
 

 

รหัส VTG 2000054 
ทัวร  Europe Classic Romance อิตาลี ออสเตรีย สวิตเซอรแลนด ฝรั่งเศส 9 วนั (TG) 
กรุงโรม - เขาชมมหาวหิารเซนตปเตอร - ถายรูปหอเอนปซา - ลองเรือเกาะเวนิส - เท่ียวอินนสบ
รูค - เขาชมปราสาทนอยชวานสไตน - ชมเมอืงลูเซิรน - ขึ้นเขาทิตลิส ดวยกระเชา Rotair 360 
องศา – เขาพระราชวงัแวรซายส - มหานครปารีส เมืองที่ไมเคยหลบัใหล - 
ชอปปم�งแบรนดเนม La Vallee Village 
 

 



 

 

โดยสายการบินไทย  (TG) 
  
 บริษัทฯ ขอนําทานเดินทางสูเมืองตางๆ ในยุโรป 4 ประเทศ ไดแค อิตาลี ออสเตรีย 

สวิตเซอรแลนด และฝรั่งเศส เที่ยวชมเมืองตางๆ ที่งดงามดังน้ี 
 
โรม เมืองหลวงที่ยิ่งใหญของจักรวรรดิโรมันมีอายุเกาแกกวา 2,000 ป ชมเมืองและ

สถานที่ท่ีเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกและนครวาตกิัน มหาวิหารที่เปน
ศูนยกลางแหงคริสตศาสนา นิกายโรมันคาทอลิคของโลก ชมรปูปم�นและจิตรกรรมอัน
ลํ้าคาโดยฝมือของจิตรกรเอกชื่อดังกองโลก 

ปซา เมืองทองเที่ยวช่ือดังของประเทศอิตาลี  อดีตเมืองทาเรือชายฝم�งทะเลเมดิเตอรเร
เนียน และเปนที่ต้ังของหอเอนปซา 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลก 

เวนิส เมืองทองเที่ยวยอดนิยมที่นักทองเที่ยวเดินทางมาเยือนเปนจํานวนมากมายในแตละป 
อดีตเมืองที่เคยรํ่ารวยที่สุดแหงหน่ึงในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปดวยเกาะนอย
ใหญกวา 118 เกาะ ลองเรือพรอมสัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนตคิ 

อินนสบรูค  เมืองหลวงและเมืองทองเท่ียวดังแหงแควนทิโรล โอบลอมดวยเทือกเขาสูงงดงาม บน
ที่ราบลุมแมน้ําอินสทามกลางของหุบเขาของเทือกเขาแอลป� และยังเปนเมืองที่มี
ชื่อเสียงในดานเปนศูนยกลางของการแขงขันกีฬาฤดูหนาว ทั้งยังเคยเปนเจาภาพ
จัดการแขงขันกีฬาฤดหูนาวหลายครั้ง 

โฮเฮนชวานเกา เมืองที่ต้ังอยูในเขตแควนบาวาเรียตอนใตของประเทศเยอรมนี ตดิกับชายแดน
ประเทศออสเตรีย เปนเมืองเกามาตั้งแตคร้ังจกัรวรรดิโรมัน และเปนที่ตั้งของปราสาท
ของกษัตริยบาวาเรยีและยังแวดลอมไปดวยทะเลสาบนอยใหญ ที่ต้ังของปราสาท
นอยชวานสไตน” ซึง่อยูบนเนินเขาสูงที่สรางจากบัญชาของกษัตริยลุดวิคที่ 2 และยัง
เปนปราสาทตนแบบทีว่อลทดีสนียไดนํามาสรางเปนปราสาทในภาพยนตรการตูนและ
เปนสัญลักษณของบรษิัทดิสนีย 

ลูเซิรน เมืองสวยท่ีตั้งอยูริมฝم�งทะเลสาบแหงสี่พันธรัฐ หรือเวียวาลดสตรัทซ ีและเปนเมือง
ตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหน่ึงในประเทศสวิตเซอรแลนด   

ทิทลิส  ยอดเขาที่ไดรับความนิยมจากทั่วโลก มีหิมะปกคลุมตลอดป ซึง่เปนสวนหน่ึงของแนว
เทือกเขาแอลป� สามารถน่ังกระเชาขึ้นลงได โดยกระเชาใหมลาสุดสามารถหมุนรอบ
ทิศทาง 360 องศา สามารถชมทัศนียภาพไดโดยรอบโดยสถานีกระเชาอยูที่เมืองแอง
เกิลเบิรก   

ปารีส เมืองที่โดงดังทั้งเร่ืองแฟช่ัน สถาปตยกรรม และประวัตศิาสตรทีน่าสนใจ เยือนแวร
ซายสพระราชวังที่ยิ่งใหญ พรอมชอปปم�งสินคาคุณภาพดีจากพรีเมี่ยมเอาทเล็ตชื่อดัง 



 

 

 
กําหนดการเดินทาง     21-29 มี.ค.2563  
          
วันแรก  21 มี.ค.63 สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
21.00น.    นัดคณะพรอมกันที่สนามบินสวุรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2-3 เคานเตอร สาย

การบิน Thai Airways เคานเตอร D เจาหนาที่พรอมคอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 

 
**กรณีที่บางทานเดินทางมาจากตางประเทศหรือตางจังหวัดกรุณาตรวจสอบ
เวลาการเดินทางแตละกําหนดการเดินทางอีกครั้งกอนทําการจองตั๋วโดยสาร
สวนตัวของทาน เน่ืองจากรายการทัวรเปนรายการซีร่ีและไดมีการดําเนินการไว
ลวงหนาหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เล็กนอย** 

 
วันที่สอง 22 มี.ค.63 โรม-ปซา (อิตาล)ี 
 
00.01 น.  นําทานออกเดินทางสูกรุงโรม ประเทศอิตาล ี โดยสายการบิน Thai Airways 

เที่ยวบินที่ TG944 
06.00 น. เดินทางถึงสนามบิน Leonardo Davici Fumichino กรุงโรม ประเทศอิตาลี 

หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว จากน้ันนํา
ทานสูนครวาติกัน ซึ่งเปนรัฐอิสระและศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกาย
โรมันคาทอลิก ที่ต้ังของมหาวิหารเซนปเตอร นําทานเขาชมภายในของมหาวิหาร
เซนตปเตอร St.Peter Basilica แหงนครรัฐวาติกัน ที่งดงามดวยศิลปะในยุค
เรเนซองสและยังไดรบัการตกแตงอยางโออาและหรูหรา ชมรูปปم�นและจิตรกรรมอัน
ลํ้าคาโดยฝมือของจิตรกรเอกชือ่ดังกองโลก ชมรูปแกะสลักปเอตาท่ีพระแมประคอง
รางพระเยซูหลังปลดลงจากไมกางเขนผลงานชิ้นเอกของไมเคิล แองเจลโล หรือเสา
พลับพลาท่ีออกแบบโดยแบรนีนี และยอดโดมขนาดใหญที่หาชมไดยาก ซึ่งปจจบุัน
ลวนแตเปนสิ่งลํ้าคาของประเทศอิตาลี และใหทานถายรูปกบัจัตรุัสหนาวิหารเซนตป
เตอร ที่ทานอาจเคยเห็นจากการถายทอดทางโทรทัศนในชวงเวลาสําคัญๆ ของคาทอ
ลิค สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับเขาสูตัวเมืองกรุงโรม นําทานชม กรุงโรม 
นครหลวงแหงสาธารณรัฐอิตาลี อดีตแหงจกัรวรรดิโรมัน อาณาจักรที่ยิ่งใหญมา



 

 

เมื่อกวา 2,000 ป  ชืน่ชมกบัสถาปตยกรรมและประวัติศาสตรแหงความยิ่งใหญ โรม
เปนมหานครที่มีสีสันเฉพาะตัว ชมและถายรปูภายนอกของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม 
สิ่งกอสรางที่เปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก ซึ่งเปนสนามกีฬายักษที่จุคนไดกวา 
50,000 คน  ใหทานไดเก็บภาพเปนที่ระลึก รวมถึงผานชมประตูชัยแหงคอนสแตน
ติน Arch of Constantine โดยสรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงชยัชนะของกรุงคอสสแตนติน 
เปนซุมประตูที่ใหญที่สุดของโรมนัมีความสูงถงึ 21 เมตร, อนุเสาวรียวิกเตอรเอ็มมานู
เอ็ล หรือ Altare Della Patria อนุเสาวรียที่สรางขึ้นเพ่ือเปนเกียรติของวิกเตอร
เอ็มมานูเอ็ล พระราชาองคแรกของอิตาลีที่มีอํานาจแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร และที่น่ี
ยังเปนอนุสรณทหารที่กลาหาญเมื่อครั้งสงครามโลกคร้ังที่ 1 อีกดวย จากน้ันนําทานสู
บริเวณ นํ้าพุเทรวี่ Trevi Fountain หน่ึงในสัญลักษณที่สําคัญของกรุงโรม สถานที่
นักทองเที่ยวมาโยนเหรียญเส่ียงทายตามเรื่องราวจากภาพยนตรเร่ือง Three Coins 
in The Fountain และ Spanish Step หรือบันไดสเปน แหลงผูคนและวัยรุนมา
น่ังเลนและแหลงรานคาสินคาแบรนดเนมตางๆ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองดวยเมนูสปาเกต็ตี ้
บาย นําทานเดินทางตอสู เมืองปซา Pisa (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) อีกหน่ึง

เมืองทองเที่ยวช่ือดังของประเทศอิตาล ีและเปนเมืองหลักสําคัญในเขตแควนทัสคานี
และไดรับเลือกโดยองคการยูเนสโกใหขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกเมื่อป ค.ศ.1987 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 
  จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก Hotel Galilei หรือระดับเทียบเทา 
 
วนัที่สาม 23 มี.ค.63 ปซา-โบโลญญา-เวนิสมาสเทร (อิตาล)ี 
 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

นําทานชมเมืองปซา อดีตเมืองทาเรือชายฝم�งทะเลเมดิเตอรเรเนียน และเปนที่ต้ังของ
หอเอนปซา นําทานสูจัตุรัสกมัโป เดย มีราโกลี Campo Dei Miracoli ที่ไดรับ
ลงทะเบียนเปนมรดกโลกในชื่อจตุรัสดูโอโมแหงปซา คือบริเวณที่ลอมรอบดวยกําแพง
ใจกลางเมืองปซา ประกอบไปดวยสิ่งกอสรางไดแก มหาวิหารแหงปซา มหาวิหาร
เกาแกที่มีขนาดใหญที่สุด หอเอนปซา หอศีลจุม ที่เริ่มสรางป ค.ศ.1173 ค.ศ. แลว
เสร็จในป ค.ศ. 1372 ปจจุบันยูเนสโกประกาศใหเปนมรดกทางวฒันธรรมในปค.ศ. 
1987 นําทานชม 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยของโลก หอเอนปซา ใหเวลาทานเดินเลน
ถายรูปกับหอเอนปซา ที่สรางขึ้นเพ่ือเปนหอระฆังแหงวิหารประจําเมือง แตเพียงการ
เร่ิมตนของการสรางถงึบริเวณช้ัน 3 ก็เกิดการทรุดตัวและตองหยุดการกอสรางจนถัด



 

 

มาอีกรวม 100 ป ถงึไดสรางตอจนเสร็จสมบรูณและยังเปนสถานที่กาลิเลโอ เคยมา
พิสูจนเร่ืองแรงโนมถวงของโลก และการตกของวัตถุดวย สมควรแกเวลานําทาน
เดินทางสู เมืองโบโลญญา Bologna เมืองหลักของแควนเอมิเลีย-โรมัญญาในแถบ
หุบเขาโป ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูระหวางแมนํ้าโปกบัเทือกเขาแอเพน
ไนน และยังเปนเมืองประวัตศิาสตรในชวงยุคกลางที่ไดรับการเก็บรักษาไวดีที่สุดแหง
หน่ึงในยุโรป และเปนเมืองที่มีชื่อเสียงดานการทองเที่ยว ความสวยงามของเมืองและ
ยังเปนที่ต้ังของมหาวิทยาลยัที่เกาแกที่สุดคือ Alma Mater Studiorum 
ซึ่งสงผลใหเมืองโบโลญญาเปนเมืองทองเที่ยวท่ีไดรับการพัฒนามากที่สุดในอิตาลีอีก
ดวย(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บาย นําทานเดินทางตอสู เมืองเวนิสเมสเทร Venice Mestre เมืองหลักของแควน

เวเนโตและเปนเมืองทองเที่ยวยอดนิยมที่นักทองเที่ยวเดินทางมาเยือนเปนจํานวน
มากมายในแตละป อดีตเมืองที่เคยรํ่ารวยที่สุดแหงหน่ึงในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบ
ไปดวยเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะและไดรับฉายา ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก 
เน่ืองจากเปนเมืองเดียวในโลกที่ต้ังอยูบนเกาะเล็กเกาะนอยกลางทะเลสาบเวนิเทียใน
ทะเลเอเดรียติก, เมืองแหงสายน้ํา คือเปนเมืองที่ลอมรอบไปดวยน้ํา มีคลองใหญผาน
กลางเมืองเรียกกันวาแกรนดคาแนล มีลักษณะเปนรูปตัวเอสกลับดานและมีคลอง
ยอยกวา 150 สาย ทําใหเกิดน้ําทวมไดเมื่อระดับน้ําขึ้นสูง การเดินทางภายในเมือง
ใชการเดินและสัญจรทางเรือแทนถนน เรือท่ีพบเห็นไดมีเรือสวนตัวและเรือสาธารณะ
ตางๆ เชน เรือโดยสาร Vaporetto เรือกอนโดลา และแท็กซี่น้ํา เปนตน, เมืองแหง
สะพาน ซึ่งการเช่ือมหมูเกาะ เกาะเล็กเกาะนอยถึง 118 เกาะ มีสะพานเช่ือมกวา 
400 แหงและเมืองแหงแสงสวาง ซึ่งในยามคํา่คืนทั้งเมืองจะสวางสดใสดวยแสงไฟ
ระยิบระยับ นักทองเที่ยวโดยเฉพาะคูรกัมกัจะออกมาเดินเลนชมเมอืงหรือซื้อสินคา
กันและทานมื้อค่ํามื้อพิเศษกันและมีบรรยากาศที่คึกคกัและอบอวลไปดวยความโร
แมนติคและความประทับใจ (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นําทานเดินทางสู 
ทาเรือทรอนเชตโต เพ่ือขามสู เกาะเวนิส อดีตเมืองที่เคยรํ่ารวยที่สุดแหงหน่ึงในยุค
กลางเกาะเวนิสประกอบไปดวยเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึง
กันกวา 400 แหงที่ศูนยกลางอยูท่ี จตัุรัสเซนตมารค หรือ ซานมารโค ชุมชนที่ใหญ
ที่สุดบนเกาะตางๆ ของเมืองเวนิสท่ีมีคลองตางๆ มากมายนับรอยแหง นับเปน
บรรยากาศที่ไมมีที่ใดเหมือนและเปนเอกลักษณเฉพาะเมือง ชมสะพานสะอ้ืนที่เชื่อม
ระหวางคุกหลวงและพระราชวงัดอรดจชมวิหารเซนตมารคที่งดงามดวยการประดับ
ดวยโมเสคหลายลานชิน้ เดินชมตัวเมืองจนถงึสะพานริอัลโตที่ทอดขามแกรนดคาเน



 

 

ลอีกหน่ึงสัญลักษณของเวนิส นําทานถายรูปกับพระราชวังดอจส Doge's 
Palace พระราชวังดอจส เปนที่ทําการของรัฐบาลเวนิสและที่พํานักของผูดํารง
ตําแหนงเจาเมืองในอดีต ตวัอาคารกะทัดรัดในแบบโกธิค เปนสิ่งกอสรางที่เกาแกมา
กวา 800 ปมาแลว เมือ่สมัยเวนิสยังเปนสาธารณรัฐอิสระ ซึ่งเคยรํ่ารวยและมีอํานาจ
มหาศาลและเคยสงใหมารโคโปโลเดินทางไปเมืองจีน อิสระใหทานชมและเลือกซื้อ
สินคาขึ้นชื่ออาทิ เครื่องแกวเวนีเซีย หรือ หนากากเทศกาลคารนิวัล ทานอาจใชเวลา
น่ังจิบกาแฟตามรานกาแฟ ที่ต้ังอยูรอบจัตุรัสเซนตมารค เพ่ือด่ืมดํ่ากบับรรยากาศที่
แสนโรแมนติก  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมืองกบัเมนูสปาเก็ตต้ีหมึกดําแบบอิตาเล่ียน 
สมควรแกเวลานําทานลองเรือกลับสูฝم�งเมสเทร 

  จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูที่พกั Novotel Venice Mestre Castellana หรือ
ระดับเทียบเทา 
 

วนัที่สี่  24 มี.ค.63 เวนิสมาสเทร-โบลซาโน (อิตาลี)-อนินสบรคู (ออสเตรีย) 
 
 เชา         รบัประทานอาหารเชาในโรงแรม 

นําทานเดินทางขามพรมแดนสูเมืองโบลซาโน Bolzano ในเขตประเทศอิตาลี 
เมืองที่ถือวาเปนประตูสูอุทยานแหงชาติโดโลไมท เปนเมืองหลวงของภูมิภาคทีโรล
ใต ลอมรอบดวยแมน้ํา Talvera ซึ่งจะไหลลงไปในแมน้ํา Israco และมารวมกัน
เปนแมน้ํา Adige เนินเขาที่เปนป�า ทุงหญา ไรองุนและเทือกเขาโดโลไมท  
ในทางทิศตะวันออกน้ันเหมาะกับการพักผอนแบบผอนคลายอยางยิ่ง เมืองโบลซาโน
รูจักกันทั่วไปเมื่อครัง้ที่ National Geographic ไปถายทําสารคดี การคนพบซาก
มนุษยที่ฝم�งอยูใตหิมะบนยอดเขาสูงในแควนทีโรลของออสเตรีย และนํารางนั้นมาไวที่
เมืองโบลซาโน เรียกกนัวามนุษยหิมะแหงโบลซาโนที่เปนขาวไปทั่วโลก (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางขามพรมแดนประเทศอิตาลีจากเมืองโบซาโนสูเมืองอินนสบรูค 

Innsbruck ประเทศออสเตรีย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมือง
หลวงและเมืองทองเที่ยวดังแหงแควนทิโรล โอบลอมดวยเทือกเขาสูงงดงาม บนที่
ราบลุมแมน้ําอินส ทามกลางของหุบเขาของเทือกเขาแอลป� อินนสบรูค แปลวา
สะพานแหงแมนํ้าอินส และยังเปนเมืองที่มีชื่อเสียงในดานเปนศูนยกลางของการ
แขงขันกีฬาฤดูหนาว ทัง้ยังเคยเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาฤดูหนาวหลายครั้ง 



 

 

ไดแก โอลิมปกฤดูหนาวป 1964 และ ป 1976  พาราลิมปกฤดูหนาว ป 1984 และ
ป 1988 รวมถงึโอลิมปกเยาวชนฤดูหนาวที่จดัขึ้นเปนคร้ังแรกในป ค.ศ.2012 ทําให
อินนสบรูค เปนเมืองแรกของโลกที่ไดจดักีฬาโอลิมปกถงึ 3 คร้ัง นําทานเดินเลน
บริเวณจัตุรัสเมืองเกา ที่มี ตําหนกัหลังคาทองคํา ที่มีอายุรวม 450 ป ในอดีตเคย
เปนที่ประทับของกษตัริยทิโรลสมัยของกษตัรยิแม็กซิมิเล่ียนที่ 1 กับพระนางมาเรีย
เทเรซา เช่ือกันวาหลังคากําแพงน้ีประดบัดวยโลหะหุมทองแดงจํานวนกวา 3,450 
แผน ตามขอบประตูและหนาตางประดับดวยภาพเขียนสวยงาม ถือเปนสญัลักษณที่
สําคัญของเมืองและมีอาคารบานเรือนหลากหลายสีที่ปจจุบันเปนรานคาหลากหลาย
ประเภท ถายรูปกบัซิต้ีทาวเวอร จุดนัดพบของชาวเมือง รวมถึงจตัุรสัเมือง ที่มีเสาอัน
นาเซาเลอต้ังอยู ถือเปนจุดศูนยกลางของเมืองที่มีผูคนแวะเวียนมาถายภาพกันมาก
ที่สุด และมีเวลาใหทานเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกจากยานเมืองเกาแหงน้ี  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 
  จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก Alpin Park หรือระดับเทียบเทา 
 
วนัที่หา 25 มี.ค.63 อินนสบรูค (ออสเตรีย)-โฮเฮนชวานเกา (เยอรมัน)-ลูเซิรน 

(สวิตเซอรแลนด) 
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
นําทานเดินทางขามพรมแดนสูประเทศเยอรมนั เดินทางสู เมืองโฮเฮนชวานเกา 
Hohenschwangau เมืองที่ต้ังอยูในเขตแควนบาวาเรียตอนใตของประเทศ
เยอรมนีติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เปนเมืองเกามาตั้งแตคร้ังจักรวรรดิโรมัน 
และเปนที่ต้ังของปราสาทของกษัตริยบาวาเรยีและยังแวดลอมไปดวยทะเลสาบนอย
ใหญ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) จากน้ันนําทานเขาชม “ปราสาทนอย
ชวานสไตน” Neuschwanstein Castle  ซึ่งอยูบนเนินเขาสูงที่สรางจากบัญชา
ของกษัตริยลดุวิคที่ 2 ท่ีตองการสรางปราสาทตามเทพนิยายของริชารด วากเนอร 
ศิลปนคนโปรดของพระองค นําทานชมววิสวยจากสะพานแมรี่จุดที่ถายรูปกับปราสาท
น้ีไดดีที่สุด ด่ังรปูโปสเตอร โปสการดตางๆ ซึง่ความงามน้ียังทําใหปราสาทแหงน้ีเปน
ปราสาทตนแบบที่วอลทดีสนียไดนํามาสรางเปนปราสาทในภาพยนตรการตูนและเปน
สัญลักษณของบริษัทดิสนียดวย (การเดนิทางไปสูปราสาทบริการดวยรถชัทเทิ้ล
บัส หากรถปดใหบริการดวยกรณีใดๆจะตองใชการเดินเทาแทนหรือนั่งรถมาซึ่ง
บริการรถมาไมรวมอยูในคาบริการ หากโดยสารขึ้นลงชําระเพ่ิมทานละประมาณ 
10 ยูโร) 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บาย  นําทานเดินทางขามพรมแดนอีกคร้ังสู เมืองลเูซิรน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 

ชั่วโมง) เขตประเทศ สวิตเซอรแลนด เมืองทองเที่ยวอันดับหน่ึงของสวิสที่หลายทาน
อาจจะเคยไปเยือนมาแลว แตลูเซิรนก็ยังคงมคีวามสวยงามเหมือนเดิม  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 
  จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก Ibis Style Luzern City หรือระดับเทียบเทา 
 
วนัที่หก 26 มี.ค.63 ลูเซิรน-ทิทลิส (สวิตเซอรแลนด)-ดิจ็อง (ฝรั่งเศส) 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

 นําทานชม อนุสาวรียสิงโต และถายรูปกบั สะพานไมชาเพล สรางขึ้นตั้งแตสมัย
ศตวรรษที่ 14 ประดบัตกแตงบนโครงหลังคาหนาจั่วดวยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึง่
ภาพเขียนเหลาน้ีเปนการเลาเร่ืองราวประวตัคิวามเปนมาของเมืองลูเซิรน โดยมี
หอคอยน้ํา Wasserturm ซึ่งเดิมใชเปนที่คุมขังนักโทษและเก็บเอกสาร 
 รวมทั้งของมคีาของเมอืงไว หอคอยน้ีมีลักษณะเปนรูปทรงแปดเหลีย่มที่มีฐานเช่ือม
ติดอยูกับสะพานสรางขึ้นราวป ค.ศ. 1300สะพานแหงน้ีเคยถูกไฟไหมไปเมื่อป ค.ศ. 
1993 แลวก็มกีารบรูณะใหมจนมีสภาพใกลเคียงของเดิม (ภาพวาดดั้งเดิมถกูไฟไหม
ไปเยอะ) สะพานชาเพลน้ีถือเปนสะพานไมที่เกาแกที่สุดในยุโรป จากน้ัน  

  นําทานเดินทางสู เมืองแองเกิลเบิรก Engelberg เมืองเล็กๆ บนเขาสงู อยูในรัฐ
ออบวัลเด้ิน ประเทศสวิตเซอรแลนด ลอมดวยเทือกเขาแอลป� ชื่นชมทัศนียภาพที่
สวยงามของหุบเขาแอลป�จนถึงสถานีกระเชาหรือเคเบ้ิลคาร  (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 40 นาที) ใหทานไดมีโอกาสสัมผัสกับการนั่งกระเชารุนใหมใน
หลากหลายแบบ กระเชาขนาด 6-8 ที่นั่งตอดวยกระเชาขนาดใหญและกระเชา
ที่หมุนรอบตัวเองไปดวยในขณะที่เคลื่อนที่ เพ่ือใหทานจะไดช่ืนชมกับวิวสวยๆ 
ในแบบ 360 องศา จนถึงบน ยอดเขาทิทลสิ Mt.Ttilis เปนยอดเขาที่มีความสูง
ที่สุดใตอนเหนือของเขตประเทศสวิตเซอรแลนด ที่มคีวามสูงถึง 3,028 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล ชมทัศนียภาพอันงดงามกับหิมะปกคลมุตลอดป และยังเปนแหลงของ
 นักเลนสกีช้ันดีในชวงฤดูหนาวดวย  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บาย  นําทานเดินทางลงจากยอดเขาทิทลิสดวยกระเชาไฟฟ�า จากน้ันนําทานเดินทาง 

เมืองดิจ็อง Dijon เปนเมืองที่มีชื่อเสียงในเร่ืองของไวนชั้นเลิศ และยังเปนเมือง



 

 

หลวงของแควนเบอรกนั แควนที่ตั้งอยูทางภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส และ
เปนเมืองหลวงที่มีความสําคัญดานประวตัิศาสตรของแควนเบอรกันดีและฝรั่งเศส 
 เปนอยางมาก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง) 
 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก Novotel Dijon Route des Grands Crus หรือ
ระดับเทียบเทา 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก จากน้ันใหทานพักผอนตามอัธยาศัย 
 

วนัที่เจ็ด 27 มี.ค.63 ดิจ็อง-แวรซายส-ปารีส (ฝรั่งเศส) 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองแวรซายส เมืองที่ต้ังของพระราชวงัหรูหราชื่อดังของโลก ตั้งอยู
ทางทิศตะวันตกเฉียงใตของกรุงปารีส ซึ่งปจจุบันเปนสวนหน่ึงของมหานครปารีส (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บาย  นําทานเขาชม พระราชวังแวรซายส Versailles Palace พระราชวังที่ยิ่งใหญ

และสวยงามแหงหน่ึงของโลกและนับเปนหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคปจจุบัน
ดวย เดิมน้ันแวรซายสเปนเพียงเมืองเล็กๆ แหงหน่ึง  เทาน้ัน มีผูคนอาศัยอยู
เบาบาง บริเวณสวนใหญเปนป�าเขาเยี่ยงชนบทอ่ืนๆ ของฝร่ังเศส เมื่อพระเจาหลุยส
 ที่ 13 แหงฝรั่งเศสยังทรงพระเยาว ขณะพระชนมายุได 23 พระชันษา ทรงนิยมลา
สัตวในป�า และทรงเห็นวาตําบลแวรซายสนาจะเหมาะแกการประทบัเพ่ือลาสัตว จึง
โปรดเกลาฯ ใหสรางพระตําหนักขึ้นมาใน พ.ศ. 2167 พระราชวังแวรซายส อดีต
พระราชวังในยคุสมัยของพระเจาหลุยสที่14 ที่สรางไดอยางวิจิตรบรรจงจนกลายเปน
ตนแบบของพระราชวังอ่ืนๆ มากมาย เดิมทีเมื่อพระเจาหลุยสที่ 13 แหงฝรั่งเศสยัง
ทรงพระเยาวทรงนิยมลาสัตวและทรงเห็นวาตําบลแวรซายสนาจะเหมาะแกการ
ประทับเพ่ือลาสัตว จงึโปรดเกลาสรางพระตําหนักขึ้นมาในป 1624 โดยในชวงแรก
เปนเพียงกระทอมเล็กๆ สําหรับพักชั่วคราวเทาน้ัน เมื่อพระเจาหลุยสท่ี 14 ขึ้นครอง
บัลลังก จึงมีพระประสงคที่จะสรางพระราชวังแหงใหม เพ่ือเปนศูนยกลางในการ 
 ปกครองของพระองค จึงเร่ิมมกีารปรับปรงุพระตําหนักเดมิในป 1661 โดยใชเงิน
ทั้งหมด 5 แสนลานฟรังค คนงานอีก 30,000 คนและใชเวลาอยูถึง 30 ปจงึแลว
เสร็จในป 1688 ทุกสวนทําดวยหินออนสีขาวเปนแบบ 
 อยางศิลปกรรมที่งดงามมาก  การกอสรางพระราชวังแวรซายสแหงนี้ไดนําเงินมาจาก



 

 

คาภาษีอากรของราษฎรชาวฝร่ังเศส ตอมาจึงไดมีกองทัพประชาชนบุกเขายึด
พระราชวังและจับพระเจาหลุยสที่ 16 แหงฝร่ังเศส กับพระนางมารี อองตัว
เนต ประหารดวยกิโยตนิ ในวันที ่16 ตุลาคม 1789 ปจจบุันพระราชวังแวร 
 ซายสยังอยูในสภาพดีและเปดใหประชาชนเขาชมได นําทานชมภายในที่มีการ
แบงเปนหองตางๆ อาทิ หองบรรทม  หองเสวย  หองสําราญ เปนตน ทุกหองลวนมี
เครื่องประดับงดงามตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียง อาทิ หองกระจก (Galerie 
des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) เปนหองที่มีชื่อเสียงมากที่สุดซึ่ง 
 เคยใชเปน หองลงนามในสัญญาสงบศึกระหวางสัมพันธมิตรกบัจักรวรรดิเยอรมัน ใน
สงครามโลกครัง้ที่ 1 และใชเปนที่ลงนาม ในเมื่อเยอรมนีบุกตีชนะฝรั่งเศสใน
สงครามโลกครัง้ที่ 2 อีกดวย หองน้ีพระเจาหลุยสที่ 14 ทรงทําการกอสรางเอง 
ภายในหองประกอบดวยกระจกยักษ 17 บาน เปดออกแลวจะเห็นสวนแวรซายส 
 อันสวยงาม ในพระราชวังแวรซายสมีหองทั้งหมด 700 หอง  รวมภาพวาดทั้งหมด 
6,123 ภาพและงานแกะสลักทั้งหมด 15,034 ชิ้น พรอมฟงบรรยายจากมัคคุเทศก
ทั้งในสวนของกษัตริยและพระราชินีรวมทั้งหองโถงกระจกที่ทูตจากสยามไดเคยเขา
เฝ�าพระเจาหลุยสที่14 ใหเวลาทานเดินเลนบริเวณอุทยานดานหลังกอน  
 เดินทางกลับเขา นครปารีส มหานครที่คนทัว่โลกใฝ�ฝนอยากมาเยือน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
  จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก Holiday Inn Paris Versailles Bougival 

หรือระดับเทียบเทา 
 
วนัที่แปด 28 มี.ค.63 ปารีส-ชอปปم�งเอาทเล็ต La Vallee Village-สนามบิน (ฝรั่งเศส) 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

 นําทานเดินทางกลับเขาปารีส นําทานชมมหานครปารีส นครหลวงแหงสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส ที่มี นักทองเที่ยวมาเยอืนมากมายกวา 20 ลานคนตอป ดวยประวตัิศาสตร
ที่ยาวนานทั้งศิลปะและสถาปตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้งเปนศนูยกลางของแฟช่ันที่
ทันสมัย นําทานถายรูปกับหอไอเฟล Eiffel Tower หอคอยท่ี 

  เปนสัญลักษณหรือแลนดมารคของประเทศฝรั่งเศสที่รูจักกนัไปทั่วโลก ทั้งยังเปน
สิง่กอสรางที่มีชื่อเสียงทีสุ่ดของโลกอีกดวย โดยสรางขึ้นดวยโครงเหล็กบริเวณแมน้ํา
แซนในกรุงปารีส และตั้งชื่อตามสถาปนิกและวิศวกรที่ออกแบบหอคอยแหงน้ีคือ
กุสตาฟ ไอเฟล เดิมสรางขึ้นเพ่ือใชเปนสัญลักษณของงานแสดงสินคาโลกในป ค.ศ.



 

 

1889 เพ่ือแสดงถึงความยิ่งใหญของประเทศฝร่ังเศส ความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยวีิทยาศาสตรและตอมากลายมาเปนสัญลักษณองกรงุปารีส  จากน้ันนําทาน
ชมโดยรอบเร่ิมจากเกบ็ภาพสวยของหอคอยไอเฟล อีกครั้งบริเวณหนาโรงเรียน
การทหารหรือจัตุรัสทรอคาเดโร, ผานชมประตูชัยแหงจักรพรรดินโปเลียน ณ.จัตุรัส
ชารลสเดอโกลล, ถนนชองเอลิเซยานหรูหราราคาแพงที่โดงดัง จตัุรัสคองคอรต 
 ที่ต้ังของเสาหินโอเบลิสจากวิหารลักซอรในอียิปต, โดมอินวาลิด สถานที่เก็บพระศพ
จักรพรรดินโปเลียนเปนตน ใหทานถายรปูภายนอกกับพิพิธภัณฑลูฟวร พิพิธภัณฑ
ทางศิลปะตั้งอยูในกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส พิพิธภัณฑลูฟวรเปนพิพิธภัณฑท่ีมี
ชื่อเสียงที่สุด เกาแกที่สุดและใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลก ไดรับการออกแบบจาก
สถาปนิกชาวจีน-อเมรกิัน ซึ่งไดเปดใหสาธารณะชนเขาชมไดเมื่อป ค.ศ.1793 มี
ประวตัิความเปนมายาวนานตั้งแตสมัยราชวงศกาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเปน
พระราชวังหลวง ซึ่งปจจุบันเปนสถานทีท่ี่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่
ทรงคุณคาระดับโลกเปนจํานวนมาก อยางเชน ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของเลโอ
นารโด ดาวินช ีหรือภาพ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแหงแอนที่ออกใน
 ป ค.ศ.2006 ซึง่พิพิธภัณฑลูฟวรมีผูมาเยี่ยมชมเปนจํานวน 8.3 ลานคน ทําใหเปน
พิพิธภัณฑท่ีมีผูมาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกและยังเปนสถานที่ท่ีมีนักทองเท่ียวมาเยือน
มากที่สุดในกรงุปารีส  จากน้ันหากมีเวลาใหทานเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมจากรานคา
ปลอดภาษี ไมวาจะเปน กระเป�าเดินทางริโมวา, กระเป�าแบรนดดัง รวมถึงนํ้าหอม
ตางๆ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน 
บาย นําทานเดินทางสู เอาทเล็ต La Vallee Village พรีเมี่ยมเอาทเล็ทขนาดใหญที่อยู

ไมไกลจากกรุงปารีส (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ใหทานมเีวลาเลือกซื้อ
สินคาแบรนดเนมจํานวนกวา 100 รานคา อาทิ Armani, Coach, Celine, Furla, 
Guess, Lacoste, Paul Smith, Marc Jacobs เปนตน 

                **เพ่ือความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย** 
17.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินชารลเดอโกลล และเผ่ือเวลาใหทานทําคืนภาษีที่

สนามบิน 
21.30 น.  นําทานออกเดินทางจากสนามบินชารลเดอโกลล โดยสายการบิน Thai 

Airways เที่ยวบินที่ TG933 
 
 



 

 

วันที่เกา  29 มี.ค.63 สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
15.00  น. เดินทางถึงสนามบนิสวุรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ... 

 
**กรณีที่บางทานเดินทางกลับตางประเทศหรือตางจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการ
เดินทางแตละกําหนดการเดินทางอีกครั้งกอนทําการจองตั๋วโดยสารสวนตัวของทาน 
เน่ืองจากรายการทัวรเปนรายการซีรี่และไดมีการดําเนินการไวลวงหนาหลายเดือน 

เม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย** 
 

++++++++++++++++++++++++++++  
 

รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ
อื่นๆ ทีไ่มคาดคิดหรอืมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร หรอืกรณีที่พักตามรายการถูก

จองเตม็หมด จะจดัหาโรงแรมที่พักในระดบัเดียวกันแทนให ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของคณะเปน
สําคัญ 

 
อัตราคาเดินทาง   21-29 มี.ค.2563 

 
Europe Classic Romance 9 

Days / TG 
อิตาลี-ออสเตรีย-สวิตเซอรแลนด-

ฝรั่งเศส 

ราคารวมตั๋ว
โดยสาร 

ราคาไมรวมตั๋ว
โดยสาร 

ผูใหญ ทานละ 57,900 38,900 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน 55,900 38,900 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน 

(เสริมเตียง) 
53,900 36,900 

พักเด่ียว เพ่ิมทานละ 7,900 7,900 
 

**ราคานีร้วมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน** 
**ไมรวมคาบริการดานวีซาและคาบริการดานการนัดหมายและเอกสารทานละ 3,900 บาท 

// คาทิปคนขับ, ทิปไกดทองถิน่และคาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 1,900 บาท   
ทั้งหมดชําระพรอมคาทัวรกอนเดินทาง ** 



 

 

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีนํา้มัน ในกรณีที่สายการบนิมีการเรียกเก็บ
เพ่ิมเติมภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตยีงเสริม *** 
 

หมายเหตุ 
 อัตราคาเดินทางน้ีตองมีจํานวนผูโดยสารที่เปนผูใหญจํานวนไมตํา่กวา 25 ทาน และ
จะตองชําระมัดจํา หลังจากยืนยันการจองทัวรทันท ี
 กรณีทานที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือรวมเดินทางโดยไมใชตั๋วโดยสารตามรายการ
ทัวรหรือของทางบริษัททัวร  กรุณาแจงลวงหนาเน่ืองจากมีการเกี่ยวของกับการย่ืนวีซา 
ซึ่งผูเดินทางไมสามารถย่ืนวีซาพรอมคณะได  
 กรณีทานที่ตองการอยูตอ กรุณาตรวจสอบวันเดินทางอีกครัง้ของสายการบิน ไม
สามารถเปลี่ยนสนามบินที่บินออกได และอยูตอไดไมเกิน 7 วัน นับจากวันกลับออกจาก
ยุโรป มีคาธรรมเนียมในการเลื่อนตั๋วกลับ ทานละ 4,500 บาท หากเปลี่ยนแลวไม
สามารถเปลี่ยนแปลงอีกได และการย่ืนวีซาไมสามารถย่ืนพรอมคณะได หากมีการ
เดินทางตอไปยังกลุมเชงเกนอื่น ทานจะตองตรวจสอบเมืองที่อยูตอวาอยูที่ไหนนานทีสุ่ด 
ทานอาจจะตองไปย่ืนวีซาเชงเกนที่เมืองน้ันๆ แทน บริษัทสามารถออกเอกสารสําหรับการ
ย่ืนวีซาใหทานไดเพียงเฉพาะตามรายการทัวรและระยะเวลาของคณะเทาน้ัน และทาน
จะตองดําเนินการดวยตัวทานเอง 
 การดําเนินการขอวีซาจะตองใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดังน้ันจึง
ขอความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารสําหรับการย่ืนขอวีซาใหครบถวนและสมบูรณ 
ทั้งนี้เพ่ือเปนผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการขอวซีาและทุกทานจะตองไป
แสดงตัวตอเจาหนาที่สถานทูตพรอมถายภาพและสแกนนิ้วมือ 

 
อัตรานี้รวมบริการ 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบิน Thai Airways ชั้นประหยดั  เสนทาง กรุงเทพฯ-
โรม // ปารีส-กรุงเทพฯ 
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบ ุ(2-3 ทานตอหน่ึงหอง) **โรงแรมในบางเมืองอาจไมมี
หองแบบพัก 3 ใหบริการ** 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ, คาอาหารและเครื่องด่ืม, คารถรับ-สงนําเที่ยว ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คาบรกิารหัวหนาทัวรของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการ
เดินทางในตางประเทศ 
 คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท สําหรับซึ่งเด็กอายุตํ่ากวา 1 
ป และผูใหญอายุเกิน 75 ป วงเงินคุมครอง 500,000 บาท (เฉพาะคารักษาพยาบาลเทาน้ัน 



 

 

ไมไดรวมถงึคาใชจายอ่ืนๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ คาต๋ัวโดยสาร, คาท่ีพัก, คาอาหารหรือ
อ่ืนๆ ทั้งน้ีเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกนัฯ) 
 คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเกบ็จากสายการบิน ซึง่เปน
อัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 12 พ.ย.2562 หากมเีพ่ิมเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันคาน้ํามัน
หรือภาษีใดๆ จะตองมกีารชําระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน   

 
อัตรานี้ไมรวมบริการ 
 คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 
 คาธรรมเนียมการทําหนังสอืเดินทาง 
 คาบรกิารพนักงานยกกระเป�าทุกแหง 
 คาธรรมเนียมการยื่นวซีาเชงเกนและคาบริการการนัดหมายและงานดานเอกสาร ทานละ 
3,900 บาท (ชําระพรอมคาทัวรสวนทีเ่หลือกอนออกเดินทาง) 
 คาทิปพนักงานขับรถในระหวางการเดินทางและคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นตามเขตพระราชวงั
และเขตเมืองเกาและคาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย ทานละ 1,900 บาท (ชําระพรอมคาทัวร
สวนที่เหลือกอนออกเดินทาง) 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาเคร่ืองด่ืมและคาอาหารที่ส่ังเพิ่มเองคา
โทรศัพท คาซักรดีฯลฯ 
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาน้ําด่ืมระหวางทัวร (ไมมีการแจกน้ําด่ืมระหวางทัวร) 
 คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 คาประกันภัยการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3% 

 
การชําระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามดัจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโดยสารหน่ึงทาน สําหรับ
การจองทัวรสวนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ 
จะขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินคามดัจําท้ังหมด 
 
การยกเลิก 

 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทําการแตไมเกนิ 90 วันทําการ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
คืนเงินมดัจําคาตั๋วโดยสารของทานน้ันๆ (เงื่อนไขคามัดจําตามที่ทางสายการบินเรียกเกบ็) 
 หากมีการยกเลิกนอยกวา 45 วันทําการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจํา
ทั้งหมด 
 หากมีการยกเลิกนอยกวา 15 วันทําการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมด 



 

 

 หากผูโดยสารทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัต ิผูโดยสารตองชําระคามดัจํา 20,000.- 
บาท และคาวีซาตามที่สถานทูตเรียกเก็บ 
 หากผูโดยสารทานใดวซีาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนคามัดจํา  
 หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนคาทัวรทั้งหมด  
 

หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 
โรงแรมที่พักในตางประเทศ  เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึง
ความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 
o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป หาก
มีเหตุการณตางๆ เกิดข้ึนและมีเหตุทําใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได 
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงิน จนกวาจะไดรับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรอื
หนวยงานจากตางประเทศที่บริษัททัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได  
o บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบและชดเชยคาเสียหาย เน่ืองจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณจลาจล
ตางๆ และอ่ืนๆ ที่มีเหตุทําใหไมสามารถเดินทางไป-กลับไดตามกําหนดการเดินทางของ
รายการทัวร  
o บริษัทฯจะไมรบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิด
กฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ  เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไป
ในทางเสือ่มเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบรษิัทฯ
ไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 
o บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีที่สถานทตูงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา
เมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
o บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอกรณีเกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ
ผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของ
กรมการบินพาณิชย ซึง่จะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงิน
ตามที่สายการบินกําหนด รวมถึงไมรับผดิชอบกรณีเท่ียวบินลาชาหรือยกเลิกเที่ยวบิน 
o ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�าอาจจะถูก
กําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ทัง้น้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน 
o ทานที่มีอาการ แพอาหาร, มีปญหาดานสุขภาพหรือตองมีการใชยาเฉพาะ, รวมถึงทานที่
ตองการความชวยเหลือและการดูแลเปนพิเศษ อาทิ ทานท่ีตองใชวลีแชรตลอดการเดินทาง เปน
ตน ขอใหแจงทางบริษทัฯ ใหทราบลวงหนาต้ังแตเริ่มจองทัวร เน่ืองจากกฏทางดานการรักษา



 

 

ความปลอดภัย  ดานโภชนาการ ดานการบิน และดานการบริการ อาจจะไมไดรบัความสะดวก
สําหรับผูท่ีมีปญหาขางตน  
o ในประเทศตาง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเร่ืองการงดสบูบุหร่ี บนรถโคช, โรงแรม และ
สถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานทีโ่ดยเฉพาะสําหรับผูสูบ
บุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม 
o กรณีทีท่านเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรบั
การดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดิน
ทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวาม
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 
o การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดตลอดทัง้ป หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน หากวัน
เดินทางดังกลาวตรงกบัวันที่สถานที่เขาชมน้ันๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ 
การเปดรับจองผานทางออนไลน โดยในวันทีค่ณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดงักลาวได 
ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพ่ือใหทานไดเขาชมสถานทีด่ังกลาวใหได หรือ คืนเงินคาเขาชมน้ัน 
ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แตหากมีการลาชา หรอื 
เหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได 
ทางบริษัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดๆ ใหแกทาน เน่ืองจากไดชําระคา Reservation Fee ไป
แลว  
o หากชวงที่เดินทางเปนชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปใหม ซึง่เปนชวงวันหยุดของชาวยุโรป 
รานคาปดเปนสวนใหญ ดงัน้ันขอใหพิจารณากอนการจองทัวร 

 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตาง
กัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู 
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple 
Room) หองพักอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 เตียงเด่ียว แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตยีงพับเสริม หรืออาจจะ
ตองแยกเปน 1 หองคูและ 1 หองเดี่ยว กรณีที่มา 3 ทาน  
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มี
อุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม 



 

 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจ
เปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o หนังสือเดินทางมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน  

- โดยนับวันเร่ิมเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถ
ใชได แตหากนับแลวตํา่กวา 6 เดือน ผูเดินทางจะตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลม
ใหมที่กองหนังสือเดินทาง  
- หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวซีาอยางนอยไมตํ่ากวา 3 หนา   
- หากทานเปลี่ยนหนังสือเดินทางเลมใหม กรณุาเตรียมเลมเกาใหดวยเน่ืองจากประวตัิ
การเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิง่ในการยื่นคํารองขอวซีา  

หลกัฐานการยื�นวีซ่าสถานทูตอิตาลี 
***การยื�นวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครั �งที�มีการเดินทางเพื�อสแกนลายนิ�วมือที�ศนูยย์ื�น VFS ITALY *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซี่า �� วนัทําการ  
เอกสารในการขอวซี่า  (กรุณาจดัสง่ภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

***สิ�งที�ท่านควรทราบก่อนยื�นวีซ่า*** 
1. สถานทตูอติาลไีม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างที�สถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. สาํหรบัผูเ้ดนิทางที�ศกึษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนนิเรื�องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพาํนัก

หรอืศกึษาอยู่เท่านั �น 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารที�ดแีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทตูงา่ยขึ�น 
4. การแปลเอกสารเกี�ยวกบัหนังสอืยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางไปกบัผูป้กครองอื�น หรอืเอกสารการรบัรองบุตร หรอืเอกสาร

ใดๆ ที�ออกจากอําเภอหรอืราชการจะตอ้งแนบเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ยโดยฉบบัแปลจะตอ้งเป็นการแปลที�ออกโดย
กระทรวงการต่างประเทศและมตีราสแตมป์ของกระทรวงยนืยนั 

หมายเหตุ  กรณีลูกคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื�นวซี่า ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื�อ
วางแผนในการขอวซี่าของท่าน 



 

 

- ทานทีม่ีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจําเปนตองสงใหกบับรษิัททัวร หาก
มีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ  

 
o รูปถายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร 
จํานวน 2 รูป เนนขนาดใบหนา  

- ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน เน่ืองจาก
สถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา 
(ไมควรสวมเสื้อสีขาว)   
- รูปถายหนาตรงหามใสแวน, 
หามคาดผมและหามใสหมวกหรือ
เครื่องประดับ 
บดบงัหนาตา, หามใสคอนแท็กเลนสชนิดสีหรือบ๊ิกอายส ** 
 

o สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
- กรณีเปนเด็ก อายุตํ่ากวา 20 ป  
- ใชสําเนาสูติบัตร พรอมฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายตุํ่ากวา 20 ป และยังศกึษาอยูถงึแมมีบตัรประชาชนแลว ทางสถานทูต
ขอสําเนาสูติบัตรดวยและกรุณาแนบฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษ 

o หมายเลขโทรศัพททีส่ามารถติดตอไดทั้งเบอรที่ทํางาน, เบอรบานและเบอรมือถือ  
o สําเนาทะเบียนสมรส กรณีทานที่สมรสแลว  
o สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ กรณีทานที่มีการเปลี่ยนชื่อ 
o สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีทานที่มีการเปลี่ยนนามสกุล 
o สําเนาใบหยา กรณีทานที่หยาแลว  

 
o หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบงช้ีการมีอาชีพและมีรายไดของผูเดินทาง 
  
*** การสะกดช่ือ นามสกุลของผูย่ืนคํารองขอวีซาในเอกสารการงาน ตองสะกดใหตรง
ตามหนังสือเดินทาง มิเชนนัน้ สถานทูตจะไมรับพิจารณา (สําคญัมาก) *** 
 

- กรณีลูกจาง ใชใบรับรองการทํางานของบริษทัท่ีทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน 
(ตัวจริง) โดยมรีายละเอียดการเขาทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหนงงาน (หนังสือรับรองการ
ทํางานออกมาไมเกิน 1 เดือนนับจากวันยืน่วีซา) เปนตน 
- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใชหนังสือรับรองการทํางานจะตองคัดเปนภาษาอังกฤษ
เทาน้ัน (ตัวจริง) โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดอืนปที่เร่ิมทํางานกับ
หนวยงาน หรือ องคกร พรอมใบลาและ สําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชดุ (หนังสือรับรอง
การทํางานออกมาไมเกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซา) 
- กรณีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาทะเบียนการคา หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจ
การคา หรือ สําเนาหนังสือรับรองความเปนเจาของกิจการ โดยจะตองคัดมาไมตํ่ากวา 
3 เดือน พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 



 

 

- กรณีทานที่เปนแมบาน   
 หากไมมีอาชีพหรือเปนแมบาน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม 
แสดงสําเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจดทะเบียน ใชเอกสารการทาํงานและการเงินของสามี พรอม แสดง
สําเนาทะเบียนสมรสพรอมแสดงสําเนาสูติบัตรบุตร ทั้งน้ีเพ่ือแสดงความสัมพันธการเปน
สามี-ภรรยา   หากไมมีบุตรดวยกัน ควรคดัหนังสือช้ีแจงเกี่ยวกับความสมัพันธการเปน
สามี-ภรรยากัน โดยมิไดจดทะเบียน     

 
- กรณีทานที่วางงาน ไมมีรายได  จะตองมีผูสนับสนุนคาใชจาย พรอมแสดงหลักฐาน
การทํางานและหลักฐานทางดานการเงินของผูรับรอง พรอมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมาย
เปนลายลักษณอักษร ช้ีแจงการรบัรองคาใชจายใหแกผูเดินทางพรอมแสดงความสมัพันธ 
โดยเบ้ืองตน ควรมคีวามสัมพันธใกลชิด หรือญาติใกลชิด  (กรณีน้ีหากความสัมพันธไม
สามารถสืบได หรือไมเปนความจริง ทานอาจถูกปฏิเสธการยื่นคํารองขอวีซาน้ี)   

- กรณีเปนเด็กนักเรียนและนักศึกษา  ใชหนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเปน
นักเรียน หรือ นักศึกษา  จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เปนภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)  
 
o หลักฐานการเงิน  
 

- ใชสําเนาสมุดบัญชีเงนิฝากออมทรัพยสวนตัว อัพเดทไมเกิน 7 วันกอนย่ืนพรอม
ถายสําเนายอนหลงั 6 เดือนแสดงช่ือเจาของบัญชี  โดยช่ือและนามสกุลตองสะกดให
ถูกตองตามหนาหนังสือเดินทาง  
 
- หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาสําเนาหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชีของเลม
เกาท่ีตอ พรอมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเปนปจจุบัน 
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของทานมบีางเดือนหายไป ขอใหออกเปน statement 
จากธนาคารยอนหลังไมตํ่ากวา 6 เดือนและปรับยอดใหลาสุด ไมตํา่กวา 7 วนันับจากวันนัด
หมายยื่นวีซา แตหากใช statement แลวยงัคงไมมีการเคลื่อนไหวทุกเดือน ขอใหทํา
หนังสือหรือจดหมายเปนลายลักษณอักษรช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษ ตามความเปนจรงิ อาทิ 
ไมมีการเคลื่อนไหวเน่ืองจากไมไดตดิตอธนาคารเปนระยะเวลานานหรือเหตุผลอ่ืนๆ ตามแต
ละบุคคล เปนตน  
- กรณีมีเงินฝากในบัญชนีอยเกินไปใน 1 เลม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอ่ืนแนบดวย 
อาทิ เชน บัญชีเงินฝากประจํา เปนตน 
- กรณีรบัรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัว ตองทําจดหมายรับรองคาใชจายให
บุคคลในครอบครวัเปนภาษาอังกฤษพรอมระบุความสมัพันธเพ่ือช้ีแจงตอสถานทูต 1 ฉบับ 
โดยเฉพาะคูสาม-ีภรรยา จะตองมีสําเนาสมุดบัญชีการเงินสวนตัวประกอบดวยแมวาจะจด
ทะเบียนสมรสแลวก็ตาม หากมกีารเงินในบัญชีนอย ฝ�ายท่ีมีการเงินมากกวาตองทํา
จดหมายรับรองคาใชจายพรอมระบุชื่อและความสัมพันธชี้แจงตอสถานทูตเปนลายลักษณ
อักษรดวย 

 



 

 

*** สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะทาง
การเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา  
o กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป (กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา 
หยาราง)  

- จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตองคัด
จดหมายยินยอมใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองคาใชจายพรอม
แจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตน
สังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษ
แนบดวยโดยฉบบัแปลจะตองเปนการแปลที่ออกโดยกระทรวงการตางประเทศและมีตรา
สแตมป�ของกระทรวงยนืยัน พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อ
รับรองแกบุตรดวย 
 
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา   โดยบดิาจะตองคัด
จดหมายยินยอมใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองคาใชจายพรอม
แจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตน
สังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษ
แนบดวยโดยฉบบัแปลจะตองเปนการแปลที่ออกโดยกระทรวงการตางประเทศและมีตรา
สแตมป�ของกระทรวงยนืยัน พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพือ่
รับรองแกบุตรดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางทั้งกับบดิาและมารดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและ
ยินดีชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ 
หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวยโดยฉบบัแปล
จะตองเปนการแปลที่ออกโดยกระทรวงการตางประเทศและมีตราสแตมป�ของกระทรวง
ยืนยัน พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรบัรองแกบตุรดวย 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูดูแลบุตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ กรุณาแนบฉบับแปล
เปนภาษาอังกฤษแนบดวยโดยฉบบัแปลจะตองเปนการแปลที่ออกโดยกระทรวงการ
ตางประเทศและมีตราสแตมป�ของกระทรวงยนืยัน 

 
*** การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและ
หากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัท ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความ
สะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวน
ทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
***    กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
แจงสถานทูต ยกเลิกวซีาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทกึไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ 



 

 

***   เมื่อทานไดชําระเงินคามดัจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯท่ี
ไดระบุไวโดยทั้งหมด 
 
** กรณีมกีารขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวีซา ทานสามารถจะตองแจงความจํานงแก
บริษัททัวรใหทราบลวงหนา แตหากกรณีทานที่ตองใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันยื่นวีซาและ
ทานไมสามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน ทานน้ันจะตองมายืน่เด่ียวและแสดงตัวที่สถานทูต
ตามกําหนดการของสถานทูตเชนเดียวกัน  ** 
 
 ***   ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรอกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผู
เดินทางเปนหลัก   
                     
 
***********************************************************************************************

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



 

 

กรอกขอมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการย่ืนขอวีซาเขายุโรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไมเหมือนกับความเปนจริงหรือไมเหมือนกบัตอนนําเอกสารสงย่ืนคํารอง
ขอวีซา ทางศูนยย่ืนหรอืสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล

ในระบบออนไลน และเสียคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาใหม 
กรุณากรอกใหครบถวน อยาปลอยวางไว อาทิ เกษยีณ / แมบาน / อาชีพอิสระ /  

ไมไดศกึษาแลว / รอศึกษาตอ เปนตน กรุณาระบุมาใหเรียบรอย 
(กรุณาใชแบบฟอรมน้ีและกรอกเปนภาษาอังกฤษ เพื่อป�องกนัความผิดพลาดในการสะกดตัวอักษร

และเพื่อใหเกิดความสะดวกตอการทําเอกสารออนไลนตอไป) 
 
1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................. 
 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอนแตงงาน 
 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาอังกฤษ).......................................................... 
     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วันเดือนป เกิด ................................................. 
     วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 
     สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................... 
2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตงงานจดทะเบียน    ......... แตงงานไมจดทะเบียน   ......... หยา   ......... หมาย 
 
3.   กรณีทานที่แตงงานแลว ไมวาจะเปนแบบจดทะเบียนหรือไมก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูสาม-ีภรรยา 
      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 
      วันเกิด ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่เกิด สามี-ภรรยา ..................................... 
4.  ที่อยูปจจุบันตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................ 
    ............................................................................................................. รหัสไปรษณีย ............................. 
     ที่อยูปจจุบันปจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบานใหเขียนวา As above (ภาษาอังกฤษ)....................................... 
     ................................................................................................................................................................ 
 
     รหัสไปรษณีย ...............................................     โทรศัพทบาน ................................................................... 
 โทรศัพทมอืถือ ................................................. อีเมลล ...........................................................................  
 
5.  ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................. 
 (กรุณาแจงดวยวา กิจการที่ทําน้ันเกี่ยวกับอะไร ดานใด ..................................................................................) 
 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจงลักษณะการงานและที่อยูทีท่ํางานใหชัดเจนเชนกัน)  



 

 

  ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................ 
 ............................................................................................................  รหัสไปรษณีย ............................. 
  
 ตําแหนงหนาที่ (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................... 
 โทรศัพท ............................................  หมายเลขตอภายใน (ถามี) ................................. 
 
อยู กรุณาแจงระดับช้ันหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ............................................................... 
กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจงคณะและวิชาหลักที่ศกึษา (ภาษาอังกฤษ) ...................................................... 
 
7.  ช่ือบุคคลที่รวมเดินทางไปดวย.......................................................................................................................... 
ความสัมพันธกับผูเดินทางรวมคร้ังน้ี (ระบุ)........................................................................................................          
 
8.  ทานเคยเดินทางเขายุโรปใน 3 ปที่ผานมาหรือไม    ........ ไมเคย   ......... เคย (กรณีเคยใหระบุวันที่) 
    
 ต้ังแตวันที่ ...................................... ถึงวันที่ .........................................    รวม ........... วัน 
   
 ทานเคยไดรับการสแกนน้ิวมือหรือไม   ........ ไมเคย   ......... เคย  
 กรณีที่ทานเคยไดรับการสแกนน้ิวแลว กรุณาระบุวันที่ ............................................................... 
 กรณีทีท่านเคยไดรับวีซาเชงเกนใน 3 ปที่ผานมา ทานไดวีซาเชงเกนจากประเทศใด ..................................................  
 

 
9.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม   ........ ไมเคย   ......... เคย (กรณีเคยใหระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 
 ................................................................................................................................................................. 
 
10.  ทานสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางดวยตัวทานเองหรือไม   ........ ตัวเอง   ......... มีผูสนับสนุนคาใชจาย 
(กรณีที่มีผูสนัสนุนคาใชจายใหระบุผูสนับสนุนคาใชจายของทานและระบุความสัมพันธและเดินทางดวยกันหรือไม) 
ผูสนับสนุนคาใชจายของทานคือ ......................................................................................................................... 
ความสัมพันธกับทาน ......................................................................................................................................... 
เดินทางดวยกันกับทานหรือไม   ........ เดินทางดวยกัน   ......... ไมไดเดินทางดวยกัน 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 


