
 

 

รหัสทัวร BID1903352 
ทัวรฝร่ังเศส สวิส อิตาลี มหศัจรรย Europe Countdown  
9 วัน 6 คืน (TG) 
พระราชวังแวรซายส   จัตุรัสทรอกาเดโร   หอไอไฟล   ลองเรือแมน้ําแซน 
ประตูชัยอารกเดอทรียงฟ�   ถนน ช็องเซลีเซ 

 



 

 

 

 
 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอรสายการบินไทยแอรเวย 

ประตู 3 เคานเตอร D 
Thai Airways โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

วันที่สอง ปารีส • พระราชวังแวรซาย • จตัุรัสโทคาเดโร • ลองเรือแมนํา้แซน • 
ประตูชัยอารกเดอทรียงฟ� 

ไ ( - / กลางวัน / เย็น) 
00.05 น. ออกเดินทางสู กรุงปารีส (บินตรง) ประเทศฝรั่งเศส เที่ยวบินที่ TG 930 **

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** (ใชเวลาเดินทางประมาณ 12 
ช่ัวโมง) 

06.50 น. ถึง สนามบินนานาชาติปารีส-ชารล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle 
Airport) เมืองหลวงสุดโรแมนติกของประเทศฝรั่งเศส ผานพิธีตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากรเรียบรอย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6ชั่วโมง)  

จากน้ัน นําทานเดินทางสู พระราชวังแวรซายส(Château de Versailles) หนึ่งใน
พระราชวังที่มีคนพูดถึงมากที่สุด และยังเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุค
ปจจุบันอีกดวย ตั้งอยูที่เมืองแวรซาย ทางตะวันตกเฉียงใตของกรุงปารีส แตเดิม
น้ันเปนเพียงเมืองเล็กๆ ที่พระมหากษัตริยราชวงศบูรบงโปรดมาลาสัตวเทาน้ัน แต



 

 

เมื่อพระเจาหลุยสที่ 14 ครั้งทรงพระเยาว เสด็จตามพระราชบิดามาลาสัตวน้ัน 
ทรงโปรดพื้นที่บริเวณสวนนี้มาก เมื่อทรงขึ้นครองราชยน จึงมีพระราชดํารัสให
สรางพระราชวังแหงใหมแทนพระราชวังลูฟทที่กรุงปารีส โดยมีพระราชประสงคให
เปนพระราชวังที่สวยงามที่สุดในโลก 

 
ภายในพระราชวังนั้นประกอบไปดวยหองหับถึง 700 หอง มีภาพวาด 6,123 
ภาพ และงานแกะสลักถึง 15,034 ชิ้น ไฮไลทสําคัญของพระราชวังแหงน้ีคงหนีไม
พน หองกระจกซึ่งบริเวณผนังดานขวาน้ันประดับดวยกระจกฉาบปรอทมากถึง 17 
บาน แตละบานมีประกอบดวยกระจก 21 แผน ซึ่งในสมัยกอนน้ันกระจกเปนสิ่งที่มี
ราคาสูงมาก ถึงขนาดกลาวกันวามีมูลคาของกระจกเทามูลคาของทองคําเลย
ทีเดียว ซึ่งหองกระจกแหงน้ียังใชเปนสถานที่สําคัญในการลงนามสนธิสัญญาสงบ
ศึกในสงครามโลกครั้งที่ 1 ระหวางฝ�านสัมพันธมิตร และฝ�ายจักรวรรดิเยอรมัน ใน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 1918 พระราชวังแหงน้ียังเปนตนแบบในการสรางพระราชวัง
อีกมากมายในยุคหลัง อาทิ พระราชวังเชินนบรุนน ของออสเตรีย และพระราชวังป
เตอรฮอฟ ของรัสเชีย เปนตน 

 



 

 

 
 หองกระจกแหงแวรซายเปนอีกหนึ่งหนาประวัติศาสตรของไทยครั้งสมเด็จพระ

นารายณมหาราช ทรงสงคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรกีับพระเจาหลุยสที่ 14 นําโดยออกพระวิ
สุทธสุนทร ในวันที่ 1 กันยายน ป พ.ศ. 2229 (1686) นับเปนการสงคณะฑูตสําเร็จอยางเปน
ทางการครั้งแรกกับชาติยุโรปในประเทศไทย 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
จากน้ัน พาทานเขาสูมหานครปารีส ชมจุดถายรูป จัตุรัสทรอกาเดโร (Trocadéro) แต

เดิมบริเวณน้ีเคยใชเปนสถานที่จัดงานสําคัญๆ ของประเทศอยูหลายครั้ง แตโดงดัง
ดวยเพราะทัศนียภาพทีท่านจะสามารถเห็น หอไอไฟล (Eiffel) ไดอยางไมมี
อะไรมาบดบัง โดยหอสงสัญญาแหงน้ีนั้น ถือเปนสัญลักษณของพาปารีสท่ีพลาด
ไมไดดวยประการทั้งปวง แตดวยลักษณะที่แปลกตา สรางความไมคุนเคยตอชาว
ปารีส ถงึขนาดมกีารเรียกรองใหร้ือท้ิงหลังจากงานสิ้นสุดลง แตหอไอเฟลก็
สามารถพิสูจนตัวเองและลบคําสบประหมา จนกลายเปนสถานทีแ่รกๆ ทีเ่มื่อมีคน
พูดถึงปารีส 

 
 



 

 

 หอไอเฟลถือเปนความกาวหนาทางวิศวกรรมอยางกาวกระโดด ดวยความสูง
ถึง 324 เมตร จึงทําใหโครงสรางเหล็กแหงน้ีเคยเปนอาคารที่สูงที่สุดในโลก และเปนตน
กําเนิดของการสรางตึกสูงและหอคอยอีกมากมาย 

พาทานลองเรือแมนํ้าแซน  ชม
บรรยากาศรอบเมืองปารีส เมือง
ที ่ไดชื ่อวาเปน 1 ใน เมืองที ่โร
แมนติกที ่ส ุดของโลกในอีกมุม
หนึ ่งโดยในระหวางทางนั ้นจะ
ผานสถานที่สําคัญๆ มากมายไม
ว  าจะเป น สะพาน Pont de 
l'alma สะพานอเล็กซานเดอรที่ 
3 พิพิธภัณฑออรแซ พิพิธภัณฑ

ลูฟวร รวมไปถึงอาสนวิหารน็อทร-ดามแหงปารีส  ถือเปนอีก 1 กิจกรรมที่ไมควรพลาดเม่ือ
มาปารีส 



 

 

จากน้ัน พาทานถายรูปกับ ประตูชัยอารกเดอทรียงฟ� (Arc de Triomphe) วงเวียนที่
เชื่อมถนน12 เสนของปารีสไว โดยสรางขึ้นเพื่อเปนสดุดีทหารฝรั่งเศสที่รวมรบใน
สงครามตางๆ โดยเฉพาะในสงครามนโปเลียน เนื่องจากเริ่มสรางในรัชสมัยของ
พระองคหลังไดรับชัยชนะในสงครามยุทธการที ่เอาสเทอรลิทซ เมื ่อวันที ่ 2 
ธันวาคม 1805 นอกเหนือจากนั้น ประตูชัยแหงนี้ก็ยังเปนที่ฝงศพทหารนิรนามใน
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 อีกดวย อารกเดอทรียงฟ� มีความสูง 49.5 เมตร กวาง 
45 เมตร และหนาถึง 22 เมตร ซึ่งถือวาใหญเปนอันดับ 2 ของโลก รองจากที่
เกาหลีเหนือเทาน้ัน 

  
 ทางทิศตะวันตกยังเปนที่ตั้งของถนนสายที่โดงดังที่สุดของโลกสายหนึ่ง นั่นคือ 
ถนน ช็องเซลีเซ (Champs-Élysées) ถนนที่ไดชื่อมาจากสวนสวรรคของเหลา
เทพปกรนัมกรีก ในอดีตเคยเปนสวนหนึ ่งของการขยายพื ้นที ่สวยหยอมของ
พระราชวังตุยเลอรี โดยเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จ
ประพาสยุโรป ทรงมีพระราชดํารัสใหนํารูปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสรางเปนถนน
พระราชดําเนินกลางในกรุงเทพมหานคร วากันวาอัตราคาเชาพื้นที่บนถนนแหงนี้มี
มูลคาสูงที่สุดในยุโรป  

คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารทองถิ่น พรอมพิเศษ !!หอยเอสคาโก ตนตํา
หรับฝรั่งเศส 

ที่พัก  Mercure Paris Roissy Charles de Gaulle หรือเทียบเทา 4 ดาว 
วันที่สาม ปารีส • นั่งรถไฟ TGV • สทราซบูร • เปอรติต ฟรองซ • เมืองอนิเทอลาเกน • 

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



 

 

พาทานสู สถานีรถไฟ Paris Gare de l'Est เพ่ือขึ้น รถไฟ เตเชเว (TGV) ที่
จะพาทานลัดสู เมืองสทราซบูร (Strasbourg) เมืองเล็กๆ ในแควนอัลซาส ที่มี
พรมแดนตดิกับประเทศเยอรมนี 

 

 
 เตเชเว (TGV) รถไฟความเร็วสูงสัญชาติฝรัง่เศสที่สามารถทําความเร็วไดสุ

งสุดถึง 300 กโิลเมตรตอ 
ชั่วโมงประหยัดเวลาจากการน่ังรถไปถงึ 3 ช่ัวโมง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น พรอมใหทานไดชิมไวนรสเลิศที่
เปนที่ขึ้นชื่อของแควนอัลซาสซึ่งมีคุณภาพไมแพบอรกโดซ และเบอรกันดี ที่
ถือเปนสุดยอดในแวดวงไวนเลยทีเดียว 
พาทานชมความงามของเมืองสทราซบูร ที่ย าน เปอรติต ฟรองซ (Petite 
France) หรือ Little France รูปแบบบานเรือนจะสรางในแบบยุคกลางที่จะทํา
โครงสรางไม และโบกปูนปดทับ เรียกวา Half Timber คือครึ่งไม ครึ่งปูน ซึ่งเปน



 

 

แบบบานสไตลยุคกลางของยุโรปสุดคลาสสิก คลายกับบานเรือนของเบล นางเอก
จากการตูนดังของคาย Disney อยาง Beauty and the Beast   

  
จากน้ัน เดินทางตอไปยังประเทศสวิสเซอรแลนด ดินแดนที่ไดรับการยกยองวาเปนประเทศ

ที่มีธรรมชาติสวยที่สุดแหงหน่ึงในโลก ทั้งน้ําตก ภูเขา ทะเลสาบ และภูมิทัศนที่เปน
เอกลักษณเฉพาะแบบฉบับสวิส  
นําทานสู เมืองอินเทอลาเกน (Interlaken) เมืองที่อยูทามกลาง 2 ทะเลสาบ 
และโอบลอมดวย 4 ขุนเขา (ใชเวลาประมาณ 3.30 ชม.) 

 



 

 

คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารทองถิ่น พรอมเสิรฟ ชีสฟองดู แบบฉบับ 
สวิสเซอรแลนด  

จากนั้นพาทานสู เมืองเวงเกน (Wengen) 
ดวยรถไฟ เนื่องจากเมื่อนี้นั้นเปนเมืองปลอด
มลพิษรถยนต(Car Free City)ไมสามารถ
เขาไปได ใหทานไดพักผอนในบรรยาศแสน
พิเศษและอากาศที่บริสุทธิ์ ซึ่งเมืองแหงนี้น้ัน
ถือเปนอีกหนึ่งเมืองพักตากอากาศที่เปนที่
นิยมระดับโลก  
 

 
ที่พัก   Hotel Regina หรือเทียบเทา 4 ดาว 
  **ในกรณีโรงแรมเต็มขอสงวนสิทธิ์ในการพาทานพักที่เมืองอินเทอลาเกน 
หรือใกลเคียง** 
วันที่สี่  เมืองเวงเกน • กรินเดอวาลด • ยอดเขายุงฟราวด • เลาเทอรบรุนเนิน •  
                มิลาน  ไ ( เชา / กลางวัน / เย็น) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานสู  เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) ตั้งอยูในเขตอินเทอรลาเคิน-โอเบอรฮาสลี 

รัฐแบรน เมืองอันเปนจุดเร่ิมตนในการพิชิตยอดเขายุงฟราว Top Of Europe 
ตั้งอยูที่ความสูง 1,034 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ดวยทัศนียภาพท่ีเปนหุบเขา ที่มี
บานสไตลสวิสชาเลยต้ังอยูโดยรอบทําใหมีความสวยงามแปลกตาจนเปนเหมือน
หนาตาของสวิสเซอรแลนดที่คุนเคย จากน้ัน พาทานนั่งรถไฟไตเขาสู สถานยุีงฟ
ราวด (Jungfraujoch) เปนอีก 1 ยอดเขา ของเทือกเขาแอลป�ที่คูควรแกการพิชิต
เปนอยางยิ่ง และเปดใหบริการอยางเปนทางการในวันที่ 1 สิงหาคม 1912  เมื่อถึง
แลว พาทานชม อุโมงคน้ําแข็ง (Ice Palace) ที่เจาะธารน้ําแข็งลึกเขาไปกวา 30 
เมตร มีประตมิากรรมน้ําแข็งอยูอยางมากมาย และคงอุณหภูมิอยูที่ -3 องศา 
ตลอดทั้งป และชม อโุมงโลกอัลไพน (Alpine Sensaton) ที่จัดแสดงวิถชีีวิต 
วัฒนธรรมและธรรมชาติของชาวเมือง 



 

 

  
นอกจากน้ันหากมีเวลาแนะนําใหทานชม พิพิธภัณฑช็อคโกแล็ต Lindt และเลือก
ซื้อกลับเปนไปเปนของฝากจากรานช็อคโกแล็ตที่สุงที่สุดในโลก และพาทานขึน้สู 
Jungfrau Panorama view จุดสูงสุดของสถานี ที่ 3,571 เมตร ใหทานได
ถายรูปเปนทีร่ะลึก 

 Jungfraujoch ถือเปนสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปดวยความสูง 3,454 
เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลซึ่งถือเปนสุดยอดงานวิศวกรรมของการสรางรถไฟไตเขา และ
การเจาะอุโมงคภูเขาในศตวรรษที่ 19 เลยทีเดียว  



 

 

เที่ยง  พิเศษ!! บริการอาหารกลางวันบนยุงฟราว ใหทานไดเต็มอิ่มกับบรรยากาศ
ของทิวทัศนสุดอลังการ 

พาทานลงสูอีก 1 เมืองชานเขายุงฟราว เมืองเลาเทอรบรุนเนิน 
(Lauterbrunnen) เมืองสวยอีกเมืองที่ตองแวะชม เพราะเปนที่ต้ังของ นํ้าตกช
เตาบบาค (Staubbach) ที่สูงกวา 300 เมตร ผานซอกหนาผาลงมาแบบไมมี
สิ่งกีดขวาง และเบ้ืองลางเปนหมูบานนารักๆ ตัดกบัทิวเขาท่ีลอมโดยรอบ 

 
จากน้ัน เดินทางไปยังเขตประเทศอิตาลี ที่ครั้งหน่ึงในอดีตน้ันพื้นท่ีน้ีเคยเปนอาณาจักรที่

ใหญที่สุดในโลก มีพื้นท่ีครอบคลุมทั้งในทวปียุโรป ทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชีย และมี
ทะเลเมดิเตอรเรเนียนเปนดั่งทะเลสาบ เขาสู เมืองมิลาน (Milan) (ใชเวลา
ประมาณ 4 ช่ัวโมง)   

คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 
ที่พัก  AS Hotel Limbiate Fiera หรือเทียบเทา 4 ดาว 



 

 

วันที่หา มหาวิหารดูโอโม (ดานนอก) • เวนิสเมสเตร • เกาะเวนิส • แกรนด คาแนล • 
จัตุรัสเซนท มารก • พระราชวังดอรจ    • สะพานถอนหายใจ • พิเศษนั่งเรือ
กอนโดลา • เมืองโบโลญญา 

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

แวะถายรูปดานหนา มหาวิหารมิลาน(Duomo di Milano) หน่ึงในโบสถศริสต
สถาปตยกรรมกอธิคที่ใหญที่สุดในโลก ภายในวิหารเชื่อกันวามกีารบรรจุหมดุตรึง
ไมกางเขนของจริงที่ใชในการประหารชีวติพระเยซอูยู ตัวอาคารสีขาวโดดเดน 
ประกอบดวยยอดแหลม 135 ยอด จดุสูงสุดของอาคารเปนรูปปم�นพระแมมารียทํา
จากทองสัมฤทธ์ิ มหาวิหารแหงน้ีเริ่มกอสรางตั้งแตป 1386 โดยตระกูลวิสคอนด ิ
และใชเวลาในการสรางถึง 579 ป ซึ่งประตูบานสุดทายซึ่งถือเปนการกอสรางที่
เสร็จสมบูรณไดถูกประกอบในป 1965 

 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝم�งแผนดินใหญเมืองหลวง

ของแควนเวเนโต เวนิสถูกสรางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวนมากเขาดวยกัน



 

 

ในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ ่งเปนสวนหนึ่งของทะเลอาเดรียติก เปนเมืองทา
โบราณ และเปนเมืองที่ใชคลองในการคมนาคมมากที่สุด นําเดินทางสูทาเรือต
รอนเคตโต (Tronchetto) นําทานลองเรือผานชมบานเรือนของชาวเวนิส สู 
เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก สมญานามวาเปน 
"ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึง
กันกวา 400 แหง ขึ้นฝم�งที่บริเวณ ซานมารโคศูนยกลางของเกาะเวนิส 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น ดวยเมนูพิเศษ สปาเก็ตตี้เสน
หมึกแบบเวนิส 

จากน้ัน นําทานเดินชมความงามของเกาะเวนิส นําทานถายรูปบริเวณ จัตุรัสเซ็นท มารค 
(St. Mark's Square) ที่จักรพรรดิ  นโปเลียนยกยองวาเปนหองรับแขกที่สวย
ที ่ส ุดของยุโรป และยังเป นที ่ตั ้งของ มหาวิหารซันมารโก (San Marco 
Basilica) มหาวิหารประจําเขตอัครบิดรเวนิส สรางขึ้นในแบบสถาปตยกรรมไบ
แซนไทนซึ่งหาไดยากในปจจุบัน เนื่องจากถูกทําลายไปเกือบหมดสิ้นในครั้งที่ออก
โตมันเขายึด เปนที่เก็บอัฐินักบวชมารโกแหงอเล็กซานเดรียที่ชาวเวนิสนํามา ซึ่ง
ภายในโบสถนั้นจะมีภาพโมเสกบอกเลาเรื่องราวในครั้งน้ันอยู สําหรับตัวมหาวิหาร
จะเชื่อมกับ พระราชวังดอรจ (Doge's Palace) พระราชวังแบบเวนิส-โกธิคที่
ครั้งหน่ึงเคยเปนที่ประทับของดยุคแหงเวนิสครั้งที่เมืองนี้ยังเปน สาธารณะรัฐเวนิส  
และยังมี หอระฆังซันมารโก (St Mark's Campanile) หอระฆังสูง     98.6 
เมตร โดยอิงการสรางจากรูปแบบเดิมในป 1514 และพังทลายลงในป 1902  



 

 

 
จากน้ัน  ชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพานซุ มโคงที ่เช ื ่อม

ระหวางพระราชวังดอรจและเรือนจาํ 
โดยสาเหตุที ่ได ช ื ่อวาสะพานถอน
หายใจนั้นมีอยูหลายเรื่องเลา ไมวา
จะเปนการถอนหายใจของนักโทษที่
กําลังเดินผานสะพานแหงน้ีซึ่งทราบดี
วา แสงอาทิตยที ่สาดผานเขามาจะ
เป นแสงส ุดท ายก อนที ่ตนใจเขา
เรือนจํา บางก็วามีคู รักคูหนึ่งไดน่ัง
เรือกอนโดรามาที่บริเวณสะพานแหง

นี้ไดจุมพิตกันและถอนหายใจดวยความสุขที่รักของตนจะเปนนิรันดร แตเรื่องที่ทําสะพานนี้โดง
ดังที่สุดคงหนีไมพน นักรักบันลือโลกแหงเวนิสอยาง จิอาโคโม จิโรลาโม คาสโนวา ซึ่งเปนเพียง



 

 

คนเดียวที่สามารถออกจากเรือนจําแหงนี้ได โดยเรื่องราวของชายหนุมมากดวยวาทะศิลป�คนน้ี
ถูกตีพิมพและโดงดังในป 1855 และถูกทําเปนภาพยนตรในป 2005 

 พิเศษสุดๆ !!! ใหท านไดลองเร ือกอนโดลา เร ือพายสุดโรแมนติก
สัญลักษณของเมืองเวนิส โดยน่ังไดลําละ  
6 ทาน ซึ่งผูพายจะตองมีใบอนุญาตเฉพาะเทานั้น เปนของขวัญในชวงปใหมใหกับ
ทุกทาน 
**ขอสงวนสิทธิ์ในการลองเรือหากมีเหตุสุดวิสัยใดๆ อาท ิภัยธรรมชาติ โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยเปนสําคัญ** 

 

 
 
จากน้ัน จากนั้นนําทานลองเรือกลับขึ ้นสู ฝ งเมสเตร เพื�م ่อเดินทางสู  เมืองโบโลญญา 

(Bologna) (ใชเวลาประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) เมืองหลักของแควนเอมีเลีย-
โรมัญญา อีก 1 เมืองสุดคลาสสิคอันเปนที่ตั ้งของ Alma Mater Studiorum 
มหาวิทยาลัยท่ีกอตั้งในป 1088 ซึ่งถือวาเปนมหาวิทยาลัยท่ีเกาแกที่สุดในโลกที่ยัง
เปดทําการอยู 

 
คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
ที่พัก Living Place Hotel หรือเทียบเทา 4 ดาว 
 
 



 

 

วันที่หก เมืองโบโลญญา • จัตรุัสแมกจิโอเร • บาเบอรริโน ดีไซนเนอร เอาทเลท • ปซา 
• หอเอนเมืองปซา • เมืองฟลอเรนซ • จัตุรัสไมเคิลแองเจลโล   

ไ (เชา / - / เย็น) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

พาทานชม จัตุรัสแมกจิโอเร (Piazza Maggiore) ที่ถ ือเปนใจกลางเมือง
ประกอบไปดวยสิ่งปลูกสรางสําคัญมากมาย อาท ิมหาวิหารซาน เปโตรนิโอ มหา
วิหารโกธิคขนาดใหญ โบสถ ซานตามาเรีย เดล วีตา โบสถคาทอลิกที่แทรก
ตัวอยางกลมกลืนกับตัวเมือง รวมไปถือ หอคอยคู ที่เปนดั่งสัญลักษณของเมือง
แหงน้ี โดยสรางขึ้นมาตั้งแตราวศตวรรษที่ 10 เพื่อแสดงความมีอํานาจของ 2 
ตระกูลใหญที่ปกครองเมืองในขณะน้ัน 

เดินทางสู บาเบอรริโน ดีไซนเนอร เอาทเลท (Barberino Designer 
Outlet) (ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม
ทั้งเส้ือผา นาฬิกา กระเป�า และอีกมากมาย โดยมีแบรนดดังๆ ที่ทานรูจักเปนอยาง



 

 

ดี เชน FOSSIL VANS Nike Calvin Klein Superdry THE NORTH 
FACE และมากมาย 
อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือความสะดวกและไมเปนการรบกวนเวลาชอปปم�ง
ของทาน 

จากน้ัน พาทานเดินทางไปยัง เมืองปซา (Pisa) เมืองทางตะวันตกของฟลอเรนซ เมืองที่
มี 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลางอยู (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 
เขาชม จัตุรัสเปยซซา เดล ดูโอโม (Piazza Del Duomo) อันเปนที่ต้ัง      หอ
เอนเมืองปซา (Leaning Tower of Pisa) หอระฆังทรงกระบอก 8 ชั้น ที่สราง
ดวยหินออนขาว  

 
เอกลักษณและสาเหตุที่ทําใหหอระฆังแหงนี้ไดเปนสิ่งมหัศจรรยของโลกนั้นคือการ
ที่ตัวอาคารมีลักษณะเอียงไปทางเหนือประมาณ 3.97 องศา หอเอนแหงน้ีแรกเริ่ม
สรางในป 1174 แตเมื่อสรางขึ้นไปเพียง 3 ชั้น ฐานอาคารก็เกิดการทรุดตัวลง 
เนื่องจากเนื้อดินในบริเวณนี้ไมมีชั้นหินแทรก ประกอบกับตั้งอยูใกลแมนํ้าอารโน 
ทําใหดินมีความชื้นและเหลวกวาปกติ จนทําใหตองยุติการกอสรางไปกวา 94 ป 



 

 

จนกระทั่งป 1272 จีโอวานี ดี ซีโมเน (Giovanni di Simone) ไดมาสานตอ 
กอนชั้นที่ 7 ของอาคารจะเสร็จในป 1319 และเสร็จสิ้นสมบูรณเมื่อป 1372 
นับเปนเวลารวม 199 ป นับจากวันที่เริ่มสราง ใหทานไดชมบริเวณรอบหอระฆัง
แหงนีพ้รอมเก็บรูปเปนที่ระลึก 

จากน้ัน เดินทางมาทีเ่มืองฟลอเรนซ (Florence) (ใชเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง) ขึ้นชมวิว
มุมสูงจากจัตุรัสไมเคิลแองเจลโล(Piazzale Michelangelo) ที่สรางขึ้นในป 
1869 บนเขาทางตอนใตของใจกลางเมือง จากตรงนี้ทานสามารถเห็นเมืองฟลอ
เรนซทั้งเมืองที่มีแมน้ําอารโนไหลผาน ม ี อาสนวิหารซันตามาเรียแหงฟลอเรนซ 
(Santa Maria del Fiore Cathedral) ศาสนสถานท่ีใหญเปนอันดับที่ 4 ของ
ยุโรป และเปนอาคารที่สูงที่สุดในเมือง เดนตระหงานดวยโดมสีสมขนาดใหญซึ่งยัง
เปนที่ถกเถียงกันอยูวาใชเทคโนโลยีใดในการสราง โดยสถาปนิกที่สามารถทําได
สําเร็จก็คือ ฟลิโป� บัวเนเลสกี้ หลังจากตัวหลังคาถูกทิ้งใหโลงกวารอยป และยังเห็น 
สะพานเวคคีโอ (Ponte Vecchio) สะพานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและเกาแกที่สุด
ของเมือง โดดเดนดวยหนาตา เพราะวาไมใชแคสะพานธรรมดา แตเปนสะพานที่มี
ทั้งรานคา โรงเต๊ียม และรานอาหารเรียงรายตลอดสะพานแหงน้ี 



 

 

 
เย็น บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
ที่พัก   The Gate Hotel หรือเทียบเทา 4 ดาว 
วันที่เจ็ด ฟลอเรนซ • โรม • นครรัฐวาติกัน • มหาวหิารเซนท ปเตอร • โคลอสเซียม • 

โรมัน ฟอรั่ม • นํ้าพุเทรวี่ • บันไดสเปน 
ไ (เชา / กลางวัน / เย็น) 
เชา  บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสูศูนยกลางการปกครองของอิตาลีที่ กรุงโรม (Rome) (ใชเวลาประมาณ 

4 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศ และเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันที่
รุงเรืองถือเปนรากฐานของสังคมและวัฒนธรรมของชาติยุโรป  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น บริการทานดวยพิซซามาการิตา 
พิซซาตนฉบับสไตลอติาลีทีบ่งบอกความเปนตนตําหรับจากสีของธงชาติอิตาลี 
คือ สีแดงจากซอสมะเขือเทศ สีขาวจากชีส และสีเขียวจากออริกาโน 

จากนั้น               พาทานสู นครรัฐวาติกัน (State of the Vatican City) นครแหงคริส
จักรที่อยูในกรุงโรม ถือเปนศูนยกลางของคริสศาสนิกชน นิกายโรมันคาทอลิก เปน



 

 

ที่ประทับของพระสันตะปาปา และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สําคัญ พาทาน
ถายรูปบริเวณ จัตุรัสนักบุญปเตอร (St. Peter’ Square) ออกแบบโดย จาน 
ลอเรนโซ เบอรนินี อีกหนึ่งประติมากรผูไดฉายาวา สามารถเสกหินออนใหหายใจ
ได จัตุรัสสามารถจุคนไดประมาณ 60,000 คน ตรงกลางมีเสาโอบีสิสหินแกรนิต
แดง สูง 25.5 เมตร จากอียิปต ซึ่งเปนการแสดงถึงแสงยานุภาพของโรมันที่มีตอ
ประเทศในยุโรปและแถบเมดิเตอรเรเนียนในขณะน้ัน  

  
 มหาวิหารนักบุญปเตอร เปนที่ฝงพระศพของพระสันตะปาปาพระองคแรกที่ถูก

ลงโทษประหารชีวิตดวยการตรึงไมกางเขนในสมัยของจักรพรรดิเนโร เมื่อป ค.ศ. 68 ถือเปน
ศูนยรวมทั้งทางกายและทางในของวาติกัน 
จากน้ัน  นําทานเก็บรูปเปนที่ระลึกบริเวณดานนอก กับความยิ่งใหญของ อีก 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรยของโลกยุคกลาง ตนแบบของสนามกีฬาของโลก เปนแหลงบันเทิงที่ใหญ
ที่สุดในโรมัน โคลอสเซี่ยม (Colosseum) หรือชื่ออยางเปนทางการวา ฟรา
เวียนแอมฟเธียเตอร สรางขึ้นในสมัยของจักพรรดิเวสปาเซียนในป ค.ศ. 70 กอน
เปดอยางเปนทางการในอีก 10 ปตอมา เปนสนามกีฬาที่จะเปนการประชันการตอ
สูระหวางเหลานักรบกลาดิเอเตอรดวยกันเอง และกับสัตวดุราย เชน สิงโต ชาง 
แรด เปนตน โดยบางก็กลาวกันวาการตอสูในโคลอสเซี่ยมทําใหสัตวบางชนิดแทบ
จะศูนยพันธุเลยทีเดียว การสรางอาคารแบบอัฒจันทรกลม 3 ชั้นขนาดใหญแหงน้ี
ยังถือวาเปนการผลติซีเมนตแหงแรกๆ ของโลกอีกดวย  



 

 

  
ถัดกันไมไกลพาทานผานชม โรมันฟอรั่ม (Roman’s Forum) อดีตศูนยกลาง
ทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของอาณาจักรโรมัน โดยบริเวณนี้นั้นเปนที่ตั้ง
ของประตูชัย 2 แหง ที่เปนตนแบบของฝรั่งเศส นั่นคือ ประตูชัยคอนสแตนติน 
สรางขึ้นในครั้งที่พระเจาคอนสแตนตินไดชัยชนะเหนือพระเจาแมกเซนเทียส และ
ประตูชัยไททัสท่ีสรางขึ้นหลังจากไดรับชัยชนะเหนือเมืองเยลูซาเล็มในป 81 

จากน้ัน พาทานชมความงามของ นํ้าพุเทรวี่ (Trevi Fountain) ที่มักกลาวกันวาเปน
นํ้าพุที่สวยที่สุดแหงหนึ่งในโลก แตแทจริงแลวนํ้าพุแหงนี้เปน 1 ใน จุดพักนํ้าจาก
สะพานสงนํ้าเทานั้น แตดวยความสวยงามในรูปแบบสถานปตยกรรมแบบบาโรก 
ตรงกลางมีรูปปم�นเนปจูนหรือเทพโพ
ไซดอนพรอมเหลาอาชาอยู โดยที่มา
ของช่ือน้ําพุแหงน้ีนั้นมาจากหญิงชาว
โรม นามเทรว ี ่ท ี ่ ได บริจาคพื ้นที่
บริเวณน้ีใหเปนสาธารณะประโยชน 
บริเวณดวยรอบยังมีรานไอศกรีมเจ
ลาโตรสเลิศ ของขึ้นชื่อของอิตาลีที่มี
หลากรส ถัดกันไปไมไกล พาทาน
เดินชมและถายรูปบริเวณ บันไดสเปน (Spanish Steps) บันไดที่กวางที่สุด
ในยุโรป เชื่อมระหวางจัตุรัสสปงนา กับโบสถทรีนิตี้ หากจุดโรแมนติกของปารีสคือ
หอไอเฟล บันไดสเปนก็เปรียบไดเชนนั้น เพราะภาพยนตรรักหลากหลายเรื่องที่
ถายทําในโรมนั้น ก็มักจะไมพลาดที่จะใหคูพระนางบอกรักหรือจุมพิตกันที่บันได
แหงน้ีนอกจากนั้นยังมีสินคาแบรนดเนมหลากหลายใหทานไดเลือกสรรคอยาง
เต็มที่ ไมวาจะเปน Gucci, Louis Vuitton, Prada, Longchamp, Chanel, 



 

 

DIOR, Balenciaga เปนตน แตหากสนใจชิมกาแฟเอสเปรสโซตนตําหรับ ก็มี
รานกาแฟมากมายใหทานไดลิ้มลอง 

  
คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 
ที่พัก   Hotel Capannelle หรือเทียบเทา 4 ดาว 
วันที่แปด โรม • ทาอากาศยานนานาชาตฟูิมิซิโน 
ไ (เชา / - / - ) 
เชา  บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติฟูมิซิโน 
(Fiumicino Intl’ Airport) เพ่ือใหทานไดมีเวลาทําการคืนภาษ ี(Vat Refund) 

13.30 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที ่
TG945 
  **บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 
วันที่เกา  สุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ 
ไ ( - / - / - ) 
06.05 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดวยความประทับใจ 

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



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว (หนวย : บาท) 
วันเดินทางและราคา มหัศจรรย ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 9 วัน 6 คืน NEW YEAR ‘20 

 ฝรั่งเศส - สวิสเซอแลนด - อิตาลี โดยสายการบินไทย (TG) 
เริ่มเดินทาง เดินทางกลับถึง เที่ยวบิน 

25 ธ.ค. 2019 2 ม.ค. 2020 TG930 / TG 945 
ราคา  ผูใหญ ทานละ 79,900.- 
ราคา เด็กอายุ 2-11 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 79,900.- 
ราคา เด็กอายุ 2-11 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน (เตียงเสริม) 
ทานละ 74,900.- 

ราคา เด็กอายุ 2-11 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน (ไมมีเตียง) 
ทานละ 64,900.- 

พักเด่ียวเพ่ิมทานละ 10,000.- 
** คณะเดินทางจํานวน 25 ทานตอกรุป** 

รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 
ชั้นธุรกิจ TG (BKK-CDG/FCO-BKK) เพ่ิมเงินจากราคาเดิม 
***กรุณาเชค็กบัทางเจาหนาที่คะ 90,000 – 120,000 

ในกรณีลูกคามีตัว๋แลว TG (BKK-CDG/FCO-BKK) หักออก 22,000 
 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพรอมกรุป (BKK-CDG/FCO-

BKK) สายการบินไทย Thai Airway(TG)  
 ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 30 กก.กระเป�าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 

ใบ ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนํ้าหนักกระเป�า การสะสม
ไมล หรืออื่นใดที่เปนประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการ
เปลี่ยนแปลงตามประกาศน้ันๆ 

 คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบ,ุ น้ําด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 



 

 

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเที่ยวและยานพานหะตามรายการระบุ 
 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย 
 ทิปสําหรับคนขับรถ ประมาณ 2 ยูโร/ทาน/วัน 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน  50,000 USD / เงื่อนไขเปนไปตามกรมธรรม 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จาย 3% 
 คาวีซาเชงเกน 3,500 บาท / ทาน 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมตอทาน 
 คาใช จ ายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื ่องดื ่มที ่สั ่งเพิ ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร, ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 100 บาท รวมทั้งทริป  9 วัน  900 
บาท/ทาน 

 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 

1. บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอเล่ือน
การเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพิ่ม เพ่ือทําการออกเดินทาง 
โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 



 

 

2. กรุณาจองทวัรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมดัจํา 30,000 บาท สวนที่เหลือชําระ
ทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วันมฉิะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ(ชวง
เทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 45 วัน) 
3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคา
มัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยดุเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมด

โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
4. กรณีเจ็บป�วย 

4.1 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการ 
เล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถ
ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง 
ไดตามความเปนจริง 

5.กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตัว๋ภายใน เชน (ต๋ัวเครื่องบิน,ตัว๋
รถทัวร,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวร
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
หากเกิดขอผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
6. ในการจองทัวรควรเผื่อเวลาจองทัวรอยางนอย 40-45 วัน กอนวันเดินทางท่ีระบุไว 
เน่ืองจากมีผลในการจองคิววีซา ในกรณีที่ทานทําการจองเขามาลาชากวาที่กําหนดไว รบกวน
สอบถามทางเจาหนาที่อีกครั้ง 
7. หลังการจองทัวร  20 วัน กรุณาแนบสแกนCOPY หนาพาสปอรตและใบกรอกขอมลูคํารอง
ในการขอยื่นวีซาสงกลับมา เพื่อกรอกขอมูลขอคิวในการยื่นวีซา 
8. กรณีทานยกเลิกการเดินทาง อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบคุคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรบัการ
พิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซึ่งเปนการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ใหถือเปนการยกเลิกตาม
เงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
9. กรณีทานไมไดรับการพิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซึ่งเปนการพิจารณาจากสถานฑูตฯ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 



 

 

โรงแรมที่พักและสถานทีทองเที่ยว 
 

 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทาง
เปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 Twin+1 
Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม หรือไมมีหองพักแบบ 
3 เตียงเลย 

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเดี่ยว
Single หองคู Twin/Double อาจจะไมติดกันหรืออยูคนละช้ัน 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองที่เปนหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองพักแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปสวนมากจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิตํ่า 
จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูรอนเทาน้ัน 

 บางสถานที่ในยุโรปอาจปดในวันอาทิตย หรืออาจะมีการปดปรับปรุงในชวงฤดูหนาว หาก
วันเดินทางตรงกับวันเหลาน้ี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจงให
ทานทราบลวงหนา หากทราบเวลาที่แนนอนกอนเดินทาง 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกดิเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไข

ได  
 เท่ียวบิน, ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัทฯไมรบัผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) 



 

 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบิน
ยกเลิกบิน, การประทวง,การนัดหยดุงาน, การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกดิจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไข
น้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบรษิัททัวร) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ 
ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบรกิารไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวนั
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือไดหากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคา
น้ํามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตั๋วดงักลาว 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษิัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ได
ระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตมีัดจํากบัสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight 
จะไมมีการคืนเงินมัดจาํหรือคาทัวรทั้งหมด 



 

 

 ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะตองไมมกีารชํารุด เปยกนํ้า การขีดเขียนรูปตางๆหรือ
แมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรุณา
ตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครัง้ หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-ออก
เมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกบัใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการ
จองทัวร  

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทาง
ได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคมุของบรษิัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณี “หญิงตัง้ครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภทีช่ัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษทั
ฯ ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดนิทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 
** กอนตดัสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยาง

ถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 เอกสารการขอวีซาเชงเกน  (ประเทศอิตาล)ี 
*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

1.  หนังสือเดินทางเลมปจจุบันที่มีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาวางไมนอยกวา 3 หนา  
ถามีหนังสือเดินทางเลมเกา ที่เคยไดรับวีซาจากประเทศในกลุมเชงเกน 
หรือวีซาประเทศ อ่ืนๆ ใหทานแนบมาดวย 

2. รูปถายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พื้นหลังสีขาวอายุไมเกิน 6 
เดือน  หามถายดวยตัวเอง   
รูปจะตองเปนภาพหนาตรง  กรุณารวบผมใหเห็นใบหนาใหชัดเจน และ
มองเห็นหูทั้งสองขาง  หามสวมแวนหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส  หามสวม
แวน และหามตกแตงภาพจากคอมพิวเตอร โดยสถานทูตจะมีการเปรียบเทียบรูปถาย
ของทานกับวีซา ที่ทานเคยไดรับยอนหลงไป 6 เดือน หากพบวาทานใชรูปถายเคยมี
วีซาที่เกิน 6 เดือนแลว ทานตองถายรูปใหม และโปรดเลือกเสื้อผาที่ไมซํ้ากับชุดเดิม 
ทางสถานทูตฯ เขมงวดเรื่องรูปถายมาก หากทานไมปฏิบัติตามขอกําหนด ทานอาจ
ตองเสียเวลาไปถายรูปและตองมาแสดงตัวใหมในการย่ืนวีซา 

3. สําเนาบัตรประชาชน 
4. สําเนาทะเบียนบาน (กรุณาถายหนาแรกที่มีรายละเอียดบานเลขที่มาดวย) 
5. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ,เปลี่ยนนามสกุล 
6. ใบสมรส,ใบหยา,สูติบัตร(เด็กที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป )  
7. หลักฐานการทํางาน 

 กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสอืจดทะเบียนบริษัทฯ ทีม่ีรายช่ือผู
ประกอบกิจการ  (คัดลอกไวไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซา)  แปลเปน
ภาษาอังกฤษ  

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

 กรณีผูเดินทางเปนพนักงานบริษัทฯจดหมายรับรองการทํางานฉบบัภาษาอังกฤษ
(ตัวจริง) ระบุชื่อ นามสกุล เลขที่พาสปอรต ตามพาสปอรต ตําแหนง เงินเดือน  
ระยะเวลาวาจาง  วนัที่ไดรับอนุมตัิใหลา  (ใหใช “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” ไมตองระบุชื่อสถานทูตในการยื่น ) 



 

 

 กรณีที่เปนขาราชการ: ใชหนังสือรับรองจากหนวยงานที่สังกัด(มีอายไุมเกิน 1 เดือน
นับจากวันที่ยื่นวีซา) 

 กรณีราชการที่เกษียณอายุ  ตองแนบสําเนาบัตรขาราชการบําเหน็จบํานาญ 
 กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศกึษาน้ันวากําลังศึกษา

อยู และระบุชั้นปที่ศึกษา เปนภาษาอังกฤษ(มีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวี
ซา) 

 อาชีพอิสระ โปรดเขยีนจดหมายแนะนําตัวชี้แจงสถานะและรายไดของตัวเองเปน
ภาษาอังกฤษ 

** ในกรณีที่ เด็กอายุตํ่ากวา 20  ป ** 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ: เดินทางตองยื่นเอกสารเพ่ิมเติม ดังน้ี 
 เดินทางกับบุคคลอื่นที่ไมใชบิดาและมารดา บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความ

ยินยอม ซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ เทานั้นและใหระบุวา ยินยอมใหเด็ก
เดินทางกับใคร มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว 

 เดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรือ
อําเภอเทาน้ันและให ระบุวา มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  

 เดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรือ
อําเภอเทาน้ันและให ระบุวา มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) 

 ในกรณีที่บิดามารดา ไดแยกทางกันนั้น จําเปนที่ บิดา หรือ มารดา จะตองแสดงหนังสือ 
ปกครองบุตรที่ถูกตองทางกฏหมาย ( ป.ค. 14 ) พรอม แปลเปนภาษาอังกฤษ  หรือ ถา
ในกรณีทะเบียนหยา ระบุชัดเจนวา ผูเยาว อยูอํานาจการปกครอง ของ บิดา หรือ มารดา 
ก็ใชแทนกันได พรอม แปลเปน ภาษา อังกฤษ พรอมใบสูติบัตร ของผูเยาว เพ่ือใชในการ
เช่ียมโยงความสัมพันธ 
 

8. หลักฐานทางการเงิน   
หลักฐานทางการเงินใชประเภทบัญชีออมทรัพย ประกอบดวย 
    8.1 Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน 
    8.2 Bank Certificate  



 

 

หลักฐานทางการเงินทั้ง 2 ประเภท ผูสมัครตองขอกับธนาคาร ชื่อและนามสกุล ตอง
สะกดเปนภาษาอังกฤษถูกตองตรงตามกับพาสปอรต และตองขอกับธนาคารไมเกิน 7 วัน
จากวันที่ยื่นวีซา 
หมายเหตุ : ผูสมัครควรเลือกบัญชีที่มีเงินฝากไมตํ่ากวา 100,000 บาท** 
***  กรณีทีม่ีผูออกคาใชจายให จะตองมีเอกสารของผูสนับสนุนดังน้ี  
            - หนังสือรับรองคาใชจาย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุชื่อ

ผูสนับสนุนและช่ือผูเดินทางชัดเจน 
             - สเตทเมนบัญชีออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน เปนภาษาอังกฤษ 
             - จดหมายภาษาอังกฤษพรอมลงชือ่และลายเซ็น ที่ระบุเน้ือหาวารับรอง
คาใชจายใหผูเดินทาง 
             - เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาทะเบียนสมรส, 
สําเนาใบเกิด 

 หาม!!! ทําการโอนเงินเขาไปเปนยอดใหญในครั้งเดียวกอนการยื่นวีซาเด็ดขาด!) 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน  
ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห สหกรณออมทรัพยตางๆ 

**  หมายเหตุ ** 
เอกสารตัวจริงที่ตองนําติดตัวมาในวันที่ตองสแกนลายน้ิวมือ  

 บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบัตร 
(กรณีอายุตํ่ากวา 18 ป ) 

 สมุดเงินฝากธนาคาร ใหตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซา 
 เวลาการอนุมัติผลวีซาจะอยู  10-15 วัน ทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ 

วันหยุดนักขัตฤกษ หรือ ในบางกรณีอาจใชระยะพิจารณานานกวาที่กําหนด         
 ระหวางพิจารณาไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
 คาแปลเอกสารทุกอยางไมรวมอยูในคาดําเนินการของทัวร 
 การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวน

เกี่ยวของกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น  บริษัทเปนเพียงตัวแทนที่คอยอํานวยความ
สะดวกในการยื่นวีซาเทานั้น ขอมูลและเอกสารทุกอยางตองเปนความจริงความบิด
เบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีที ่VISA ไมผานทุกกรณี *** 



 

 

ขอมูลคํารองขอย่ืน วซีา ประเทศอิตาลี  (โปรดระบุขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 
*****  กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอ  เพ่ือเปนประโยชนในการพิจารณาวีซา ***** 

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

............................................................................................................................(ตามหนาพาสปอรต) 
ชื่อ- นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ - 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 ) 
ชื่อสามี/ภรรยา ..................................................................................  
วันเกิด คูสมรส  .................................สัญชาติ........................................ 
สถานที่เกิด......................................................................... อายุ ..................................     
เบอรโทร ................................................................ 
มีบุตร จํานวน ........................................... คน  
1. ชื่อ ..................................................................................  
วันเกิด.....................................จังหวัดที่เกิด....................................................... 
2. ชื่อ ..................................................................................  
วันเกิด.....................................จังหวัดที่เกิด....................................................... 
3. ชื่อ ..................................................................................  



 

 

วันเกิด.....................................จังหวัดที่เกิด....................................................... 
มีพ่ี หรือ นอง รวม ......................................... คน  
1. ชื่อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................ 
วันเกิด ......................................................................... 
อาชีพ.................................................... ที่อยูปจจุบัน

..................................................................................................................................... 
2. ชื่อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................ 
วันเกิด ........................................................................ 
อาชีพ.................................................... ที่อยูปจจุบัน

.................................................................................................................................... 
3. . ชื่อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................ 
วันเกิด .................................................................... 
อาชีพ.................................................... ที่อยูปจจุบัน

.................................................................................................................................. 
ประวัติการศกึษา (PROFESTION INFORMATON) 
ระดับการศกึษา .......................................................  
สถานที่จบการศึกษา ................................................................................................... 
ประวัติการทํางาน (PROFESTION INFORMATION ) 
อาชีพ /OCCUPATION : 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
ชื่อบริษัท / 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 ที่ไดเขาและออกจากกลุมประเทศเชง

เกน) 
ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม          เคย              ไมเคย  
หากเคยถูกปฎิเสธเพราะสาเหตุใดถึงถูกปฎิเสธ  

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

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


