
 

 

รหัส BID1902661 
ทัวรฝร่ังเศส สวิส อิตาลี  9 วัน 6 คืน (TG) 
พระราชวังแวรซาย • จตุรัสโทคาเดโร  
ลองเรือแมน้ําแซน • ประตูชัยอารกเดอทรียงฟ�  
น่ังรถไฟ TGV • สทราซบูร • เปอรติต ฟรองซ  
เมืองอินเทอลาเกน 



 

 

 
 
 
 
 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ
21.00 น. พรอมกันที่ สนามบนิสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคานเตอรสายการบินไทยแอรเวย ประตู 3 

เคานเตอร D 
Thai Airways โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สอง ปารีส • พระราชวงัแวรซาย • จตุรัสโทคาเดโร • ลองเรือแมนํ้าแซน • ประตูชัยอารกเดอท
รียงฟ�  ไ (-/กลางวัน/เย็น) 

00.02 น. ออกเดินทางสู กรงุปารีส (บินตรง) ประเทศฝรั่งเศส เที่ยวบินที ่TG 930 **บริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** (ใชเวลาเดินทางประมาณ 12 ช่ัวโมง) 

07.10 น. ถึง สนามบินนานาชาตปิารสี-ชารล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle 
Airport) เมอืงหลวงสุดโรแมนตกิของประเทศฝร่ังเศส ผานพิธตีรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรเรียบรอย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชม. และ 6ช่ัวโมงหลงัวันที่ 31 ต.ค. 
ทุกประเทศ)  

จากน้ัน นําทานเดินทางสู พระราชวงัแวรซายส(Château de Versailles) หน่ึงในพระราชวัง
ที่มคีนพดูถึงมากที่สดุ และยงัเปน 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยของโลกยคุปจจบัุนอีกดวย ต้ังอยูที่
เมืองแวรซายส ทางตะวันตกเฉียงใตของกรุงปารีส แตเดมิน้ันเปนเพียงเมืองเล็กๆ ที่



 

 

พระมหากษตัริยราชวงศบูรบงโปรดมาลาสัตวเทาน้ัน แตเมือ่พระเจาหลุยสที ่14 คร้ังทรง
พระเยาว ไดเสด็จตามพระเจาหลุยสที่ 13 พระราชบิดา มาลาสัตวน้ัน ทรงโปรดพื้นที่
บริเวณสวนน้ีมาก คร้ังเมื่อทรงขึ้นครองราชยน้ัน ทรงมพีระราชดํารัสใหสรางพระราชวัง
แหงใหมแทนพระราชวังลูฟททีก่รุงปารีสที่เมอืงแหงน้ี โดยมีพระราชประสงคใหเปน
พระราชวังที่สวยงามที่สดุในโลก ซึ่งเปนความจริงที่ไมไกลเกินเอ้ือม โดยไดเร่ิมกอสราง
ต้ังแตในป 1661 และพรอมใชงานในป 1688 แตกระน้ันในอีก 2 รัชกาลตอมาก็ยังทรง
โปรดใหตอเติมมาเร่ือยๆ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภายในพระราชวงัน้ันประกอบไปดวยหองหับถงึ 700 หอง มภีาพวาด 6,123 ภาพ และ
งานแกะสลักถึง 15,034 ช้ิน นอกเหนือจากน้ัน บริเวณสวนแวรซายสน้ันก็ยงัมคีวามวิจติร
งดงามเปนอยางมาก ไมวาจะเปน การตกแตงสวนแบบตะวันตกซึ่งเปนตนแบบใหกับอีก
หลายสวนในยุโรป สวนไฮไลทสําคัญของพระราชวังแหงน้ีคงหนีไมพน หองกระจกซึง่
บริเวณผนังดานขวาน้ันประดับดวยกระจกฉาบปรอทมากถึง 17 บาน แตละบานมี
ประกอบดวยกระจก 21 แผน ซึง่ในสมัยกอนน้ันกระจกเปนส่ิงทีม่ีราคาสูงมาก ถงึขนาด



 

 

กลาวกันวามมีูลคาของกระจกเทามูลคาของทองคําเลยทีเดียว ซึ่งหองกระจกแหงน้ียงัใช
เปนสถานที่สําคญัในการลงนามสนธิสัญญาสงบศึกในสงครามโลกคร้ังที่ 1 ระหวางฝ�าน
สัมพันธมติร และฝ�ายจักรวรรดิเยอรมัน ในวันที่ 11 พฤศจกิายน 1918 และสถานที่แหงน้ี
ยังเปนอีกหน่ึงหนาประวติัศาสตรของไทยคร้ังสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงราชวงศ
ปราสาททอง ทรงสงคณะทตูไปเจริญสมัพันธไมตรีกบัพระเจาหลุยสที ่14 นําโดยออกพระ
วิสทุธสุนทร ในวนัที่ 1 กันยายน ป พ.ศ. 2229 (1686) นับเปนการสงคณะฑตูสําเร็จ
อยางเปนทางการคร้ังแรกกับชาติยุโรปในประเทศไทย พระราชวงัแหงน้ียงัเปนตนแบบใน
การสรางพระราชวงัอีกมากมายในยุคหลัง อาทิ พระราชวงัเชินนบรุนน ของออสเตรีย และ
พระราชวังปเตอรฮอฟ ของรัสเชีย เปนตน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจีน 
จากน้ัน พาทานเขาสูมหานครปารีส ชมจุดถายรปู หอไอเฟลที่สวยที่สดุที ่จัตุรสัทรอกาเดโร 

(Trocadéro) แตเดมิบริเวณน้ีเคยใชเปนสถานที่จดังานสําคัญๆ ของประเทศอยูหลาย
คร้ัง แตโดงดังดวยเพราะทัศนียภาพทีท่านจะสามารถเห็น หอไอไฟล (Eiffel) ไดอยาง
ไมมอีะไรมาบดบัง โดยหอสงสัญญาแหงน้ีน้ัน ถือเปนสัญลักษณของพาปารีสที่พลาดไมได
ดวยประการทัง้ปวง หอไอเฟลน้ัน ต้ังตามช่ือของสถาปนิกผูออกแบบ กุสตาฟ ไอเฟล เพือ่
ใชเปนสัญลักษณในงาน แสดงสินคาโลก ในป 1889 แตดวยลักษณะที่แปลกตา สราง
ความไมคุนเคยตอชาวปารีส ถึงขนาดมีการเรียกรองใหร้ือทิง้หลงัจากงานส้ินสุดลง แตหอ
ไอเฟลก็สามารถพิสูจนตัวเองและลบคําสบประหมา จนกลายเปนสถานทีแ่รกๆ ที่เมือ่มีคน
พูดถึงหรือมีภาพยนตรเร่ืองใดที่จะกลางถงึปารีส ก็จะจะตองมโีครงสรางเหล็กเจาของ
ความสูง 324 เมตร ที่เคยเปนอาคารที่สูงที่สุดในโลก แหงน้ีอยูดวยเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 พาทานลองเรือแมน้ําแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีส เมอืงที่ไดช่ือวาเปน 1 ใน เมือง
ที่โรแมนติกที่สุดของโลกในอีกมมุหน่ึงโดยในระหวางทางน้ันจะผานสถานที่สําคัญๆ 
มากมายไมวาจะเปน สะพาน Pont de l'alma สะพานอเล็กซานเดอรที่ 3 พิพิธภัณฑ
ออรแซ พิพิธภัณฑลูฟวร รวมไปถึงอาสนวิหารน็อทร-ดามแหงปารีส  ถือเปนอีก 1กิจกรรม
ที่ไมควรพลาดเมื่อมาปารีส 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน พาทานถายรปูกบั ประตชัูยอารก

เดอทรียงฟ� (Arc de Triomphe) 
วงเวียนที่เช่ือมถนน12 เสนของ
ปารีสไว โดยสรางขึ้นเพื่อเปนสดุดี
ทหารฝร่ังเศสทีร่วมรบในสงคราม
ตางๆ โดยเฉพาะในสงครามนโป
เลียน เน่ืองจากเร่ิมสรางในรัชสมัย
ของพระองคหลังไดรับชัยชนะใน
สงครามยุทธการที่เอาสเทอรลิทซ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 1805 นอกเหนือจากน้ัน ประตูชัย
แหงน้ีก็ยงัเปนทีฝ่งศพทหารนิรนามในสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 1 อีกดวย อารกเดอทรียงฟ� 
มคีวามสงู 49.5 เมตร กวาง 45 เมตร และหนาถงึ 22 เมตร ซึง่ถอืวาใหญเปนอันดับ 2 
ของโลก รองจากที่เกาหลีเหนือเทาน้ัน ทางทศิตะวันตกยงัเปนที่ต้ังของถนนสายที่โดงดัง
ที่สุดของโลกสายหน่ึง น่ันคือ ถนน ช็องเซลีเซ (Champs-Élysées) ถนนที่ไดช่ือมาจาก
สวนสวรรคของเหลาเทพปกรนัมกรีก ในอดีตเคยเปนสวนหน่ึงของการขยายพื้นที่สวย
หยอมของพระราชวงัตุยเลอรี โดยเมื่อคร้ังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัเสด็จ



 

 

ประพาสยุโรป ทรงมพีระราชดํารัสใหนํารูปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสรางเปนถนนพระราช
ดําเนินกลางในกรุงเทพมหานคร วากันวาอัตราคาเชาพื้นที่บนถนนแหงน้ีมมีูลคาสูงที่สดุใน
ยุโรป และเปนทีต้ั่งของสินคาแบรนดระดับโลกมากมายทัง้ Louis Vuitton, Hermès, 
OMEGA, LACOSTE, Swarovski, Longchamp กม็ีใหเลือกสรรอยางครบถวน หรือ
หากทานใดสนใจจิบกาแฟ ทานเบเกอร่ีชิลๆ ตลอดถนนเสนน้ีกม็ีรานใหทานไดเลือกชิม
อยางอัดแนนเชนกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทองถิ่น 

พรอมพิเศษ หอยเอสคาโก ตนตําหรับ
ฝรั่งเศส 

ที่พัก  Mercure Paris Velizy หรอืเทียบเทา 4 
ดาว 
 



 

 

 
วันที่สาม ปารีส • น่ังรถไฟ TGV • สทราซบูร • เปอรติต ฟรองซ • เมืองอินเทอลาเกน  

ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

พาทานสู สถานีรถไฟ Paris Gare de l'Est เพ่ือขึ้น รถไฟ เตเชเว (TGV) รถไฟ
ความเร็วสงูสัญชาติฝร่ังเศสที่สามารถทําความเร็วไดสงุสุดถึง 300 กิโลเมตรตอช่ัวโมง ที่
จะพาทานลดัสู เมืองสทราซบูร (Strasbourg) เมืองเล็กๆ ในแควนอัลซาส ที่มี
พรมแดนติดกับประเทศเยอรมนี ซึง่จะประหยดัเวลาจากการน่ังรถไปถงึ 3 ช่ัวโมง  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทองถิน่ พรอมใหทานไดชิมไวนรสเลศิที่เปนที่ขึน้

ช่ือของแควนอลัซาสซึ่งมีคณุภาพไมแพบอรกโดซ และเบอรกันดี ทีถ่ือเปนสุดยอดใน
แวดวงไวนเลยทีเดียว 
 



 

 

พาทานชมความงามของเมืองสทราซบูร ที่ยาน 
เปอรตติ ฟรองซ (Petite France) หรือ 
Little France รูปแบบบานเรือนจะสรางใน
แบบยคุกลางที่จะทาํโครงสรางไม และโบกปูนปด
ทับ เรียกวา Half Timber คือคร่ึงไม คร่ึงปูน 
ซึ่งเปนแบบบานสไตลยุคกลางของยุโรปสดุ
คลาสสิก คลายกบับานเรือนของเบล นางเอกจาก
การตูนดังของคาย Disney อยาง Beauty 
and the Beast   

จากน้ันเดินทางตอไปยงัประเทศสวิสเซอรแลนด ดินแดนที่ไดรับการยกยองวาเปนประเทศ
ที่มีธรรมชาติสวยที่สุดแหงหน่ึงในโลก ทัง้น้ําตก ภูเขา ทะเลสาบ และภมูทิัศนที่เปน
เอกลักษณเฉพาะแบบฉบับสวิส  
นําทานสู เมืองอินเทอลาเกน (Interlaken) เมืองที่อยูทามกลาง 2 ทะเลสาบ และโอบ
ลอมดวย 4 ขุนเขา (ใชเวลาประมาณ 3.30 
ชม.) 

 
คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทองถิ่น 

พรอมเสริฟ ชีสฟองด ูแบบฉบบั 
สวิสเซอรแลนด  

ที่พัก   Hotel Metropole หรือเทียบเทา 4 ดาว 
  (รานคาที่น่ีปดทาํการดึก ประมาณ 21.00 – 22.00 น.) 
วันที่สี ่ เมืองอินเทอลาเกน • กรินเดอวาลด • ยอดเขายุงฟราวด • เลาเทอรบรุนเนิน • มิลาน • 
มหาวหิารดูโอโม (ดานนอก) ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

นําทานสู เมืองกรนิเดอวาลด 
(Grindelwald) ต้ังอยูในเขตอิน
เทอรลาเคิน-โอเบอรฮาสล ีรัฐ
แบรน เมืองอันเปนจุดเร่ิมตนใน
การพิชิตยอดเขายงุฟราว Top Of 
Europe ต้ังอยูทีค่วามสูง 1,034 
เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ดวย
ทัศนียภาพที่เปนหุบเขา ทีม่ีบาน
สไตลสวิสชาเลยต้ังอยูโดยรอบทํา
ใหมคีวามสวยงามแปลกตาจนเปน
เหมือนหนาตาของสวิสเซอรแลนด
ที่คุนเคย จากน้ัน พาทานน่ังรถไฟ
ไตเขาสู สถานียุงฟราว 
(Jungfraujoch) เปนอีก 1 ยอด
เขา ของเทอืกเขาแอลป�ทีคู่ควรแก
การพิชิตเปนอยางยิง่ โดยที่สถานีแหงน้ีน้ันเปนสถานีที่สูงที่สดุในทวีปยุโรป ดวยความสูง 
3,454 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล ซึ่งถือเปนสุดยอดงานวิศวกรรมของการรถไฟในศตวรรษ
ที่ 19 เลยทีเดียว ผูบุกเบิกการสรางรถไฟสายน้ีน้ัน คอื อดอลฟ กอเยอร-เซลเลอร (Adolf 
Guyer-Zeller) ใชงบประมาณการกอสรางประมาณ 16 ลานฟรังค และเปดใหบริการ
อยางเปนทางการในวันที่ 1 สงิหาคม 1912  เมื่อถึงแลว พาทานชม อโุมงคน้ําแข็ง (Ice 
Palace) ที่เจาะธารน้ําแข็งลกึเขาไปกวา 30 เมตร มีประติมากรรมน้ําแข็งอยูอยาง
มากมาย และคงอุณหภมูิอยูที่ -3 องศา ตลอดทัง้ป และชม อโุมงโลกอัลไพน (Alpine 
Sensaton) ที่จดัแสดงวถิีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาตขิองชาวเมือง นอกจากน้ันหากมี
เวลาแนะนําใหทานชม พิพิธภัณฑช็อคโกแลต็ Lindt และเลือกซือ้กลับเปนไปเปนของ
ฝากจากรานช็อคโกแล็ตที่สุงที่สดุในโลก และพาทานขึ้นสู Jungfrau Panorama view 
จุดสูงสดุของสถานี ที่ 3,571 เมตร ใหทานไดถายรูปเปนที่ระลึก 

เที่ยง  พิเศษ บริการอาหารกลางวันบนยุงฟราว ใหทานไดเต็มอิ่มกับบรรยากาศของทิวทัศน
สุดอลังการ 



 

 

พาทานลงสูอีก 1 เมืองชานเขายงุฟราว เมืองเลาเทอรบรุนเนิน (Lauterbrunnen) 
เมืองสวยอีกเมืองทีต่องแวะชม เพราะเปนทีต้ั่งของ น้ําตกชเตาบบาค (Staubbach) ที่
สูงกวา 300 เมตร ผานซอกหนาผาลงมาแบบไมมีสิง่กีดขวาง และเบ้ืองลางเปนหมูบาน
นารักๆ ตัดกับทิวเขาที่ลอมโดยรอบ 
 
 
 
 
 
 

 
จากน้ันเดินทางไปยงัเขตประเทศอิตาลี ทีค่ร้ังหน่ึงในอดีตน้ันพืน้ที่น้ีเคยเปนอาณาจักรที่
ใหญที่สุดในโลก มพีื้นทีค่รอบคลมุทัง้ในทวีปยโุรป ทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชีย และมีทะเล
เมดิเตอรเรเนียนเปนด่ังทะเลสาบ เขาสู เมืองมิลาน(ใชเวลาประมาณ 4 ช่ัวโมง)   

คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคารจีน 
ที่พัก  NH Milano Fiera หรือเทียบเทา 4 ดาว 
 
วันที่หา มิลาน • เวนิส • แกรนด คาแนล • จตุัรัสเซนท มารก • พระราชวังดอรจ • สะพานถอน

หายใจ • เมืองโบโลญญา        ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

แวะถายรปูดานหนา มหาวิหารมิลาน(Duomo di Milano) หน่ึงในโบสถศริสต
สถาปตยกรรมกอธคิที่ใหญที่สุดในโลก ภายในวิหารเช่ือกันวามีการบรรจุหมดุตรึงไม
กางเขนของจริงที่ใชในการประหารชีวติพระเยซอูยู ตัวอาคารสีขาวโดดเดน สูง 157 เมตร 
กวาง 92 เมตร ประกอบดวยยอดแหลม 135 ยอด จุดสงูสุดของอาคารเปนรูปปم�นพระแม
มารียทําจากทองสมัฤทธิ์สงู 4 เมตร บริเวณดานหนาตกแตงดวยรุปสลักหินออนทีต่กแตง
อยางปราณีต มหาวหิารแหงน้ีเร่ิมกอสรางตัง้แตป 1386 โดยตระกูลวิสคอนดิ และใชเวลา
ในการสรางถงึ 579 ป ซึ่งประตูบานสุดทายซึง่ถอืเปนการกอสรางที่เสร็จสมบูรณไดถกู
ประกอบในป 1965 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากน้ัน เดินทางไปยัง เมืองเวนิส (Venice) (ใชเวลาประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) เมืองที่ไดรับฉายา

วา ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก ต้ังอยูในแควนเวเนโต ทางตะวันออกของอิตาล ีโดยเวนิสน้ัน
เกิดจากเกาะเล็กๆในบริเวณทะเลสาบเวนิเทียที่ถกูเช่ือมเขาดวยกัน โดยมีแกรนดคาเนล 
(Grand Canal) เปนคลองหลักของเมอืง  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทองถิน่ ดวยเมนูพิเศษ สปาเกต็ตี้เสนหมกึแบบเว
นิส 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
จากน้ัน พาทานน่ังเรือสูเวนิส (ใชเวลาประมาณ 30 นาที) ไปยงับริเวณ จัตรุัสเซน็ท มารค (St. 

Mark's Square) ที่จกัรพรรดินโปเลียนยกยองวาเปนหองรับแขกที่สวยที่สดุของยโุรป 
และยังเปนที่ต้ังของ มหาวหิารซันมารโก (San Marco Basilica) มหาวิหารประจํา
เขตอัครบิดรเวนิส สรางขึ้นในแบบสถาปตยกรรมไบแซนไทนซ่ึงหาไดยากในปจจุบัน 
เน่ืองจากถูกทําลายไปเกือบหมดสิ้นในคร้ังทีอ่อกโตมันเขายดึ แตวิหารแหงนีอ้ยูไกลจาก
เขตสงครามมาก เปนที่เก็บอัฐินักบวชมารโกแหงอเล็กซานเดรียทีช่าวเวนิสนํามา ซ่ึงภายใน
โบสถน้ันจะมภีาพโมเสกบอกเลาเร่ืองราวในคร้ังน้ันอยู โดยเซ็นทมารโกถือวาเปนนักบวชที่
สําคัญในการเผยแพรศาสนาในสมัยศตวรรษที ่5 สําหรับตัวมหาวิหารจะเช่ือมกบั 
พระราชวังดอรจ (Doge's 
Palace) พระราชวงัแบบเวนิส-โกธิค
ที่ครัง้หน่ึงเคยเปนที่ประทบัของดยคุ
แหงเวนิสคร้ังที่เมืองน้ียงัเปน 
สาธารณะรัฐเวนิส กอนไดรับการ
ปรับปรุงเปนพพิิธภัณฑและเปดอยาง
เปนทางการในป 1923 และยงัม ีหอ
ระฆงัซันมารโก (St Mark's 
Campanile) หอระฆังสงู 98.6 เมตร โดยอิงการสรางจากรูปแบบเดิมในป 1514 และ
พังทลายลงในป 1902 ไมไกลกนัจะเปนที่ต้ังของ สะพานถอนหายใจ (Bridge of 
Sighs) สะพานซุมโคงที่เช่ือมระหวางพระราชวงัดอรจและเรือนจํา โดยสาเหตุที่ไดช่ือวา
สะพานถอนหายใจน้ันมีอยูหลายเร่ืองเลา ไมวาจะเปนการถอนหายใจของนักโทษทีก่ําลงั
เดินผานสะพานแหงน้ีซึ่งทราบดีวา แสงอาทติยที่สาดผานเขามาจะเปนแสงสดุทายกอนที่
ตนใจเขาเรือนจํา บางก็วามคูีรักคูหน่ึงไดน่ังเรือกอนโดรามาทีบ่ริเวณสะพานแหงน้ีไดจมุพิต
กันและถอนหายใจดวยความสุขที่รักของตนจะเปนนิรันดร แตเร่ืองที่ทาํสะพานน้ีโดงดงั
ที่สุดคงหนีไมพน นักรักบันลือโลกแหงเวนิสอยาง จอิาโคโม จิโรลาโม คาสโนวา ซึง่เปน
เพียงคนเดียวที่สามารถออกจากเรือนจาํแหงน้ีได โดยเร่ืองราวของชายหนุมมากดวย
วาทะศิลป�คนน้ีถกูตีพมิพและโดงดังในป 1855 และถูกทําเปนภาพยนตรในป 2005 



 

 

หากทานสนใจน่ังเรือกอนโดลา สามารถแจงทางหวัหนาทวัรเพ่ือประสานงานใหได 
ทั้งน้ีไมแนะนําใหทานตดิตอกับเรือเองเพ่ือความปลอดภัยของทานเน่ืองจากอาจมี
มิจฉาชีพแอบแฝงตัวมา 

จากน้ัน เดินทางสู เมืองโบโลญญา (Bologna) (ใชเวลาประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) เมืองหลักของ
แควนเอมีเลีย-โรมัญญา อีก 1 เมืองสุดคลาสสิคอันเปนทีต้ั่งของ Alma Mater 
Studiorum มหาวิทยาลัยทีก่อต้ังในป 1088 ซึ่งถือวาเปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สดุใน
โลกที่ยงัเปดทําการอยู 

คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทองถิ่น 
ที่พัก  NH Bologna Villanovaหรือเทียบเทา 4 ดาว 
วันที่หก เมืองโบโลญญา จตุัรัสแมกจโิอเร• บาเบอรริโน ดีไซนเนอร เอาทเลท • ปซา • หอเอนเมือง

ปซา • เมืองฟลอเรนซ • จตุัรัสไมเคิลแองเจลโล   ไ (เชา/ - /เย็น) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

พาทานชม จัตุรสัแมกจิโอเร (Piazza 
Maggiore) ทีถ่ือเปนใจกลางเมอืง
ประกอบไปดวยสิ่งปลูกสรางสําคัญ
มากมาย อาทิ มหาวิหารซาน เปโตรนิ
โอ มหาวิหารโกธคิขนาดใหญ โบสถ 
ซานตามาเรีย เดล วตีา โบสถคาทอลิก
ที่แทรกตัวอยางกลมกลืนกับตัวเมอืง 
รวมไปถือ หอคอยคู ที่เปนด่ังสัญลักษณ
ของเมืองแหงน้ี โดยสรางขึ้นมาต้ังแตราวศตวรรษที่ 10 เพือ่แสดงความมอํีานาจของ 2 
ตระกูลใหญที่ปกครองเมอืงในขณะน้ัน 
เดินทางสู บาเบอรริโน ดไีซนเนอร เอาทเลท (Barberino Designer Outlet) (ใช
เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง) ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมทั้งเสื้อผา นาฬิกา 
กระเป�า และอีกมากมาย โดยมีแบรนดดังๆ ทีท่านรูจกัเปนอยางดี เชน FOSSIL VANS 
Nike Calvin Klein Superdry THE NORTH FACE และมากมาย 
อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือความสะดวกและไมเปนการรบกวนเวลาชอปปم�งของทาน 
 



 

 

จากน้ัน พาทานเดินทางไปยัง เมืองปซา (Pisa) เมืองทางตะวันตกของฟลอเรนซ เมืองทีม่ี 1 ใน 
7 ส่ิงมหศัจรรยของโลกยคุกลางอยู (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เขาชม จัตุรสัเปยซ
ซา เดล ดโูอโม (Piazza Del Duomo) อันเปนที่ต้ัง หอเอนเมืองปซา (Leaning 
Tower of Pisa) หอระฆังทรงกระบอก 8 ช้ัน ที่สรางดวยหนิออนสีขาวสูง 55.86 เมตร 
มีน้ําหนักประมาณ 14,500 ตัน โดยเอกลักษณและสาเหตุที่ทาํใหหอระฆังแหงน้ีไดเปนส่ิง
มหศัจรรยของโลกน้ันคือการทีตั่วอาคารมีลักษณะเอียงไปทางเหนือประมาณ 3.97 องศา 
หอเอนแหงปซาแรกเร่ิมสรางในป 1174 แตเมือ่สรางขึ้นไปเพียง 3 ช้ัน ฐานอาคารก็เกิด
การทรุดตวัลง เน่ืองจากเน้ือดินในบริเวณน้ีไมมีช้ันหนิแทรก ประกอบกบัตัง้อยูใกลแมน้ํา
อารโน ทําใหดินมคีวามช้ืนและเหลวกวาปกติ จนทําใหตองยติุการกอสรางไปกวา 94 ป 
จนกระทั่งป 1272 สถาปนิกนาม จโีอวานี ดี ซีโมเน (Giovanni di Simone) ไดมาสาน
ตอดวยเทคนิกการสรางใหเพดานไมเทากันเพือ่รักษาอาหารใหสมดุล แตกต็องยติุการ
กอสรางในป 1284 จากภัยสงคราม กอนช้ันที่ 7 ของอาคารจะเสร็จในป 1319 และตวัหอ
ระฆังถกูเติมจนเสร็จสิ้นเมื่อป 1372 นับเปนเวลารวม 199 ป นับจากวันที่เร่ิมสราง โดย
ตัวอาคารเคยเอียงมากสุดถงึ 5.5 องศา ในป 1990 ใหทานไดชมบริเวณรอบหอระฆังแหง
น้ีพรอมเก็บรูปเปนทีร่ะลกึ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน  เดินทางมาทีเ่มืองฟลอเรนซ (Florence) (ใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง)  



 

 

ขึ้นชมวิวมุมสงูจากจัตรุัสไมเคิลแองเจล
โล(Piazzale Michelangelo) ที่สราง
ขึ้นในป 1869 บนเขาทางตอนใตของใจ
กลางเมือง จากตรงน้ีทานสามารถเห็น
เมืองฟลอเรนซทัง้เมืองทีม่ีแมน้ําอารโน
ไหลผาน มี อาสนวิหารซนัตามาเรียแหง
ฟลอเรนซ (Santa Maria del Fiore 
Cathedral) ศาสนสถานที่ใหญเปน
อันดับที่ 4 ขอยุโรป และเปนอาคารที่สงู
ที่สุดในเมือง เดนตระหงานดวยโดมสีสม
ขนาดใหญซึง่ยังเปนทีถ่กเถียงกันอยูวาใช
เทคโนโลยีใดในการสราง โดยสถาปนิกที่
สามารถทําไดสําเร็จก็คอื ฟลิโป� บัวเนเลส
กี้ หลงัจากตัวหลังคาถกูทิง้ใหโลงกวารอยป และยังเห็น สะพานเวคคโีอ (Ponte 
Vecchio) สะพานที่มช่ืีอเสียงมากที่สดุและเกาแกที่สดุของเมือง โดดเดนดวยหนาตา 
เพราะวาไมใชแคสะพานธรรมดา แตเปนสะพานทีม่ีทั้งรานคา โรงเตี้ยม และรานอาหาร
เรียงรายตลอดสะพานแหงน้ี 

 
 
 
 
 
 
เย็น บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจีน  
ที่พัก   The Gate Hotel หรือเทียบเทา 4 ดาว 
วันที่เจด็ โรม • นครรฐัวาติกัน • มหาวหิารเซนท ปเตอร • โครลอสเซียม • โรมัน ฟอร่ัม • น้ําพุเทรวี่ 

• บันไดสเปน  ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 เดินทางสูศูนยกลางการปกครองของอิตาลีที ่กรุงโรม (Rome) (ใชเวลาประมาณ 4 
ช่ัวโมง) เมืองหลวงของประเทศ และเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันที่รุงเรืองถือ
เปนรากฐานของสังคมและวัฒนธรรมของชาติยุโรป ไมวาจะเปน ปฏิทนิตามหลักสุริยะคต ิ
กฎหมาย การประชุมในสภาในรูปแบบสาธารณรัฐ เปนตน  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทองถิน่ บรกิารทานดวยพิซซามาการิตา พิซซา
ตนฉบับสไตลอิตาลทีี่บงบอกความเปนตนตาํหรบัจากสขีองธงชาติอติาลี คือ สแีดง
จากซอสมะเขือเทศ สีขาวจากชีส และสีเขียวจากออรกิาโน 

 พาทานสู นครรัฐวาตกิัน (State of the Vatican City) นครแหงคริสจักรที่อยูในกรุง
โรม ถือเปนศูนยกลางของคริสศาสนิกชน นิกายโรมันคาทอลิก เปนทีป่ระทับของพระ
สันตะปาปา และประกอบพิธกีรรมทางศาสนาที่สําคัญ พาทานถายรปูบริเวณ จัตุรสั
นักบญุปเตอร (St. Peter’ Square) ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอรนินี อีกหน่ึง
ประติมากรผูไดฉายาวา สามารถเสกหินออนใหหายใจได จตุัรัสสามารถจคุนไดประมาณ 
60,000 คน ตรงกลางมีเสาโอบีสิสหนิแกรนิตแดง สูง 25.5 เมตร จากอียิปต ซึ่งเปนการ
แสดงถงึแสงยานุภาพของโรมันทีม่ีตอประเทศในยุโรปและแถบเมดิเตอรเรเนียนในขณะน้ัน 
ดานหลังจตุัรัสจะเปน มหาวิหารนักบุญปเตอร (St. Peter’ Basilica) ศาสนสถานของ
คริสตที่ใหญที่สุดในโลก และเปนที่ฝงพระศพของพระสันตะปาปาพระองคแรกทีถ่กูลงโทษ
ประหารชีวติดวยการตรึงไมกางเขนในสมัยของจักรพรรดิเนโร เมือ่ป ค.ศ. 68 ถอืเปนศูนย
รวมทัง้ทางกายและทางในของวาติกัน โดย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
มหาวหิารแหงน้ีไดสรางทับวหิารหลังเดิมที่สรางในสมัยศตวรรษที่ 4 ออกแบบโดยมีเกลัน
เจโลสุดยอดจติกรรวมสมัยกับดาวินช่ี ภายในถูกตกแตงอยางวิจติรดวยหินออน โดยมี
ประติมากรรมช่ือกองโลกอยาง ปเอตา (Pietà) เปนรูปปم�นพระแมนารียทรงโอบอุมพระ
เยซูหลังจากสิ้นพระชนม ซึง่ทําจากหินออนเพยีงกอนเดียวและใชเวลาในการแกะสลัก 7 ป 
จากน้ัน พาเกบ็รปูเปนที่ระลึก กบัความยิง่ใหญของ อีก 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยของโลกยุค
กลาง ตนแบบของสนามกีฬาของโลก เปนแหลงบันเทงิที่ใหญที่สุดในโรมัน โคลอสเซี่ยม 
(Colosseum) หรือช่ืออยางเปนทางการวา ฟราเวียนแอมฟเธียเตอร สรางขึ้นในสมัย
ของจกัพรรดิเวสปาเซียนในป ค.ศ. 70 กอนเปดอยางเปนทางการในอีก 10 ปตอมาใน
สมัยพระเจาไททัส เปนสนามกีฬาที่จะเปนการประชันการตอสูระหวางเหลานกัรบกลาดิเอ
เตอรดวยกันเอง และกับสัตวดุราย เชน สิงโต ชาง แรด เปนตน โดยบางกก็ลาวกันวาการ
ตอสูในโคลอสเซี่ยมทําใหสตัวบางชนิดแทบจะศูนยพันธุเลยทีเดียว การสรางอาคารแบบ
อัฒจันทรกลม 3 ช้ันขนาดใหญแหงน้ียงัถอืวาเปนการผลติซีเมนตแหงแรกๆ ของโลกอีก
ดวย ถดักันไมไกลพาทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผานชม โรมันฟอรั่ม (Roman’s 
Forum) อดีตศนูยกลางทางสงัคม 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของ
อาณาจกัรโรมัน โดยบริเวณน้ีน้ัน
เปนที่ต้ังของประตูชัย 2 แหง ที่
เปนตนแบบของฝร่ังเศส น่ันคือ 
ประตูชัยคอนสแตนติน สรางขึ้นใน
คร้ังที่พระเจาคอนสแตนตินไดชัย
ชนะเหนือพระเจาแมกเซนเทียส และประตูชัยไททัสที่สรางขึน้หลังจากไดรับชัยชนะเหนือ
เมืองเยลูซาเล็มในป 81 

จากน้ัน พาทานชมความงามของ น้ําพุเทรวี่ (Trevi Fountain) ทีม่กักลาวกันวาเปนน้ําพุที่สวย
ที่สุดแหงหน่ึงในโลก แตแทจริงแลวน้ําพแุหงน้ีเปน 1 ใน จุดพักน้ําจากสะพานสงน้ําเทาน้ัน 
แตดวยความสวยงามในรูปแบบสถานปตยกรรมแบบบาโรก ตรงกลางมีรูปปم�นเนปจูนหรือ
เทพโพไซดอนพรอมเหลาอาชาอยู โดยทีม่าของช่ือน้ําพแุหงน้ีน้ันมาจากหญิงชาวโรม นาม
เทรวี่ที่ไดบริจากพื้นทีบ่ริเวณน้ีใหเปนสาธารณะประโยชน บริเวณดวยรอบยงัมีราน
ไอศครีมเจลาโตรสเลิศ ของขึ้นช่ือของอิตาลีทีม่ีหลากหลายรส ถดักันไปไมไกล พาทานเดิน
ชมและถายรูปบริเวณ บันไดสเปน (Spanish Steps) บันไดที่กวางที่สดุในยุโรป เช่ือม
ระหวางจตุัรัสสปงนา กับโบสถทรีนิต้ี หากจดุโรแมนติกของปารีสคือหอไอเฟล บันไดสเปน
ก็เปรียบไดเชนน้ัน เพราะภาพยนตรรกัหลากหลายเร่ืองที่ถายทําในโรมน้ัน ก็มกัจะไมพลาด
ที่จะใหคูพระนางบอกรักหรือจมุพติกันที่บันไดแหงน้ี นอกจากน้ันยงัมีสินคาแบรนดเนม
หลากหลายให 
ทานไดเลือกสรรคอยางเตม็ที่ ไมวาจะเปน Gucci, Louis Vuitton, Prada, 
Longchamp, Chanel, DIOR, Balenciaga เปนตน แตหากสนใจชิมกาแฟเอสเปรส
โซตนตําหรับ กม็ีรานกาแฟมากมายใหทานไดลิ้มลอง 

 
 
 
 



 

 

คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคารจีน 
ที่พัก   Hotel Capannelle หรอืเทียบเทา 4 ดาว 
วันที่แปด โรม • ทาอากาศยานนานาชาติฟมูิซิโน  ไ (เชา/-/-) 
เชา  บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติฟมูซิิโน (Fiumicino Intl’ 
Airport) เพือ่ใหทานไดมีเวลาทาํการคืนภาษ ี(Vat Refund) 

13.30 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG945 
  **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
วันที่เกา  สุวรรณภมูิ • กรุงเทพฯ  ไ (-/-/-) 
05.20 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมดิวยความประทับใจ 
************************************************************** 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว (หนวย : บาท) 

วันเดินทางและราคา มหัศจรรย ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 9 วัน 6 คืน 
 ฝรั่งเศส - สวิสเซอแลนด - อิตาลี โดยสายการบินไทย (TG) 

เริ่มเดินทาง เดินทางกลับถึง เท่ียวบิน ผูใหญ 

เด็กอายุ 2-11 
ป พักกับ 
ผูใหญ 1 ทาน  
(เตียงเสริม) 

พักเดี่ยว 

4 ต.ค. 62 12 ต.ค. 62 

TG930 / TG945 

77,900 77,900 9,000 

11 พ.ย. 62 19 พ.ย. 62 75,900 75,900 9,000 

2 ธ.ค. 62 10 ธ.ค. 62 75,900 75,900 9,000 

** คณะเดินทางจํานวน 25 ทานตอกรุป** 
 

รายละเอียดเพิม่เตมิ ราคา 
ช้ันธุรกิจ TG (BKK-CDG/FCO-BKK) เพิม่เงินจากราคาเดิม ***
กรุณาเช็คกับทางเจาหนาทีค่ะ 90,000 – 120,000 

ในกรณีลูกคามต๋ัีวแลว TG (BKK-CDG/FCO-BKK) หกัออก 19,000 
 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 

  ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยดั Economy Class ไป-กลับพรอมกรุป (BKK-CDG/FCO-BKK) 
สายการบินไทย Thai Airway(TG)  

  ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทกุแหง 
  คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 30 กก.กระเป�าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ 

ทั้งน้ีหากสายการบินมกีารแจงเปล่ียนแปลงในเร่ืองของน้ําหนักกระเป�า การสะสมไมล หรืออ่ืน
ใดที่เปนประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยดึตามการเปล่ียนแปลงตาม
ประกาศน้ันๆ 

  คาทีพ่ักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
  คาอาหารทกุมื้อตามรายการระบุ, น้ําด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
  คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวและยานพานหะตามรายการระบุ 
  คามคัคุเทศกทองถิ่นและหวัหนาทัวรนําเที่ยวคนไทย 
  ทิปสําหรับคนขับรถ ประมาณ 2 ยูโร/ทาน/วนั 
  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน  50,000 USD / เงื่อนไขเปนไปตามกรมธรรม 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีที่
ไดรับอุบัติเหตรุะหวางการเดินทาง ไมคุมครองถงึการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครอง
โรคประจาํตวัของผูเดินทาง 

 
อัตราคาบริการไมรวม 
  ภาษมีูลคาเพิม่ 7% และ หัก ณ ที่จาย 3% 
  คาวีซาเชงเกน 3,500 บาท / ทาน 
  คาทาํหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสาํหรับผูถอืพาสปอรตตางชาติ 
  คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกาํหนด 30 กิโลกรัมตอทาน 
  คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิ

บาร, ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 



 

 

  คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาต,ิการประทวง,การจลาจล,
การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมอืงจากเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมอืงและ
เจาหนาทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

  คาทปิไกด หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 100 บาท รวมทัง้ทริป  9 วัน  900 บาท/
ทาน 

 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 
1. บริษทัฯขอสงวนสิทธิค์ณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถงึ 20 ทาน ทางบริษทัจะขอเล่ือนการ
เดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาคาทวัรเพิม่ เพื่อทําการออกเดินทาง โดยจะแจง
ใหทานทราบลวงหนา 20 วนักอนการเดินทาง 
2. กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมดัจํา 30,000 บาท สวนที่เหลือชําระทันที
กอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วันมฉิะน้ันถอืวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติั (ชวงเทศกาล
กรุณาชําระกอนเดินทาง 45 วัน) 
3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรอืเล่ือนการเดินทางตองทาํกอนการเดินทาง 45 วัน บริษทัฯ จะคืนเงินคามดัจาํให
ทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมดั
จําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินทัง้หมดโดยไมมี

เงื่อนไขใดๆ ทัง้สิ้น 
4. กรณีเจ็บป�วย 

4.1 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการ 
เล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลกิ
หรือเล่ือนการเดินทาง 
ไดตามความเปนจริง 

5.กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกต๋ัวภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทวัร,ต๋ัวรถไฟ) 
กรุณาสอบถามที่เจาหนาทีทุ่กคร้ังกอนทาํการออกต๋ัวหรือชําระคาทัวรเน่ืองจากสายการบินอาจมกีาร



 

 

ปรับเปล่ียนไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผดิพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการรับผดิชอบทุกกรณี 
6. ในการจองทัวรควรเผือ่เวลาจองทัวรอยางนอย 40-45 วัน กอนวันเดินทางที่ระบุไว เน่ืองจากมีผลใน
การจองคิววีซา ในกรณีทีท่านทาํการจองเขามาลาชากวาทีก่ําหนดไว รบกวนสอบถามทางเจาหนาที่อีก
คร้ัง 
7. หลังการจองทัวร  20 วัน กรุณาแนบสแกนCOPY หนาพาสปอรตและใบกรอกขอมูลคํารองในการ
ขอยื่นวีซาสงกลับมา เพื่อกรอกขอมูลขอคิวในการยื่นวีซา 
8. กรณีทานยกเลิกการเดินทาง อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรับการ
พิจารณาวีซาไมวาดวยเหตผุลใดๆ ซึง่เปนการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ใหถือเปนการยกเลิกตามเงือ่นไข 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทกุกรณี 
9. กรณีทานไมไดรับการพิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซ่ึงเปนการพิจารณาจากสถานฑตูฯ ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผดิชอบทกุกรณี 

โรงแรมที่พกัและสถานทีทองเที่ยว 
 

  สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 
3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบาง
โรงแรมอาจจะม ี1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม หรือไมมีหองพกัแบบ 3 เตียงเลย 

  การวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมจะมคีวามแตกตางกัน อาจทาํใหหองพักแบบเด่ียวSingle 
หองคู Twin/Double อาจจะไมติดกันหรืออยูคนละช้ัน 

  โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional หองที่เปนหองเด่ียวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไมมี
อางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองพกัแตละหองอาจมีลักษณะ
แตกตางกัน 

  กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและหองพกัใน
เมืองเตม็ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

  โรงแรมในยุโรปสวนมากจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในภูมภิาคทีม่ีอุณหภมูต่ํิา จะมี
บริการเคร่ืองปรับอากาศเฉพาะในฤดูรอนเทาน้ัน 



 

 

  บางสถานที่ในยุโรปอาจปดในวันอาทติย หรืออาจะมกีารปดปรับปรุงในชวงฤดูหนาว หากวนัเดิน
ทางตรงกับวันเหลาน้ี ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจงใหทานทราบ
ลวงหนา หากทราบเวลาที่แนนอนกอนเดินทาง 
 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 
  บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรในกรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได  
  เที่ยวบิน, ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถงึ

ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
  หนังสือเดินทางตองมีอายกุารใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงค

เดินทางเพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสอืเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ
ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถงึและไมสามารถเดินทางได) 

  ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบินยกเลิก
บิน, การประทวง,การนัดหยดุงาน, การกอจลาจล หรือกรณีทานถกูปฎิเสธการเขาหรือออกเมือง
จากเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลกูคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

  ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว 
ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุ
สุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัททวัร) 

  ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษทัฯ ไมครบ อาทิ ไมเที่ยว
บางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ, เพราะคาใชจายทกุอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายให
ตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

  ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิด
อุบัติเหตทุี่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรอืในกรณีทีก่ระเป�าเกิดสูญหายหรือชํารุด
จากสายการบิน 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมอืงทั้งทีก่รุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

  ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืน
เงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือ
คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปรับราคาต๋ัวดังกลาว 

  เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลว
ทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวันหยดุหรือเทศกาลทีต่องการันตีมดัจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรอืตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไมมี
การคืนเงินมดัจาํหรือคาทวัรทัง้หมด 

  ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถงึจะยงัไม
หมดอายุกต็าม อาจทาํใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตดั
ขากรรไกรทีท่ําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  

  กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการ
จองทวัรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่
อยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษัทฯจะไมรบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 

  กรณี “หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายคุรรภทีชั่ดเจน ส่ิงน้ีอยูเหนือการควบคมุของบริษทัฯ ทางบริษัท
ฯจะไมรบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูก
ปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทวัรและรับผดิชอบ
ใดๆทัง้สิ้น 

 
** กอนตัดสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทวัรอยางละเอียดทกุหนาอยางถองแท
แลวจึงมดัจําเพือ่ประโยชนของทานเอง** 
 
 เอกสารการขอวีซาเชงเกน  (ประเทศอิตาล)ี 

*** สถานทูตมกีารเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 



 

 

1.  หนังสือเดินทางเลมปจจุบันทีม่ีอายุไมเกิน 6 เดือน และมีหนาวางไมนอยกวา 3 หนา  ถามี
หนังสือเดินทางเลมเกา ที่เคยไดรับวีซาจากประเทศในกลุมเชงเกน หรือวีซา
ประเทศ อ่ืนๆ ใหทานแนบมาดวย 

2. รูปถายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พื้นหลังสขีาวอายุไมเกิน 6 
เดือน  หามถายดวยตัวเอง   
รูปจะตองเปนภาพหนาตรง  กรุณารวบผมใหเห็นใบหนาใหชัดเจน และ
มองเห็นหทูั้งสองขาง  หามสวมแวนหรือเคร่ืองประดบั ไมใสคอนแทคเลนส  หามสวมแวน และ
หามตกแตงภาพจากคอมพวิเตอร โดยสถานทูตจะมีการเปรียบเทียบรูปถายของทานกับวีซา 
ที่ทานเคยไดรับยอนหลงไป 6 เดือน หากพบวาทานใชรปูถายเคยมีวซีาที่เกิน 6 เดือนแลว 
ทานตองถายรูปใหม และโปรดเลือกเสื้อผาที่ไมซํ้ากับชุดเดิม ทางสถานทูตฯ เขมงวดเรื่อง
รูปถายมาก หากทานไมปฏบิัตติามขอกําหนด ทานอาจตองเสียเวลาไปถายรปูและตองมา
แสดงตัวใหมในการย่ืนวีซา 

3. สําเนาบัตรประชาชน 
4. สําเนาทะเบียนบาน (กรุณาถายหนาแรกทีม่ีรายละเอียดบานเลขทีม่าดวย) 
5. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ,เปล่ียนนามสกุล 
6. ใบสมรส,ใบหยา,สูติบัตร(เด็กทีม่ีอายุต่ํากวา 18 ป )  
7. หลักฐานการทํางาน 

  กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทีม่ีรายช่ือผูประกอบ
กิจการ  (คัดลอกไวไมเกิน 1 เดือนนับจากวันทีย่ื่นวีซา)  แปลเปนภาษาอังกฤษ  

  กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยทีม่ีช่ือผูเปนเจาของรานคา (ทพ.4), 
(พค. 0403) 

  กรณีผูเดินทางเปนพนักงานบริษทัฯจดหมายรับรองการทํางานฉบับภาษาอังกฤษ(ตัว
จริง) ระบุช่ือ นามสกุล เลขทีพ่าสปอรต ตามพาสปอรต ตําแหนง เงินเดือน  ระยะเวลา
วาจาง  วันที่ไดรับอนุมติัใหลา  (ใหใช “TO WHOM IT MAY CONCERN” ไมตองระบุ
ช่ือสถานทตูในการยื่น ) 

  กรณีที่เปนขาราชการ: ใชหนังสือรับรองจากหนวยงานที่สังกดั(มีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจาก
วันที่ยื่นวีซา) 

  กรณีราชการที่เกษียณอายุ  ตองแนบสําเนาบัตรขาราชการบําเหน็จบาํนาญ 



 

 

  กรณีเปนนักเรียนนักศกึษา ตองมหีนังสอืรับรองจากสถาบันศึกษาน้ันวากําลงัศกึษาอยู และ
ระบุช้ันปทีศึ่กษา เปนภาษาอังกฤษ(มีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซา) 

  อาชีพอิสระ โปรดเขียนจดหมายแนะนําตวัช้ีแจงสถานะและรายไดของตัวเองเปน
ภาษาอังกฤษ 

** ในกรณีที่ เดก็อายุตํ่ากวา 20  ป ** 
กรณีเด็กอายต่ํุากวา 20 ปบริบูรณ: เดินทางตองยื่นเอกสารเพิม่เติม ดังน้ี 
  เดินทางกับบุคคลอ่ืนที่ไมใชบิดาและมารดา บิดาและมารดาตองทาํหนังสือแสดงความยินยอม ซึง่

ออกใหโดยทีว่าการเขตหรืออําเภอ เทาน้ันและใหระบุวา ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร มี
ความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว 

  เดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยทีว่าการเขตหรืออําเภอ
เทาน้ันและให ระบุวา มารดายินยอมใหเด็กเดนิทางกับบิดา (ระบุช่ือบิดา)  

  เดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยทีว่าการเขตหรืออําเภอ
เทาน้ันและให ระบุวา มารดายินยอมใหเด็กเดนิทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา) 

  ในกรณีทีบิ่ดามารดา ไดแยกทางกันน้ัน จําเปนที่ บิดา หรือ มารดา จะตองแสดงหนังสือ ปกครอง
บุตรที่ถกูตองทางกฏหมาย ( ป.ค. 14 ) พรอม แปลเปนภาษาอังกฤษ  หรือ ถาในกรณีทะเบียน
หยา ระบุชัดเจนวา ผูเยาว อยูอํานาจการปกครอง ของ บิดา หรือ มารดา ก็ใชแทนกันได พรอม 
แปลเปน ภาษา อังกฤษ พรอมใบสติูบัตร ของผูเยาว เพื่อใชในการเช่ียมโยงความสัมพันธ 
 

8. หลักฐานทางการเงิน   
สําเนา BOOK BANK สวนตัวยอนหลงั 6 เดือน และ จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank 
Guarantee)  ซึง่จะตองเปนบัญชีเดียวกันเทาน้ัน ดังน้ี 
● จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ที่ออกโดยทางธนาคาร ระบุ To whom it 
may concern (ไมตองระบุสถานทตู) โดยตองเปนฉบับจริงและระบุจํานวนเงนิม ีซึ่งจะตองออก
จดหมายมาไมเกิน  30   วันนับจากวันที่จะยืน่วีซา พรอมทัง้สําเนา BOOK BANK ยอนหลัง 6 
เดือน โดยที่ยอดเงินคงเหลือตองม ี6 หลกัขึ้นไป ตอ 1 ทาน และอัพเดทยอดเงนิ ณ เดือนปจจบัุน
ที่ยื่นวีซา (ตองมกีารเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ หาม!!! ทาํการโอนเงินเขาไปเปนยอดใหญในคร้ัง
เดียวกอนการย่ืนวีซาเด็ดขาด!) 



 

 

● กรณีเงินฝากประจํา ที่ไมสามารถปรับยอดได ทานตองขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทาง
ธนาคาร (STATEMENT) โดยใหธนาคารระบุวาทานมีเงินคงอยูในบัญชีฝากประจํา (ออก
จดหมายรบรองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) และในการขอหนังสือรับรองตองมีอายุไมเกิน 30 วัน 
นับจากวันที่ไดคิวยื่นวีซา และ ใหแนบสําเนาสมดุบัญชีเงินฝากประจาํยอนหลังมาดวย 
(สถานทตูไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี) 
 ในกรณีที่มผีูรับรองคาใชจาย ตองมีเอกสารเพิ่มเติม ดังน้ี 
● จดหมายจากผูรับรองคาใชจาย (ภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
● หลกัฐานแสดงความสัมพันธของผูเดินทางกบัผูรับรองคาใชจาย เชน ทะเบียนบาน, สําเนา

ทะเบียนสมรส 
        -  พอ, แม สามารถรับรองคาใชจายใหบุตรได 

- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหกนัและกันได 
- เพื่อนและสามีภรรยาที่ไมไดจดทะเบียนสมรสและไมมีบุตร ไมสามารถรับรองคาใชจาย

ใหกันได 
- ปู�, ยา, ตา, ยาย ไมสามารถรับรองคาใชจายใหหลานได 

●  กรุณาแนบสําเนาสมดุบัญชีเงินฝากยอนหลงั 6 เดือน ของผูรับรองคาใชจายพรอมทั้งอัพเดท
ยอดเงิน ณ เดือนปจจบัุน (ไมเกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซา)และหนังสือรับรองเงินฝากที่ออก
ใหโดยธนาคาร(Bank Guarantee)โดยตองระบุช่ือผูเดินทาง ที่ตองการจะรับรองคาใชจาย 

**  หมายเหตุ ** 
เอกสารตัวจริงทีต่องนําติดตวัมาในวันทีต่องสแกนลายน้ิวมือ  

  บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนช่ือ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุ
ต่ํากวา 18 ป ) 

  สมุดเงินฝากธนาคาร ใหตรงกบับัญชีในการขอยื่นวีซา 
  เวลาการอนุมติัผลวีซาจะอยู  10-15 วัน ทําการ ไมรวมวันหยดุ เสาร-อาทติย และ วันหยดุ

นักขตัฤกษ หรือ ในบางกรณีอาจใชระยะพิจารณานานกวาทีก่ําหนด         
  ระหวางพิจารณาไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
  คาแปลเอกสารทกุอยางไมรวมอยูในคาดําเนินการของทวัร 
  การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยูกบัดุลยพินิจของทางสถานทตู  ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของกบั

การพิจารณาใดๆทัง้สิ้น  บริษัทเปนเพียงตัวแทนที่คอยอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซา



 

 

เทาน้ัน ขอมูลและเอกสารทุกอยางตองเปนความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม
คืนเงิน ในกรณีที ่VISA ไมผานทุกกรณี *** 

 
 
ขอมูลคํารองขอย่ืน วซีา ประเทศอติาล ี (โปรดระบขุอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 
*****  กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอ  เพ่ือเปนประโยชนในการพิจารณาวีซา ***** 
 

ประวัติสวนตัว (PERSONAL INFORMATION) 
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ

.......................................................................................................................................(ตามหนาพาสปอรต) 
ช่ือ- นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล ) 

………………………………………………….………………………………………………………. 
สถานะภาพ :  แตงงาน / MARRIED    โสด / UN MARRIED   หยาราง / DIVORCE  
ศาสนา/RELIGION  

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

..................         
ที่อยู/ADDRESS :……………………………... หมูที่................  ตรอก/ซอย.....................................  ตําบล/แขวง
.......................................  
อําเภอ/เขต.......................................................................... จังหวัด ....................................................  รหัสไปรณีย 
.............................................. 
เบอรมือถือ * .........................................................................    E-MAIL: * 

....................................................................................................... 
ประวัติครอบครัว( FAMILY INFORMATION ) 
ช่ือสามี/ภรรยา .................................................................................. วันเกิด คูสมรส  .................................สัญชาติ

........................................ 
สถานที่เกิด......................................................................... อายุ ..................................    เบอรโทร 

................................................................ 
มีบุตร จํานวน ........................................... คน  
1. ช่ือ .................................................................................. วันเกิด.....................................จังหวัดที่เกิด

....................................................... 
2. ช่ือ .................................................................................. วันเกิด.....................................จังหวัดที่เกิด

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



 

 

3. ช่ือ .................................................................................. วันเกิด.....................................จังหวัดที่เกิด
....................................................... 

มีพ่ี หรือ นอง รวม ......................................... คน  
1. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วันเกิด 

......................................................................... 
อาชีพ.................................................... ที่อยูปจจุบัน

..................................................................................................................................... 
2. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วันเกิด 

........................................................................ 
อาชีพ.................................................... ที่อยูปจจุบัน

.................................................................................................................................... 
3. . ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วันเกิด 

.................................................................... 
อาชีพ.................................................... ที่อยูปจจุบัน

.................................................................................................................................. 
ประวัติการศึกษา (PROFESTION INFORMATON) 
ระดับการศึกษา ....................................................... สถานที่จบการศึกษา 

................................................................................................... 
ประวัติการทํางาน (PROFESTION INFORMATION ) 
อาชีพ /OCCUPATION : 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
ช่ือบริษัท / EMPLOYER’S NAME : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
ลักษณะงานที่ทํา 

............................................................................................................................................................................................... 
เบอรโทรติดตอ : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
ที่อยู/ADDRESS : .......................................  หมูที่................  ตรอก/ซอย.....................................  ตําบล/แขวง
...........................................                 อําเภอ/เขต................................................ จังหวัด 
.........................................................  รหัสไปรณีย .......................................................... 
ทานเคยไดรับวีซาเขากลุมเชงเกนภายใน 3 ป หรือ ไม 

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



 

 

หากเคยมีวีซาเชงเกนภายใน 3 ป ไดรับจากสถานทูตประเทศอะไร
...........................................................................................................  

วันที่เคยเขาและออกจากประเทศกลุมเชงเกน 
........................................................................................................................................... 

(ดูไดจากตราประทับ ตม. ใน PASS PORT ที่ไดเขาและออกจากกลุมประเทศเชงเกน) 
ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม                            เคย                                      ไมเคย  
หากเคยถูกปฎิเสธเพราะสาเหตุใดถึงถูกปฎิเสธ  

........................................................................................................................................... 
 ช่ือ/นามสกุล ผุติดตอที่ไทย (ภาษาอังกฤษ) 

................................................................................................................................................. 
ที่อยู/ADDRESS : ......................................หมูที่................  ตรอก/ซอย............................................  ตําบล/แขวง
..........................................                    อําเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด 
..................................................  รหัสไปรณีย ..................................................... 
เบอรมือถือ  .........................................................................    E-MAIL : 

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

 


