พ.ย., 24 

วนัท ี  1-10, 4-13, 8-17 ธ.ค. 61 

วนัท ี  25 ธ.ค. 61-3 ม.ค. 62, 27 ธ.

         30 ธ.ค. 61-8 ม.ค. 62 (ปีใหม่

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง

1. กรงุเทพฯ 

2. กรงุเทพฯ – โรม – มหาวหิารเซนตปี์เตอร์

3. โรม – ฟลอเรนซ ์– ปิซา่ 

4. ปิซา่ – เกาะเวนสิ – เวนสิ เมสเตร ้

5. เมสเตร ้– มลิาน – อนิเทอรล์าเคน 

6. ยอดเขาจงุเฟรา– สตราสบรูก์ 

7. 
สตราสบรูก์ – รถไฟความเร็วสงู TGV 
ลอ่งเรอืแมนํ่าแซน – ประตชูยั – หอไอเฟล

8. พระราชวังแวรซ์ายน ์– พพิธิภณัฑนํ์าหอม 

9. ปารสี – สนามบนิ 

10. กรงุเทพฯ 

 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1: กรงุเทพฯ 

21.30น. คณะพรอ้มกนัณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู

บนิไทย พบเจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวก

วนัท ี2: กรงุเทพฯ– โรม – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์

00.20 น.
  

ออกเดนิทางสูก่รงุโรม

***คณะเดนิทางตงัแตว่นัท ี

  

สปาเกตตหีมกึดาํ และหอยเอสคาโก ้

3 พ.ย. 61 

24 พ.ย.- 3 ธ.ค. 61 

.ค. 61-5 ม.ค. 62, 29 ธ.ค. 61-7 ม.ค. 62, 

ปีใหม)่ 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง 

✈ ✈ 

มหาวหิารเซนตปี์เตอร–์ โคลอสเซยีม ✈ O 

O O 

O O 

 O O 

O O 

TGV – ปารสี –  
หอไอเฟล 

O O 

พพิธิภณัฑนํ์าหอม – ชอ้ปปิง O O 

O ✈ 

✈ ✈ 

คณะพรอ้มกนัณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู

พบเจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวก 

มหาวหิารเซนตปี์เตอร–์ โคลอสเซยีม 

กรงุโรม โดยสายการบนิไทยเทยีวบนิท ีTG 944 

คณะเดนิทางตงัแตว่นัท ี3 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 

 หนา้ 2 จาก 16 

73,900.- 

75,900.- 

86,900.- 

72,900.- 

72,900.- 

85,900.- 

 คาํ 
โรงแรมทพีกั  

หรอื เทยีบเทา่ 
✈  

O MIDAS 

O GALILEI 

O RUSSOTT 

O CITY OBERLAND 

O 

MERCURESTRASBO
URGGARE 
CENTRALE 

O 
MERCUREFONTEN
AY SOUS BOIS 

O 
MERCUREFONTEN
AY SOUS BOIS 

✈  

✈  

คณะพรอ้มกนัณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู2 เคานเ์ตอร ์D สายการ

เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 00.01 น. และถงึกรงุ
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โรม เวลา 05.55 น.***

06.50น.
  

ถงึสนามบนิฟูมชิโินกรุงโรม ประเทศอติาล ี

เปลยีนเป็น 6 ชวัโมงในวันท ี

ผา่นชมกลุม่โรมนัฟอรมั 

ของอาณาจักรโรมนั ทสีะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุ่งเรอืงของอารยะธรรมโรมันในชว่ง 

นําท่านเดนิทางพาท่านเขา้สู่

โรม เป็นประเทศเดยีวในโลกทมีกํีาแพงลอ้มรอบเมอืงเอาไวไ้ดท้ังหมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และ

เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิโดยมพีระสันตะปาปา มอํีานาจปกครองสงูสดุ 

ท่านชมมหาวหิารทใีหญ่ทสีุดในโลกมหาวหิารเซนตปี์เตอร์

ประตมิากรรมอนัลอืชอืปิเอตา้ 

Baldachin) เป็นซุม้สํารดิทสีรา้งโดยจานโลเรนโซ แบรน์นิี ซงึสรา้งตรงบรเิวณทเีชอืกันว่าเป็

พระศพของนักบญุปีเตอร ์ 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน

 นําชมความยิงใหญ่ในอดีต และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของ

(Colosseum) 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ 

โรมันทสีามารถจุผูช้มไดถ้งึ

อธษิฐานบรเิวณ      นําพุเทรว ี

บรเิวณยา่นบนัไดสเปน 

อปปิง 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง 

 เดนิทางเขา้สูท่พีักMIDAS

วนัท ี3: โรม – ฟลอเรนซ ์– ปิซา่

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําท่านเดินทางต่อสู่แควน้ทัสคานี 

(Florence)ทไีดร้ับขนานนามว่าเป็นเมอืงศูนยก์ลางแห่งศลิปะในยุคเรอเนสซองส ์ซงึลว้นแลว้แต่มี

โบราณสถานสําคัญ และมทีวิทัศน์ตามธรรมชาตทิสีวยงาม จนไดรั้บการแต่งตังใหเ้ป็นมรดกโลกจาก

องคก์รยเูนสโกเ้มอื ปี ค.ศ

นักทอ่งเทยีวทัวโลก ชมความยงิใหญ ่และอลังการของ

Maria Dell Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ ์ทใีหญ่เป็นอันดับ 

สถาปัตยกรรมทใีชห้นิออ่นหลายสตีกแตง่ผสมผสานกนัไดอ้ยา่งงดงาม นํา

(Piazza Della Signoria)

Neptune),วรีบรุษุเปอรซ์อิสุถอืหัวเมดซูา่ 

มีชอืเสียงของ ไมเคลิ แองเจโล่ จากนันนําท่าน มารมิฝังแม่นําอาร์โน จะพบกับ

(Vecchio) สะพานเกา่แกท่มีมีรีา้นขายทอง และอญัมณีอยูท่งัสองขา้ง

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหาร

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปิซา่ 

ของ Florence ดา้นตะวันตกของเมอืงตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน แมว้า่จะเป็นเมอืงเล็กๆ แต ่

เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงและเป็นทรีูจ้ักของ

Miracoli)           ทปีระกอบดว้ยกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเรมิจาก

นํามนต ์(Baptistry of St. John

  

.*** 

สนามบนิฟูมชิโินกรุงโรม ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถนิชา้กว่าประเทศไทย 

ชวัโมงในวันท ี28 ตุลาคม 2561) นําท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนัน

กลุม่โรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดตีศนูยก์ลางทางดา้นการเมอืง ศาสนา และเศรษฐกจิ

ของอาณาจักรโรมนั ทสีะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุ่งเรอืงของอารยะธรรมโรมันในชว่ง 

พาท่านเขา้สูน่ครรฐัวาตกินั (Vatican) ประเทศทเีล็กทสีดุในโลกตังอยูใ่จกลางกรุง

โรม เป็นประเทศเดยีวในโลกทมีกํีาแพงลอ้มรอบเมอืงเอาไวไ้ดท้ังหมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และ

เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิโดยมพีระสันตะปาปา มอํีานาจปกครองสงูสดุ 

ท่านชมมหาวหิารทใีหญ่ทสีุดในโลกมหาวหิารเซนตปี์เตอร(์St.Peter’s Basilica

ปิเอตา้ (Pieta) ของมเิคลันเจโลและชมแทน่บูชาบลัแดคคโิน 

เป็นซุม้สํารดิทสีรา้งโดยจานโลเรนโซ แบรน์นิี ซงึสรา้งตรงบรเิวณทเีชอืกันว่าเป็

พระศพของนักบญุปีเตอร ์  

กลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

นําชมความยิงใหญ่ในอดีต และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซียม 

สงิมหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ อดตีสนามประลองการต่อสูท้ยีงิใหญ่ของชาว

โรมันทสีามารถจุผูช้มไดถ้งึ 50,000 คนนําชมงานประตมิากรรมของเทพนยิายกรกีและโยนเหรยีญ

นําพุเทรว ี(Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมทโีด่งดัง นําท่านเดนิสู่

ยา่นบนัไดสเปน (The Spainsh Step) แหล่งแฟชนัชนันําและแหล่งนัดพบของคนรักการช ้

รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง  

MIDASหรอืเทยีบเทา่ 

ปิซา่ 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางต่อสู่แควน้ทัสคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน้ คือ 

ทไีดร้ับขนานนามว่าเป็นเมอืงศูนยก์ลางแห่งศลิปะในยุคเรอเนสซองส ์ซงึลว้นแลว้แต่มี

โบราณสถานสําคัญ และมทีวิทัศน์ตามธรรมชาตทิสีวยงาม จนไดรั้บการแต่งตังใหเ้ป็นมรดกโลกจาก

ศ.1982 ทําใหท้ัสคานีมชีอืเสยีงในฐานะดนิแดนท่องเทยีวยอดนยิมระดับโลก 

ชมความยงิใหญ ่และอลังการของมหาวหิารซานตา มาเรยี เดล ฟิโอเร 

วหิารของเมอืงฟลอเรนซ ์ทใีหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวปียโุรป 

สถาปัตยกรรมทใีชห้นิออ่นหลายสตีกแตง่ผสมผสานกนัไดอ้ยา่งงดงาม นําชมจตัรุสัเดลลาซญิญอเรยี 

Piazza Della Signoria) ซงึรายลอ้มไปดว้ยรูปปัน อาท ิเชน่ รูปปันเทพเจา้เนปจูน 

วรีบรุษุเปอรซ์อิสุถอืหัวเมดซูา่ (Perseus with the Head of Medusa), 

มีชอืเสียงของ ไมเคลิ แองเจโล่ จากนันนําท่าน มารมิฝังแม่นําอาร์โน จะพบกับ

สะพานเกา่แกท่มีมีรีา้นขายทอง และอญัมณีอยูท่งัสองขา้ง 

ลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

เมอืงปิซา่ (Pisa) เมอืงแหง่ศลิปะทสํีาคญัของอติาล ีเป็นเมอืงเล็กๆอยูท่างตะวันตก

ดา้นตะวันตกของเมอืงตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน แมว้า่จะเป็นเมอืงเล็กๆ แต ่

เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงและเป็นทรีูจ้ักของ นําทา่นเขา้สูบ่รเิวณจตัรุสักมัโป เดย ์มรีาโกล ี

ทปีระกอบดว้ยกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเรมิจาก

Baptistry of St. John) ทใีหญท่สีดุในอติาล,ี มหาวหิารดโูอโม 
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เวลาทอ้งถนิชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัวโมง และจะ

นําท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนัน

อดตีศนูยก์ลางทางดา้นการเมอืง ศาสนา และเศรษฐกจิ

ของอาณาจักรโรมนั ทสีะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุ่งเรอืงของอารยะธรรมโรมันในชว่ง 2,000 ปีทผี่านมา  

ประเทศทเีล็กทสีดุในโลกตังอยูใ่จกลางกรุง

โรม เป็นประเทศเดยีวในโลกทมีกํีาแพงลอ้มรอบเมอืงเอาไวไ้ดท้ังหมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และ

เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิโดยมพีระสันตะปาปา มอํีานาจปกครองสงูสดุ นํา

St.Peter’s Basilica) ชม

แทน่บูชาบลัแดคคโิน (St. Peter's 

เป็นซุม้สํารดิทสีรา้งโดยจานโลเรนโซ แบรน์นิี ซงึสรา้งตรงบรเิวณทเีชอืกันว่าเป็นทฝัีง

สนามกีฬาโคลอสเซียม 

อดตีสนามประลองการต่อสูท้ยีงิใหญ่ของชาว

คนนําชมงานประตมิากรรมของเทพนยิายกรกีและโยนเหรยีญ

สัญลักษณ์ของกรุงโรมทโีด่งดัง นําท่านเดนิสู่

งแฟชนัชนันําและแหล่งนัดพบของคนรักการช ้

โดยเมืองหลวงของแควน้ คือ   ฟลอเรนซ ์

ทไีดร้ับขนานนามว่าเป็นเมอืงศูนยก์ลางแห่งศลิปะในยุคเรอเนสซองส ์ซงึลว้นแลว้แต่มี

โบราณสถานสําคัญ และมทีวิทัศน์ตามธรรมชาตทิสีวยงาม จนไดรั้บการแต่งตังใหเ้ป็นมรดกโลกจาก

ทัสคานีมชีอืเสยีงในฐานะดนิแดนท่องเทยีวยอดนยิมระดับโลก 

มหาวหิารซานตา มาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa 

ของทวปียโุรป ซงึโดดเด่นดว้ย

ชมจตัรุสัเดลลาซญิญอเรยี 

ซงึรายลอ้มไปดว้ยรูปปัน อาท ิเชน่ รูปปันเทพเจา้เนปจูน (Fountain of 

d of Medusa), รปูปันเดวดิ ผลงานที

มีชอืเสียงของ ไมเคลิ แองเจโล่ จากนันนําท่าน มารมิฝังแม่นําอาร์โน จะพบกับสะพานเวคคโิอ 

เป็นเมอืงเล็กๆอยูท่างตะวันตก

ดา้นตะวันตกของเมอืงตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน แมว้า่จะเป็นเมอืงเล็กๆ แต ่Pisa ก็

เดย ์มรีาโกล ี(Compo Dei 

ทปีระกอบดว้ยกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเรมิจากหอพธิเีจมิ

มหาวหิารดโูอโม (Duomo) ทงีดงามและ
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หอเอนแหง่เมอืงปิซา่อนัเลอืง 

1 ใน 7 สงิมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง เรมิสรา้งเมอืปี ค

ระหวา่งการกอ่สรา้งตอ้งหยดุชะงักลงไปเมอืสรา้งไปไดถ้งึชนั 

ก็มกีารสรา้งหอตอ่เตมิขนึอกีจนแลว้เส

เลโอ  บดิาแหง่วทิยาศาสตร ์ซงึเป็นชาวอติาเลยีนไดใ้ชเ้ป็นสถานททีดลองทฤษฎแีรงโนม้ถว่งของโลก

ทวีา่ สงิของสองชนิ นําหนักไมเ่ทา่กนั ถา้ปลอ่ยสงิของทังสองชนิจากทสีงูพรอ้มกนั ก็จะตกถงึพนืพรอ้ม

กนั จากนันใหท้า่นอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึราคาถกู ทมีรีา้นคา้เรยีงรายอยูม่ากมาย

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหาร

 เดนิทางเขา้สูท่พีักGALILEI 

วนัท ี4: ปิซา่ – เกาะเวนสิ – เวนสิ เมสเตร้

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเวนสิ 

นสิถูกสรา้งขนึจากการเชอืมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี ซงึเป็นสว่น

หนงึของทะเลอาเดรยีตรกิ 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร

บา่ย นําทา่นเดนิทาง สูท่า่เรอืตรอนเคตโต ้

นสิ สูเ่กาะเวนสิ หรอื เวเนเซยี 

เรอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนนมสีมญานามวา่เป็น

เกาะ และมสีะพานเชอืมถงึกนักวา่ 

จากนันนําทา่นเดนิชมความงาม

เรอืงราวน่าสนใจในอดตี เมอืนักโทษทเีดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสูค่กุจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสวา่ง

และโลกภายนอกเป็นครังสดุทา้ยระหวา่งเดนิผา่นชอ่งหนา้ตา่งทสีะพานน ี 

(Doge’s Palace) อนัเป็

เดนิผา่นสะพานนมีาเเลว้คอื คาสโนวา่นันเอง 

Square) ทนีโปเลยีนเคยกลา่วไวว้า่ 

อนังดงาม รวมทังโบสถซ์านมารโ์ค 

แซนไทน ์จากนันอสิระใหท้า่นไดม้เีวลาเทยีวชมเกาะอนัแสนโรแมนตกิ เชน่เพอืชมมนตเ์สน่หแ์หง่นครเว

นสิ, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์ค

นังจบิกาแฟในรา้น Café Florian 

กลับสูฝั่งแผน่ดนิใหญ ่Venice Mestre

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 
 

 เดนิทางเขา้สูท่พีักRUSSOTT

วนัท ี5: เมสเตร ้– มลิาน – อนิเทอรล์าเคน

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 จากนันเดนิทางสูต่ัวเมอืงมลิาน 

ชมมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน 

เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟืนฟูศิลปวิทยาการ 

(Galleria Vittorio Emanuele II) 

เมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิเตอร์

  

อนัเลอืง ชมหอเอนปิซา่(Leaning Towerof Pisa

สงิมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง เรมิสรา้งเมอืปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 

ระหวา่งการกอ่สรา้งตอ้งหยดุชะงักลงไปเมอืสรา้งไปไดถ้งึชนั 3 ก็เกดิการยบุตัวของฐานขนึมา และตอ่มา

ก็มกีารสรา้งหอตอ่เตมิขนึอกีจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทังหมดถงึ 177 ปี โดยทหีอเอนปิซา่น ีกาลิ

เลโอ  บดิาแหง่วทิยาศาสตร ์ซงึเป็นชาวอติาเลยีนไดใ้ชเ้ป็นสถานททีดลองทฤษฎแีรงโนม้ถว่งของโลก

ทวีา่ สงิของสองชนิ นําหนักไมเ่ทา่กนั ถา้ปลอ่ยสงิของทังสองชนิจากทสีงูพรอ้มกนั ก็จะตกถงึพนืพรอ้ม

น จากนันใหท้า่นอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึราคาถกู ทมีรีา้นคา้เรยีงรายอยูม่ากมาย

รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 

GALILEI หรอืเทยีบเทา่ 

เวนสิ เมสเตร ้

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมอืงเวนสิ (Venice Mestre) ฝังแผ่นดนิใหญ่ เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต เว

นสิถูกสรา้งขนึจากการเชอืมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี ซงึเป็นสว่น

หนงึของทะเลอาเดรยีตรกิ เป็นเมอืงทา่โบราณ และเป็นเมอืงทใีชค้ลองในการคมนาคม มากทสีดุ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

สูท่า่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) นําทา่นลอ่งเรอืผา่นชมบา้นเรอืนของชาวเว

นสิ สูเ่กาะเวนสิ หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงทไีมเ่หมอืนใคร โดยใช ้

เรอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนนมสีมญานามวา่เป็น "ราชนิแีหง่ทะเลเอเดรยีตกิ

เกาะ และมสีะพานเชอืมถงึกนักวา่ 400 แหง่ ขนึฝังทบีรเิวณซานมารโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเวนสิ 

จากนันนําทา่นเดนิชมความงามของเกาะเวนสิ ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs)

เมอืนักโทษทเีดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสูค่กุจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสวา่ง

และโลกภายนอกเป็นครังสดุทา้ยระหวา่งเดนิผา่นชอ่งหนา้ตา่งทสีะพานน ี ซงึเชอืมตอ่กบั

อนัเป็นสถานทพํีานักของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี        

เดนิผา่นสะพานนมีาเเลว้คอื คาสโนวา่นันเอง นําทา่นถา่ยรปูบรเิวณจตัรุสัซานมารโ์ค 

ทนีโปเลยีนเคยกลา่วไวว้า่ “เป็นหอ้งนังเลน่ทสีวยทสีดุในยโุรป” จัตรุัสถกูลอ้มรอบดว้ย

โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’sBacilica) ทมีโีดมใหญ ่

จากนันอสิระใหท้า่นไดม้เีวลาเทยีวชมเกาะอนัแสนโรแมนตกิ เชน่เพอืชมมนตเ์สน่หแ์หง่นครเว

เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์ค, ชอ๊ปปิงสนิคา้ของทรีะลกึ อาทเิชน่ เครอืงแกว้มู

Café Florian ทเีปิดใหบ้รกิารมาตังแตปี่ ค.ศ.1720 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทาง

Venice Mestre 

รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง (สปาเกตตหีมกึดาํ) 

RUSSOTTหรอืเทยีบเทา่ 

อนิเทอรล์าเคน 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมอืงมลิาน (Milan) เมอืงทเีรยีกไดว้า่ เป็นเมอืงหลวงแหง่แฟชนัของโลก นําท่าน

มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano)ทสีรา้งดว้ยศลิปะแบบนโีอโกธคิ ทผีสมผสานกัน 

เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟืนฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล 

Galleria Vittorio Emanuele II) ทนัีบว่าเป็นชอปปิงมอลลท์สีวยงาม หรูหราและเกา่แกท่สีดุใน

เมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลท ี2 ผูร้เิรมิการรวมชาตหิัวเมอืงต่างๆในอติาล ี

 หนา้ 4 จาก 16 

rof Pisa) สญัลักษณ์แหง่เมอืงปิซา่ 

ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่

ก็เกดิการยบุตัวของฐานขนึมา และตอ่มา

ปี โดยทหีอเอนปิซา่น ีกาลิ

เลโอ  บดิาแหง่วทิยาศาสตร ์ซงึเป็นชาวอติาเลยีนไดใ้ชเ้ป็นสถานททีดลองทฤษฎแีรงโนม้ถว่งของโลก

ทวีา่ สงิของสองชนิ นําหนักไมเ่ทา่กนั ถา้ปลอ่ยสงิของทังสองชนิจากทสีงูพรอ้มกนั ก็จะตกถงึพนืพรอ้ม

น จากนันใหท้า่นอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึราคาถกู ทมีรีา้นคา้เรยีงรายอยูม่ากมาย 

ฝังแผ่นดนิใหญ่ เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต เว

นสิถูกสรา้งขนึจากการเชอืมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี ซงึเป็นสว่น

เป็นเมอืงทา่โบราณ และเป็นเมอืงทใีชค้ลองในการคมนาคม มากทสีดุ  

นําทา่นลอ่งเรอืผา่นชมบา้นเรอืนของชาวเว

ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงทไีมเ่หมอืนใคร โดยใช ้

ราชนิแีหง่ทะเลเอเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญก่วา่ 118 

ศนูยก์ลางของเกาะเวนสิ 

( Bridge of Sighs) ทมีี

เมอืนักโทษทเีดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสูค่กุจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสวา่ง

ซงึเชอืมตอ่กบัวงัดอดจ์

       ซงึนักโทษชอืดังทเีคย

นําทา่นถา่ยรปูบรเิวณจตัรุสัซานมารโ์ค (St.Mark’s 

จัตรุัสถกูลอ้มรอบดว้ยอาเขต

ทมีโีดมใหญ ่5 โดม ตามแบบศลิปะไบ

จากนันอสิระใหท้า่นไดม้เีวลาเทยีวชมเกาะอนัแสนโรแมนตกิ เชน่เพอืชมมนตเ์สน่หแ์หง่นครเว

อปปิงสนิคา้ของทรีะลกึ อาทเิชน่ เครอืงแกว้มรูาโน่,หนา้กากเวนสิ หรอื

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทาง

เมอืงทเีรยีกไดว้า่ เป็นเมอืงหลวงแหง่แฟชนัของโลก นําท่าน

ทสีรา้งดว้ยศลิปะแบบนโีอโกธคิ ทผีสมผสานกัน 

ชมแกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล 

ทนัีบว่าเป็นชอปปิงมอลลท์สีวยงาม หรูหราและเกา่แกท่สีดุใน

ผูร้เิรมิการรวมชาตหิัวเมอืงต่างๆในอติาล ี
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และอนุสาวรีย์ของศลิปินชอืดังในยุคเรเนซองส์อกี 

ดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี

บา่ย นําทา่นเดนิขา้มพรหมแดนอติาล ี

เทอรล์าเคน (Interlaken) 

Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์

สวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 

 เดนิทางเขา้สูท่พีักCITY OBERLAND
 

วนัท ี6: ยอดเขาจงุเฟรา– สตราสบรูก์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวาลด ์

รถไฟขนึสู ่ยอดเขาจุงเฟรา 

จูงเฟรา เป็นพนืทมีรดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยโุรป นําคณะนังรถไฟท่องเทยีวธรรมชาต ิขนึ

พชิติยอดเขาจงูเฟราทมีคีวามสงูกวา่ระดับนําทะเลถงึ 

สู่ยอดเขาท่านจะไดผ้่าน

(Jungfraujoch) สถานรีถไฟทอียูสู่งทสีุดในยุโรป 

Palace) ทแีกะสลักใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารนําแข็งลกึถงึ 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพนืเมอืง

บา่ย พาทา่นชมววิท ีลานสฟิงซ ์

เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทถีงึชายแดนสวสิ สัมผัสกับภาพของธารนําแข็ง 

ทยีาวทสีดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 

สนุกสนานกับการถา่ยรปู เลน่หมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนยอดเขา และทไีมค่วรพลาด

กับการสง่โปสการด์โดยททํีาการไปรษณียท์สีงูทสีดุในยโุรป

เสน้ทางเดมิ ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศนท์สีวยงามและ

เนนิ(Lauterbrunnen)

เมอืงหลวงแห่งแควน้อัลซาส 

ภายใตก้ารปกครองของ 

โบราณเป็นรอ่งรอยประวัตศิาสตรใ์หช้าวเมอืงปัจจบุนัไดช้นืชม

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร

 เดนิทางเขา้สูท่พีักMERCURE STRASBOURG GARE CENTRALE 
 

วนัท ี7: สตราสบรูก์ – รถไฟความเร็วสงู 

หอไอเฟล 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําคณะนงัรถไฟความเร็วสูง 

จนถงึเดนิทางมาถงึสถานีรถไฟ 

ประเทศฝรังเศส เมอืงทมีมีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิอันดับ 

เยอืนมากทสีุด ปัจจุบันกรุงปารสีเป็นหนงึในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทลํีาสมัยแห่งหนงึ

  

และอนุสาวรีย์ของศลิปินชอืดังในยุคเรเนซองส์อกี 1 ท่าน คือ ลโิอนาร์โด ดาร์วนิซ ีทอียู่ในบรเิวณ

ดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

นําทา่นเดนิขา้มพรหมแดนอติาล ี– สวติเซอรแ์ลนด ์เพอืเดนิทางสูจ่ากนันนําทา่นเดนิทางตอ่สู่

(Interlaken) เมอืงระหวา่งทะเลสาบ     เป็นเมอืงทตีังอยูร่ะหวา่ง 

ทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz)อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศแล

สวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ 

รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง (ฟองดรูช์สี) 

CITY OBERLANDหรอืเทยีบเทา่ 

สตราสบรูก์ 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมอืงตากอากาศทสีวยงามและยงัเป็นทตีังสถานี

ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมอืปี คศ.2001 องคก์ารยูเนสโก

เป็นพนืทมีรดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยโุรป นําคณะนังรถไฟท่องเทยีวธรรมชาต ิขนึ

พชิติยอดเขาจงูเฟราทมีคีวามสงูกวา่ระดับนําทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 

สู่ยอดเขาท่านจะไดผ้่านชมธารนําแข็งทีมีขนาดใหญ่จนถึง  สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค

สถานรีถไฟทอียูสู่งทสีุดในยุโรป (Top of Europe

ทแีกะสลักใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารนําแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพนืเมอืง 

ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จดุชมววิทสีงูทสีดุในยโุรป ทรีะดับความสงูถงึ 

เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทถีงึชายแดนสวสิ สัมผัสกับภาพของธารนําแข็ง 

ทยีาวทสีดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย อสิระใหท้่านได ้

สนุกสนานกับการถา่ยรปู เลน่หมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนยอดเขา และทไีมค่วรพลาด

กับการสง่โปสการด์โดยททํีาการไปรษณียท์สีงูทสีดุในยโุรปนําคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไมซํ่า

เสน้ทางเดมิ ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศนท์สีวยงามและแตกตา่งกนัจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรนุ

)จากนันนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงสตราสบูรก์ (Strasbourg)

เมอืงหลวงแห่งแควน้อัลซาส (Alszce) ทมี ี2 วัฒนธรรม คอืฝรังเศสและเยอรมนี เนืองจากผลัดกันอยู่

ภายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศนีสลับกันไปมา สตราสบูร์ก เป็นเมอืงใหญ่มสีถาปัตยกรรมสมัย

โบราณเป็นรอ่งรอยประวัตศิาสตรใ์หช้าวเมอืงปัจจบุนัไดช้นืชม 

รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 

MERCURE STRASBOURG GARE CENTRALE หรอืเทยีบเทา่

รถไฟความเร็วสงู TGV – ปารสี – ลอ่งเรอืแมน่าํแซน 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําคณะนงัรถไฟความเร็วสูง TGV สูม่หานครปารสี วงิดว้ยความเร็ว 

จนถงึเดนิทางมาถงึสถานีรถไฟ Gare Du East            ในมหานครปารสี 

ประเทศฝรังเศส เมอืงทมีมีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกทนัีกท่องเทยีวอยากมา

เยอืนมากทสีุด ปัจจุบันกรุงปารสีเป็นหนงึในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทลํีาสมัยแห่งหนงึ

 หนา้ 5 จาก 16 

ท่าน คือ ลโิอนาร์โด ดาร์วนิซ ีทอียู่ในบรเิวณ

จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงอนิ

เมอืงระหวา่งทะเลสาบ     เป็นเมอืงทตีังอยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทนู (Lake 

อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบ

เมอืงตากอากาศทสีวยงามและยงัเป็นทตีังสถานี

องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขา

เป็นพนืทมีรดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยโุรป นําคณะนังรถไฟท่องเทยีวธรรมชาต ิขนึ

454 เมตร ระหว่างเสน้ทางขนึ

สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค 

Top of Europe) เขา้ชมถํานําแข็ง (Ice 

จดุชมววิทสีงูทสีดุในยโุรป ทรีะดับความสงูถงึ 3,571 

เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทถีงึชายแดนสวสิ สัมผัสกับภาพของธารนําแข็ง Aletsch Glacier 

เมตร โดยไมเ่คยละลาย อสิระใหท้่านได ้

สนุกสนานกับการถา่ยรปู เลน่หมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนยอดเขา และทไีมค่วรพลาด

นําคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไมซ่ํา

สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรนุ

(Strasbourg)ประเทศฝรังเศส 

วัฒนธรรม คอืฝรังเศสและเยอรมนี เนืองจากผลัดกันอยู่

นไปมา สตราสบูร์ก เป็นเมอืงใหญ่มสีถาปัตยกรรมสมัย

หรอืเทยีบเทา่ 

ลอ่งเรอืแมน่าํแซน – ประตชูยั –  

สูม่หานครปารสี วงิดว้ยความเร็ว 300 กโิลเมตร ตอ่ชวัโมง 

มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของ

ของโลกทนัีกท่องเทยีวอยากมา

เยอืนมากทสีุด ปัจจุบันกรุงปารสีเป็นหนงึในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทลํีาสมัยแห่งหนงึ



GO3 FCO-TG004 

ของโลกททีรงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง ก

กรงุปารสีเป็นหนงึในเมอืงทสํีาคัญทสีดุแหง่หนงึของโลก  

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี

 จากนนันําทา่นลอ่งเรอืบาโตมชุ 

กลางกรงุปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝังแมนํ่า

เป็นอกีหนงึประสบการณ์ทน่ีาประทับใจ

(Notre-dame de Paris)

ดว้ยหอคอยคูห่นา้ทรงเหลยีมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสงูจากระดับพนืดนิถงึ 

สถานทปีระกอบพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลยุสท์ ี

กโิลเมตรทศีนูยข์องประเทศฝรังเศสอกีดว้ยนําเทยีวชมความงดงามของมหานครป

ประวตัศิาสตรจ์ตัรุสัคองคอรด์

อองตัวแนต ถกูตดัสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมยัปฏวิัตฝิรังเศส 

กชองป์เอลเิซ ่ (Champs Elysees)

และถา่ยรปูคูก่บัประตชูยันโปเลยีน

เลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี

แลว้นําถา่ยรปูเป็นทรีะลกึกบั

ความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซงึสรา้งขนึในปีค

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

 เดนิทางเขา้สูท่พีักMERCURE FONTENAY SOUS BOIS 

วนัท ี8: พระราชวงัแวรซ์ายน ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 เดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์ายสน์ําเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส์

อนัยงิใหญ ่(มไีกดท์อ้งถนิบรรยายในพระราชวัง

ภายในตกแตง่อยา่งวจิติรอลังการ ทังจติรกรรมฝาผนัง รปูปัน รปูแกะสลักและเครอืงเรอืน ซงึเป็นการใช ้

เงนิอยา่งมหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง

ตกแต่งอยา่งวจิติรบรรจง

73 เมตร ซงึเป็นหอ้งทีพระยาโกษาธบิดี 

สาสน์ตอ่พระเจา้หลุยสท์ี

นางมาร ีอังตัวแนตต์ มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี 

ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทยีงิใหญ่

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี

บา่ย จากนันนําท่านกลับเขา้สู่

พพิธิภัณฑท์จัีดแสดงประวัตคิวามเป็นมาและจัดแสดงวธิกีารผลตินําหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลติ

นําหอมยหีอ้ Fragonard 

ไดช้อืวา่เป็นเมอืงหลวงของโลกนําหอม โดยพพิธิภั

เดมิของ นโปเลยีน โบนาปารต์ท ี

เกยีวกับบรรจุภัณฑบ์รรจุนําหอมตังแต่สมัยอดตีจนถงึปัจจุบัน และบอกเล่าเรอืงราวการผสมผสานกลนิ

นําหอมใหม้ีเอกลักษณ์อั

สามารถเลอืกซอืนําหอมจากโรงงานของ 

สนิคา้แฟชันราคาถูกในรา้นคา้ปลอดภาษ ี

  

ของโลกททีรงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สอื แฟชนั วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําให ้

กรงุปารสีเป็นหนงึในเมอืงทสํีาคัญทสีดุแหง่หนงึของโลก   

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

จากนนันําทา่นลอ่งเรอืบาโตมชุ (Bateaux Mouches Cruise)ไปตามแมนํ่าแซนด ์

กลางกรงุปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝังแมนํ่า

เป็นอกีหนงึประสบการณ์ทน่ีาประทับใจ โดยเรอืจะลอ่งผา่นมหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี

dame de Paris)อายกุวา่ 800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทงีามเลศิ

ดว้ยหอคอยคูห่นา้ทรงเหลยีมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสงูจากระดับพนืดนิถงึ 

สถานทปีระกอบพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลยุสท์ ี16 กบัพระนางมาร ีองัตัวแนตต ์และยงัเป็นจดุ

กโิลเมตรทศีนูยข์องประเทศฝรังเศสอกีดว้ยนําเทยีวชมความงดงามของมหานครป

ประวตัศิาสตรจ์ตัรุสัคองคอรด์(Place de la Concorde)ทพีระเจา้หลยุสท์ี

อองตัวแนต ถกูตดัสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมยัปฏวิัตฝิรังเศส จากนนัเขา้ สูถ่นนสายโรแมนติ

(Champs Elysees) ซงึทอดยาวจากจัตรุัสคองคอรด์ตรงสูป่ระ

และถา่ยรปูคูก่บัประตชูยันโปเลยีน(Arc de Triomphe) สญัลักษณ์แหง่ชยัชนะของจักรพรรดนิโป

เลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเรมิสรา้งขนึในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค

แลว้นําถา่ยรปูเป็นทรีะลกึกบัหอไอเฟล(Tour Eiffel)สญัลักษณ์ทโีดดเด่นสงูตระหงา่นคูน่ครปารสีดว้ย

ฟตุ ซงึสรา้งขนึในปีค.ศ.1889 

บประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

MERCURE FONTENAY SOUS BOIS หรอืเทยีบเทา่

พระราชวงัแวรซ์ายน ์– พพิธิภณัฑน์าํหอม – ชอ้ปปิง 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมอืงแวรซ์ายสน์ําเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส์

มไีกดท์อ้งถนิบรรยายในพระราชวัง) ทสีรา้งขนึตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ ี

ภายในตกแตง่อยา่งวจิติรอลังการ ทังจติรกรรมฝาผนัง รปูปัน รปูแกะสลักและเครอืงเรอืน ซงึเป็นการใช ้

เงนิอยา่งมหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง

รจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิร,ี หอ้งกระจก (Hall of Mirror) 

เมตร ซงึเป็นหอ้งทีพระยาโกษาธบิดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวาย

สาสน์ตอ่พระเจา้หลุยสท์1ี4 แห่งฝรังเศส อกีทังยังเป็นหอ้งทใีชสํ้าหรับจัดงานเลยีงและเตน้รําของพระ

นางมาร ีอังตัวแนตต์ มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีทตีกแต่งอย่างงดงาม

ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทยีงิใหญ ่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

จากนันนําท่านกลับเขา้สู่มหานครปารสี(Paris)นําท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑน์ําหอม 

พพิธิภัณฑท์จัีดแสดงประวัตคิวามเป็นมาและจัดแสดงวธิกีารผลตินําหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลติ

Fragonard ยหีอ้นําหอมอันโด่งดัง ทมีแีหล่งผลติตน้กําเนดิมาจากเมอืง

ไดช้อืวา่เป็นเมอืงหลวงของโลกนําหอม โดยพพิธิภณัฑแ์หง่นกีอ่ตงัขนึมาในปี 

เดมิของ นโปเลยีน โบนาปารต์ท ี3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซงึแต่ละหอ้งจัดแสดงเรอืงราว

เกยีวกับบรรจุภัณฑบ์รรจุนําหอมตังแต่สมัยอดตีจนถงึปัจจุบัน และบอกเล่าเรอืงราวการผสมผสานกลนิ

นําหอมใหม้ีเอกลักษณ์อันรัญจวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจากปารีสทไีม่เหมือนใคร ท่าน

สามารถเลอืกซอืนําหอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอัธยาศัยจากนันเชญิเลอืกซอื

รา้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เครอืงสําอาง นําหอม 

 หนา้ 6 จาก 16 

ารศกึษา บันเทงิ สอื แฟชนั วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําให ้

ไปตามแมนํ่าแซนด ์ทไีหลผา่นใจ

กลางกรงุปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝังแมนํ่า

โดยเรอืจะลอ่งผา่นมหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี 

ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทงีามเลศิ โดดเดน่

ดว้ยหอคอยคูห่นา้ทรงเหลยีมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสงูจากระดับพนืดนิถงึ 96 เมตรเป็น

กบัพระนางมาร ีองัตัวแนตต ์และยงัเป็นจดุ

กโิลเมตรทศีนูยข์องประเทศฝรังเศสอกีดว้ยนําเทยีวชมความงดงามของมหานครปารสี ผา่นลาน

ทพีระเจา้หลยุสท์ ี 16 และพระนางมารี

จากนนัเขา้ สูถ่นนสายโรแมนติ

ซงึทอดยาวจากจัตรุัสคองคอรด์ตรงสูป่ระตชูยันโปเลยีน,นําชม

สญัลักษณ์แหง่ชยัชนะของจักรพรรดนิโป

แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 

โดดเด่นสงูตระหงา่นคูน่ครปารสีดว้ย

หรอืเทยีบเทา่ 

เมอืงแวรซ์ายสน์ําเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส(์Versailles Palace) 

ทสีรา้งขนึตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ ี14 

ภายในตกแตง่อยา่งวจิติรอลังการ ทังจติรกรรมฝาผนัง รปูปัน รปูแกะสลักและเครอืงเรอืน ซงึเป็นการใช ้

เงนิอยา่งมหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง,ทอ้งพระโรงที

(Hall of Mirror) ทมีคีวามยาวถงึ 

ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวาย

แห่งฝรังเศส อกีทังยังเป็นหอ้งทใีชสํ้าหรับจัดงานเลยีงและเตน้รําของพระ

ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีทตีกแต่งอย่างงดงาม, 

พพิธิภณัฑน์ําหอม Fragonard 

พพิธิภัณฑท์จัีดแสดงประวัตคิวามเป็นมาและจัดแสดงวธิกีารผลตินําหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลติ

ยหีอ้นําหอมอันโด่งดัง ทมีแีหล่งผลติตน้กําเนดิมาจากเมอืง Grasse เมอืงที

ณฑแ์หง่นกีอ่ตงัขนึมาในปี 1983 ตัวอาคารเป็นทอียู่

ซงึแต่ละหอ้งจัดแสดงเรอืงราว

เกยีวกับบรรจุภัณฑบ์รรจุนําหอมตังแต่สมัยอดตีจนถงึปัจจุบัน และบอกเล่าเรอืงราวการผสมผสานกลนิ

นรัญจวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจากปารีสทีไม่เหมือนใคร ท่าน

ไดโ้ดยตรงตามอัธยาศัยจากนันเชญิเลอืกซอื

อาท ิเชน่ เครอืงสําอาง นําหอม 



GO3 FCO-TG004 

นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนันพาท่

หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุง ปารสีที

สามารถเลอืกซอืสนิคา้ของสวสิจาก

โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิช่น ช็อคโกแลต

Omega, Tag Heuerเป็นตน้

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

 เดนิทางเขา้สูท่พีักMERCURE FONTENAY SOUS BOIS

วนัท ี9: ปารสี – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

08.00 น. นําเดนิทางสูส่นามบนิชารล์ เดอ โกล

เวลาในการเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

13.40 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ

***คณะเดนิทางตงัแตว่นัท ี

กรงุเทพฯ เวลา 06.00 

วนัท ี10: กรงุเทพฯ 

05.55น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานครดว้ยความสวัสดภีาพ

 

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย์

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทใีกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลยีนตามความ

 
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีด

หมายเหตุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยททีาง 

บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน

ทกีองตรวจคนเขา้เมอืง

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทงั

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทาง

2. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

3. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

4.กรณีทคีณะไม่ครบจํานวน

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

5. เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ 

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้งันขีนึอยูก่บั

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิ

  

นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนันพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศทเีต็มไปดว้ยนักชอ้ปปิงจากทัวทุกมุมโลกใน

หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุง ปารสีทแีกลเลอร ีลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette

สามารถเลอืกซอืสนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ทมีสีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรุงปารสี 

มาย อาทเิช่น ช็อคโกแลต, เครอืงหนัง, มดีพับ, นาฬกิายหีอ้ดัง อาทเิชน่ 

เป็นตน้ 

รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง (หอยเอสคาโก ้) 

MERCURE FONTENAY SOUS BOISหรอืเทยีบเทา่

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สนามบนิชารล์ เดอ โกล เพอืใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษ ี

เวลาในการเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

กรงุเทพฯโดยเทยีวบนิท ีTG931 

คณะเดนิทางตงัแตว่นัท ี 3 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 

00 น.*** 

ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานครดว้ยความสวัสดภีาพ 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธกิารยา้ยเมอืงทเีขา้พกั เชน่ กรณีทเีมอืงนนัมี

ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทใีกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลยีนตามความ

เหมาะสม 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยททีาง 

บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ

เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

รวมทังในกรณีททีา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีา

เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ 

บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

ธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

กรณีทคีณะไม่ครบจํานวน 15 ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง 

เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของ

ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้งันขีนึอยูก่บั

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 หนา้ 7 จาก 16 

านสัมผัสกับบรรยากาศทเีต็มไปดว้ยนักชอ้ปปิงจากทัวทุกมุมโลกใน

Galleries Lafayette) หรอืท่าน

รา้นดังของสวสิ ทมีสีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรุงปารสี 

นาฬกิายหีอ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, 

หรอืเทยีบเทา่ 

คนืภาษ ี (Tax Refund) และมี

เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 12.30 น. และถงึ

ขอสงวนสทิธกิารยา้ยเมอืงทเีขา้พกั เชน่ กรณีทเีมอืงนนัมี

ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทใีกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลยีนตามความ

สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยททีาง 

การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิรวมถงึกรณี

ไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

เลม่สนํีาเงนิ) เดนิทาง  

บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  

จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของ

 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้งันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 



GO3 FCO-TG004  หนา้ 8 จาก 16 

 
 

โปรแกรม: EUROPE CLASSIC อติาล ี(โรม) สวติเซอรแ์ลนด ์ฝรงัเศส 
(ยอดเขาจุงเฟรา) 10 วนั 7 คนื  
โดยสายการบนิไทย (TG) 
 
กาํหนดวนัเดนิทาง :  18-27 ส.ค. 61 
 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 73,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 73,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 10,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ทา่นละ 73,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
73,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมตวัเครอืงบนิทา่นละ 48,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 
 
กาํหนดวนัเดนิทาง :  1-10, 6-15 ก.ย. 61  
 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 75,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 75,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 10,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ทา่นละ 75,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
75,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมตวัเครอืงบนิทา่นละ 53,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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กาํหนดวนัเดนิทาง :  4-13, 20-29 ต.ค., 25 ต.ค.-3 พ.ย. 61  
 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 86,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 86,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 10,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ทา่นละ 86,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
86,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมตวัเครอืงบนิทา่นละ 55,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :  3-12, 10-19, 17-26 พ.ย., 24 พ.ย.- 3 ธ.ค. 61  
1-10, 4-13, 8-17 ธ.ค. 61  

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 72,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 72,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 9,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ทา่นละ 72,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
72,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมตวัเครอืงบนิทา่นละ 50,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :  25 ธ.ค. 61-3 ม.ค. 62, 27 ธ.ค. 61-5 ม.ค. 62, 29 ธ.ค. 61-7 ม.ค. 62, 
30 ธ.ค. 61-8 ม.ค. 62 (ปีใหม)่  

  
 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 
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ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิ

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ ่

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั

ราคาทวัรไ์มร่วมตวัเครอืงบนิทา่นละ 

ไมร่วม

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิ
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 

 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม  
 คา่ตัวเครอืงบนิชนัประหยัด ( Economy Class) 

อยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่

 คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที

คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้

เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 

เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง

 คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่เครอืงดมืทสีังพเิศษ

กําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชนิ

หายในระหวา่งการเดนิทางเป็นต ้

 คา่ธรรมเนยีมนํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล(ีผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในว ั

 คา่ทปิพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถนิ(1

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 

 

 

  

กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 

พักกบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ท่านละ 

พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

เรอืงโรงแรมทพีกั) 

ราคาทวัรไ์มร่วมตวัเครอืงบนิทา่นละ  

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี

ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 

โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ

( Economy Class) ทรีะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน

 

คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี 

ระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท(ตามเงนืไขกรมธรรม)์ 

ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้

ระยะเวลา 4-6 วนั] 

ระยะเวลา 7-10 วนั] 

นทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี ** 

เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง(ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่เครอืงดมืทสีังพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,

ชนิ,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีู

คา่ธรรมเนยีมนํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 

คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 

18ยโูร) 

โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 10 x 3 = 30 ยโูร) 

 หนา้ 10 จาก 16 

85,900.- 

85,900.- 

9,900.- 

85,900.- 

85,900.- 

52,900.- 

ประมาณ 3,000 บาท 

80,000.- 

ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวันและ

ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

,คา่นําหนักเกนิจากทางสายการบนิ

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญู

นยนื เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 



GO3 FCO-TG004 

เงอืนไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000บาทโดยโอนเขา้บัญช ี

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมอืไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันที

4. หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครงัหากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ

5. การยนืวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีนตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทังแบบหมูค่ณะและยนื 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ 

ในระยะเวลาเกนิกวา่4-5 ชวัโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์งัหมด

 

เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ

 
ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืขอวซีา่

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณาของสถานทตูง่ายขนึ

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยนืวซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับ

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทคี่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรอื

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากวา่ 

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ให ้

ประโยชนอ์ยา่งยงิในการยนืคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่ากวา่ 

5. ท่านทใีส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ 

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัวเครอืงบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย

เรยีกเก็บคา่มัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 

2. หากตัวเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บ

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 

3. นังท ีLong Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้จีะนังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทสีายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้นืไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้นัีง 

เวลาทเีช็คอนิเทา่นัน 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้่ายทังหมด

5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที

  

บาทโดยโอนเขา้บัญช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่นนั 

สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

รับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท ี

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครงัหากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

การยนืวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีนตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทังแบบหมูค่ณะและยนื 

ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที

การดูแลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทยีว

ชวัโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมู่

นตอ้งดูแลคณะทัวรท์งัหมด 

เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิเหต

ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืขอวซีา่ 

การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณาของสถานทตูง่ายขนึ

กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยนืวซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพอื

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทคี่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

สําหรับผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน

เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากวา่ 

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนืองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยงิในการยนืคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่ากวา่ 

ท่านทใีส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

และทนีงับนเครอืงบนิ 

ทางบรษัิทไดสํ้ารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัวเครอืงบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิาร

เรยีกเก็บคา่มัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง  

องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บ

จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้จีะนังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทสีายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้นืไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่ับทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ

วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด 

  เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้่ายทังหมด 

บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที

 หนา้ 11 จาก 16 

เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท ี 

ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ 

การยนืวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีนตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทังแบบหมูค่ณะและยนื  

ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี

มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทยีว

ชวัโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมู่

วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

เหต 

การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณาของสถานทตูง่ายขนึ 

ทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพอื

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทคี่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน 

เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยนืคํารอ้ง

กับทางบรษัิทดว้ย เนืองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยงิในการยนืคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่ากวา่ 3 หนา้ 

จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิาร

บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ และรอ 

โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้จีะนังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทสีายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้นืไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นําหนักประมาณ 20 

ทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอน

บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนท ี
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บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป

ชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้ง

ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั

สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู 

เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ 

คา่สว่นต่างในกรณีทกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได้

สงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 

1. เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว 

หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่นแตอ่าจจะไดเ้ป็น 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนื

3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air)

บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

4. โรงแรมในยโุรปทมีลัีกษณะเป็น Traditional Building 

และไมม่อีา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกั

 

เอกสารประกอบการขอวซี่า

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่

ยนืวซีา่แสดงตนทศีนูยย์นืวซีา่

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชดุ ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 

ในวนัยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู 

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ

 

หมายเหต:ุการยนืวซี่าแตล่ะครงักบับรษิทัทวัร ์จะตอ้ง

เท่านนัโดยการยนืเป็นหมูค่ณะ

กําหนดวนัยนืวซี่าเทา่นนั ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยนืวซี่าในวนัทกีําหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ (Premium)

 ในกรณีทเีหลอืระยะเวลายนื

ทา่นละ 2,200 บาท  

 ในกรณีทเีหลอืเวลายนืวซีา่เหลอื

  

เนอืงจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป

ชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น 

จนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของทา่น

ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที

กรณียนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระค่าทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ 

เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มัดจําตัวเครอืงบนิ หรอืค่าตัวเครอืงบนิ 

คา่สว่นต่างในกรณีทกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหม

ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ

เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม 

ทา่นแตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา 

(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต 

และไมม่อีา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกั

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (อติาลี

ทาํการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัทาํการ

ยนืวซีา่แสดงตนทศีนูยย์นืวซีา่ VFS Global(สลีมคอมเพล็กซ์

ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู 

รอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได้
 

ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ

แตล่ะครงักบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งทําการยนืวซี่า      

หมูค่ณะตอ้งมจีํานวน 15 คน ขนึไป โดยทางศูนย์

เทา่นนั ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยนืวซี่าในวนัทกีําหนดได ้อาจมี

Premium)ดงัน ี

เวลายนืวซีา่นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง มคีา่ใชจ้า่ยเพมิ  

 

เวลายนืวซีา่เหลอืนอ้ยกวา่ 5วนั มคีา่ Fast Track 

 หนา้ 12 จาก 16 

เนอืงจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป 

บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของทา่น 

ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามท ี

และทา่นไดชํ้าระค่าทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

วเครอืงบนิ หรอืค่าตัวเครอืงบนิ (กรณีออกตัวเครอืงบนิแลว้)  

ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

หรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

 

าดกะทัดรัต  

และไมม่อีา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

อติาล)ี 

วนัทาํการ 

สลีมคอมเพล็กซ)์ 

ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคาร

ในวนัยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

รอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ** 

วซี่า      ประเภทหมูค่ณะ

โดยทางศูนยร์บัยนื จะเป็นผู ้

เทา่นนั ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยนืวซี่าในวนัทกีําหนดได ้อาจมี

นบัจากวนัเดนิทาง มคีา่ใชจ้า่ยเพมิ  

Fast Track เพมิเตมิอกี ทา่นละ 
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400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ทงัน ีคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระกบัทางศนูยร์บัยนืโดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับและ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย) 

 

***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยนืขอวซีา่จะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยนืขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนรีวมไปถงึผู ้

เดนิทางทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ยรปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ (พนืหลัง

ขาวเท่านัน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดับไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัวไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ย

ปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยนืวซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement 

เทา่นัน) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทสีามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ 

แม ่พนีอ้งทมีสีายเลอืดเดยีวกัน หรอืสามภีรรยา เทา่นัน) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถา่ยสาํเนาสมดุบญัช ีหรอื Statementยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทอีอกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้อีอกใหแ้ละผูท้ถีกูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา,บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการทํางาน   
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- เจา้ของกจิการหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเรมิทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืนชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบันทกํีาลังศกึษาอยู ่

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืนชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ(ถา้มกีารเปลยีน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด(โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด(โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทบีดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชแีจงวา่

ทําไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทสีถานทตูดว้ยทงัสองทา่น(เฉพาะควิเดยีวเท่านัน) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่

เทา่นนั 

 

เอกสารยนืวซี่าอาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพมิเตมิ 
 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยนืวซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี
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(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนอืงจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 
ชอื – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

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

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

3. ชอืตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

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

5. สถานทเีกดิ (จังหวดั) …………………………………………………..……………………………………… 

6. ประเทศทเีกดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยกําเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ  ชาย         หญงิ 

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

หยา่       แยกกันอยู ่     หมา้ย 

อนืๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชอื-นามสกลุ ทอียู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทอียูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

 

 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสอืผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชอืบรษัิทหรอืรา้นคา้ ทอียู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชอื ทอียูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา 

     ไมเ่คย 

     เคยไดใ้ชไ้ดต้งัแตว่นัท.ี..............................ถงึวนัท.ี.................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนวิมอืเพอืการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น ี

   ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุนัท ีหากทราบ)................................................ 
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**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

   ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้นืออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุอื .............................................    

สงิทชีว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สงิทชีว่ยในการดํารงชพี  

   เช็คเดนิทาง     เงนิสด 

   บัตรเครดติ     ทพัีกทมีผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทพัีกลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทังหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อนืๆ (โปรดระบ)ุ     อนืๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ 

ทงันบีรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั 

 

 

 


