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 ฝรั่งเศส-สวติเซอร์แลนด์-อิตาล ี9 

วนั  
มหานครปารสี เมอืงที่ไม่เคยหลบัไหล 

เขา้พระราชวงัแวรซ์ายส ์และลอ่งเรอืแม่น า้

แซน 

ชอ้ปปิง้แบรนด์เนมจากรา้นคา้ปลอดภาษ ี

ขึ นเขาจงุฟราว ฉายา Top of Europe  

เที่ยวเมืองหลกั ปารสี-แรงส-์กอลมาร-์ 

อนิเทอรล์าเกน้-มิลาน-เวนสิ-ปซิา่-โรม 
โดยสายการบนิไทย  (TG) 

  

ปารสี เมืองที่โด่งดังทั งเรื่องแฟชั่น สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ที่นา่สนใจ 

เยือนแวร์ซายส์พระราชวังทีย่ิ่งใหญ่ ล่องเรือชมทัศนียภาพบนแม่น ้าแซน 

แม่น ้าสายหลักของนครปารีส พร้อมช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีจากรา้นค้า

ปลอดภาษ ี

Europe Classic Reroute 
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แรงส ์ เป็นเมืองในจังหวัดมาร์นแคว้นชองปาญ-อาร์แดน ในประเทศฝรั่งเศส เมือง

แรงส์ตั งอยู่ทางตะวันออก 

เฉียงเหนือของฝรั่งเศส ราว 129 กิโลเมตร มีวิหารแห่งแรงส์เป็นวหิารที่

ทรงคุณค่าทางประวตัศิาสตร์ของเมืองแรงส ์และยังได้รับการขึ นทะเบียน

เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้อกีด้วย  

กอลมาร ์  เมืองเล็กๆ ที่มีบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติคอีกแห่งหนึ่งในฝรั่งเศส มี

บ้านเรือนที่สวยงาม ได้รับฉายาเป็น   Little Venice เน่ืองจากมีสถาปัตยกรรม

แบบโบราณอ่อนช้อยและไดร้ับการอนุรักษไ์ว้เป็นอย่างดี 

อนิเทอรล์าเกน้ ที่ตั งของยอดเขาที่ไดช้ื่อว่าเป็น Top of Europe ชมความงดงามและ

ยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป ์ขึ นสูย่อดเขาจุงฟราวยอร์ค ซึ่งมีความสูงกว่า 

3,454 เมตรจากระดับน ้าทะเล และเลือกซื อสินค้าของท่ีระลกึต่าง 

มลิาน  หรือ มลิาโน เมืองส้าคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาล ีเมืองแห่งแฟชั่น

ดีไซน์เนอร์ชื่อดังของอิตาล ีมีมหาวิหารที่งดงามโดดเด่นและแหล่งช้อปปิ้ง

แฟชั่นชื่อดงัก้องโลก แกลเลอรี่ วิคเตอร ์เอ็มมานูเอล ที่นับว่าเป็น 
 ช้อปปิ้งอาเขตที่สวยทีสุ่ดในอิตาล ีมากว่า 100ปี 

เวนสิ เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจ้านวนมากมาย

ในแต่ละปี อดตีเมืองทีเ่คยร่้ารวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลางเกาะเวนิสประ

กอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ ล่องเรือพร้อมสัมผัสบรรยากาศอัน

แสนโรแมนติค 
ปซิา่ เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศอิตาลี  อดตีเมืองท่าเรือชายฝั่งทะเลเมดิ

เตอร์เรเนียน และเป็นที่ตั งของหอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยข์องโลก 
โรม เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ป ีชมเมือง

และสถานท่ีที่เป็น 1  ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกและนครวาตกิัน มหา

วิหารที่เป็นศูนยก์ลางแห่งคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิคของโลก ชม

รูปปั้นและจิตรกรรมอนัล ้าค่าโดยฝีมือของจติรกรเอกชื่อดังก้องโลก 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง      22 - 30 ต.ค.2561 
            

วนัแรก  กรงุเทพฯ 

21.00น.  นดัคณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ชั น 4 ประตหูมายเลข 2-3 

เคาน์เตอร ์สายการบนิไทย 

เคาน์เตอร ์D เจา้หนา้ทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอา้นวยความสะดวกดา้น

เอกสารและสมัภาระ 

 

วนัทีส่อง  ปารสี-แวรซ์ายส-์ปารสี-ลอ่งเรอืแมน่ า้แซน-แรงส ์(ฝรัง่เศส) 

00.05 น.  นา้ทา่นออกเดนิทางสูก่รงุปารสี ประเทศฝรัง่เศส  โดยสายการบนิ

ไทย เทีย่วบนิที ่TG930 
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07.05 น.  เดนิทางถงึสนามบนิชารล์เดอโกลล ์Charles de Gaulle สนามบนิ

กรงุปารสี หลังผ่านขั นตอนการตรวจ  คนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระ

เรียบร้อยแล้ว น้าท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ เมืองทีต่ั งของพระราชวัง  หรูหรา

ชื่อดังของโลก ตั งอยูท่างทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส ซึ่งปจัจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ

มหานคร   ปารีส น้าท่านเข้าชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์Versailles 

Palace พระราชวังทีย่ิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่ง  ของโลกและนับเป็นหนึ่งใน

เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันดว้ย เดมินั นแวรซ์ายส์เป็นเพียงเมืองเล็กๆ  

 แห่งหนึ่งเท่านั น มีผู้คนอาศัยอยู่เบาบาง บริเวณส่วนใหญ่เป็นป่าเขาเยี่ยงชนบท

อื่นๆ ของฝรั่งเศส เมื่อพระ  เจ้าหลุยส์ที ่13 แห่งฝรั่งเศสยังทรงพระเยาว ์ขณะ

พระชนมายุได ้23 พระชันษา ทรงนยิมลา่สตัว์ในป่า และ  ทรงเห็นว่าต้าบลแวร์

ซายส์น่าจะเหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสตัว ์จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระต้าหนักขึ นมา 

 ใน พ.ศ. 2167 พระราชวงัแวรซ์ายส ์อดีตพระราชวังในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์

ท่ี14 ที่สร้างได้อย่างวจิิตร  บรรจงจนกลายเป็นตน้แบบของพระราชวังอื่นๆ 

มากมาย เดิมทีเมื่อพระเจ้าหลุยส์ที ่13 แห่งฝรั่งเศสยังทรง  พระเยาว ์ทรงนิยมล่า

สัตว์และทรงเห็นว่าต้าบลแวรซ์ายส์น่าจะเหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสัตว์ จึงโปรดเกล้า

  สร้างพระต้าหนักขึ นมาในปี 1624 โดยในชว่งแรกเป็นเพียงกระทอ่มเล็กๆ 

ส้าหรับพักชัว่คราวเทา่นั น เมื่อ  พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ขึ นครองบัลลังก ์จึงมีพระ

ประสงค์ที่จะสร้างพระราชวังแห่งใหม่ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการ  ปกครองของ

พระองค์ จงึเริ่มมกีารปรับปรุงพระตา้หนักเดมิในปี 1661 โดยใช้เงนิทั งหมด 5 แสน

ล้านฟรังค ์  คนงานอีก 30,000 คนและใช้เวลาอยูถ่ึง 30 ปีจึงแล้วเสร็จในปี 

1688 ทกุส่วนท้าด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นแบบ 

  อย่างศิลปกรรมที่งดงามมาก  การก่อสร้างพระราชวังแวร์ ซายส์แห่งนี ได้

น้าเงินมาจากค่าภาษีอากรของ   ราษฎรชาวฝรั่งเศส ตอ่มาจึงได้มีกองทัพ

ประชาชนบกุเข้ายดึพระราชวังและจับพระเจ้าหลุยส์ที ่16 แห่ง  

 ฝรั่งเศส กับพระนางมารี อองตัวเนต ประหารด้วยกิโยติน ในวันที่ 16 

ตุลาคม 1789 ปัจจุบันพระราชวังแวร ์  ซายส์ยงัอยู่ในสภาพดแีละเปิดให้

ประชาชนเข้าชมได ้นา้ท่านชมภายในที่มกีารแบ่งเป็นห้องต่างๆ อาทิ ห้อง 

 บรรทม  ห้องเสวย  ห้องส้าราญ เป็นต้น ทกุห้องล้วนมีเครื่องประดบังดงามตระการ

ตาและภาพเขียนที่ม ี   ชื่อเสียง อาทิ ห้องกระจก (Galerie des Glaces 

หรือ The Hall of Mirrors) เป็นห้องท่ีมีชื่อเสียงมากที่สดุซึ่ง  เคยใช้เป็น ห้องลง

นามในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมติรกบัจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั งที ่ 

  1 และใช้เป็นทีล่งนาม ในเมื่อเยอรมนีบุกตชีนะฝรั่งเศสในสงครามโลกครั ง

ท่ี 2 อีกดว้ย ห้องนี พระเจ้าหลุยส์ที ่  14 ทรงท้าการก่อสร้างเอง ภายในห้อง

ประกอบด้วยกระจกยกัษ์ 17 บาน เปิดออกแล้วจะเห็นสวนแวร์ซายส์  อัน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
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สวยงาม ในพระราชวงัแวรซ์ายส์มีห้องทั งหมด 700 ห้อง  รวมภาพวาดทั งหมด 6,123 

ภาพและงานแกะ    สลักทั งหมด 15,034 ชิ น พร้อมฟังบรรยายจากมัคคุเทศก์ทั ง

ในส่วนของกษตัรยิ์และพระราชินรีวมทั งห้องโถง  กระจกที่ทตูจากสยามได้เคย

เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยสท์ี่14 ให้เวลาท่านเดินเล่นบริเวณอุทยานด้านหลังก่อน  

 เดินทางกลบัเข้า นครปารสี มหานครที่คนทัว่โลกใฝฝ่ันอยากมาเยือน  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน 

บา่ย น้าท่านเดินทางกลับเข้าปารีส น้าท่านชมมหานครปารสี นครหลวงแหง่

สาธารณรฐัฝรัง่เศส ทีม่ีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมายกว่า 20 ล้านคนต่อปี 

ด้วยประวตัิศาสตร์ที่ยาวนานทั งศิลปะและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมทั ง

เป็นศูนย์กลางของแฟชั่นที่ทันสมัย น้าท่านชมโดยรอบเริ่มจากเกบ็ภาพ

สวยของหอคอยไอเฟลิบริเวณหน้าโรงเรียนการทหารหรือจตัุรัสทรอคาเด

โร,ผ่านชมประตูชยัแห่งจักรพรรดินโปเลียน ณ.จัตรุัสชาร์ลสเดอโกลล,์ 

ถนนชองเอลิเซ่ย่านหรูหราราคาแพงทีโ่ด่งดัง จัตรุัสคองคอร์ตทีต่ั งของเสา

หินโอเบลิสจากวิหารลักซอร์ในอียปิต,์ โดมอินวาลิด สถานท่ีเก็บพระศพ

จักรพรรดินโปเลยีน เป็นต้น ให้ท่านถา่ยรปูภายนอกกบัพพิธิภณัฑล์ฟูวร์ 

พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตั งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มชีื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก 

ได้รับการออกแบบจากสถาปนกิชาวจีน-อเมริกัน ซึ่งได้เปิดให้สาธารณะ

ชนเข้าชมได้เมื่อป ีค.ศ.1793 มีประวัตคิวามเป็นมายาวนานตั งแต่สมัย

ราชวงศ์กาเปเซยีง ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึ่งปัจจบุันเป็น

สถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณคา่ระดบัโลกเป็น

จ้านวนมาก อยา่งเช่น ภาพเขยีนโมนาลิซา ผลงานของเลโอนาร์โด ดาวิน

ช ีหรือภาพ Venus de Milo ของอเลก็ซานดรอสแห่งแอนทีออก ในปี ค.ศ.

2006 ซึ่งพิพิธภัณฑ์ลฟูวร์มผีู้มาเยีย่มชมเป็นจ้านวน 8.3 ล้านคน ท้าให้เป็น

พิพิธภัณฑ์ทีม่ีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกและยังเป็นสถานท่ีท่ีมี

นักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในกรุงปารีส  จากนั นน้าท่าน ลอ่งเรอืแมน่ า้

แซน แม่น ้าสายหลักของนครปารีส ชมทัศนียภาพสองฟากฝั่งและ

สถาปัตยกรรมอันงดงามของอาคารสวยงามต่างๆ  จากนั นหากมีเวลาให้

ท่านเลือกซื อสินค้าแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี ไมว่่าจะเป็น กระเป๋า

เดินทางริโมวา, กระเป๋าแบรนดด์ัง รวมถึงน ้าหอมต่างๆ  น้าท่านเดนิทางสู ่

เมอืงแรงส ์Reims เป็นเมืองในจังหวัดมาร์นแคว้นชองปาญ-อาร์แดน ใน

ประเทศฝรั่งเศส เมืองแรงส์ตั งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ราว 

129 กิโลเมตรทางรถยนต์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ค่า้  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารพื นเมือง   

  น้าท่านเข้าสู่ที่พัก ระดบั 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
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วนัทีส่าม แรงส-์กอลมาร ์(ฝรัง่เศส) 

เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

  น้าท่านชม เมอืงแรงส ์Reims เป็นเมืองท่ีตั งของมหาวิหารแรงส ์หรือ มหา

วิหารนอเทรอดามแหง่แรงส ์น้า  ท่านเข้าชม มหาวหิารแหง่แรงส ์Notre Dame 

Reims Cathedral ของประเทศฝรั่งเศส ที่เคยใช้ในพิธีสวม  มงกุฎกษัตริย ์

มหาวิหารที่เห็นในปัจจุบันสร้างบนมหาวิหารเดิมที่ถกูไหม้ไปเมื่อ ค.ศ.1211 ที่พระเจ้า

โคลวิส  ท่ี 1 ผูถ้ือกันว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกของ ฝรั่งเศสไดท้้า

พิธีรับศีลจุ่มจากนกับญุเรมีบาทหลวงของเมอืง  แรงส์เมื่อค.ศ.496 เป็น

สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่มีความสวยงามสร้างขึ นเพื่ออุทิศให้กับพระแมม่าร ีมหา 

 วิหารนอเทรอดามแหง่แรงส์ไดร้ับเลือกโดยองค์การยูเนสโก้ให้ขึ นทะเบียนเป็น

มรดกโลกเมื่อป ีค.ศ.1991 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื นเมือง 

บา่ย น้าท่านเดินทางสู ่เมอืงกอลมาร ์Colmar (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 

ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ อันเป็นเมืองบ้านเกิดของจิตรกรและช่างแกะพมิพ์ มาร์

ติน โชนเกาเออร ์และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต ์บารต์อลด ีผู้ออกแบบ

อนุเสาวรีย์เทพีเสรภีาพ เป็นเมืองที่มีความโรแมนติคเมืองหนึ่งของฝรั่งเศส 

และเป็นสถานท่ีที่คูร่ักมักจะให้ค้าสัญญาในความรกัระหว่างกันและกัน 

ด้วยบรรยากาศที่สวยงามและสถาปตัยกรรมของอาคารบา้นเรือนเก่าแก ่จึง

ท้าให้เมืองกอลมาร์เป็นอีกหนึ่งในสถานท่ีโรแมนติคในฝันของใครอีก

หลายคน   

  จากนั นน้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

ค่า้  รับประทานอาหารค่้าที่โรงแรมที่พกั จากนั นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย   

 

วนัทีส่ี ่ กอลมาร ์(ฝรัง่เศส)-จงุฟราว-อนิเทอรล์าเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

 น้าท่านผ่านชม เมอืงกอลมาร ์ดินแดนแห่งความงามท่ีมีอาคารบา้นเรือน

สวยงาม มีจุดเด่นอยู่ทีค่วามงามของดอกไมท้ี่มีอยู่ทั่วเมือง (ในชว่งฤดูร้อน

และช่วงฤดูหนาวจะมสีเน่ห์กันไปคนละแบบ) จัดเป็นอีกเมืองที่ถกูจัดให้เป็น

เมืองที่มีความโรแมนตคิ จนได้รับการขนานนามว่า ลิตเติ ลเวนิซ Little 

Venice ปัจจุบันเมืองเก่าแก่แห่งนี ได้กลายเป็นเมืองที่น่ามาเยือนเป็นอันดับ

ต้นๆ ของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองท่ีมีลกัษณะสถาปตัยกรรมและ

บรรยากาศของเมืองโบราณ มีบ้านเรือนที่สวยงาม และไดร้ับการดูแลรักษา

ไว้เป็นอย่างด ีบ้านเรือนแบบนี  เรยีกว่า Colombage ในภาษาฝรั่งเศส หรือ 

Fachwerkhaus ในภาษาเยอรมัน เป็นบ้านครึ่งไม้ซุงซึ่งเป็นแบบบ้านที่เป็น
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เอกลักษณ์และเห็นไดท้ั่วไปในแคว้นอัลซาส ลกัษณะพิเศษของบ้านจะขึ น

โครงบ้านดว้ยไม้ทั งหลังรวมทั งหลังคาก่อน จากนั นก็จะโบกปูนระหว่างช่อง

ไม้แลว้ทาทับดว้ยสีสันสวยงามตามใจเจ้าของบ้าน เมืองนี ยังมีคลองน ้าไหล

ผ่านมีทัศนียภาพงดงาม จากนั นน้าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู ่เมอืงกรนิ

เดอรว์าลกรนุ (Grinderwald Grund) ชุมชนเล็กๆ น่ารกัในเขตประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) น้าท่าน ขึ น

รถไฟฟา้ (Cog Wheel) สายจงุฟราวบาหเ์นน (Jungfrau Banen) สู ่ยอด

เขาจงุฟราว ซึ่งตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สมัผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มี

หิมะปกคลมุและแนวปา่สนที่งดงาม ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้

ท่านชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป ์ชมธารน า้แข็งที่ได้รับ

การขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลก จนเดินทางถงึ ยอดเขาจงุฟราวยอรค์  ซึ่งมี

ความสูงกว่า 3,571 เมตรจากระดับน ้า 

ทะเล และได้รับการขนานนามว่า TOP OF EUROPE ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 

100 ป ีของการก่อสรา้งเส้นทางรถไฟสายนี  เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพนัธ์ ค.ศ.

2012 ให้ท่านเดินชมประวตัิของการก่อสรา้ง  

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารพื นเมืองบนยอดเขา Top of 

Europe Restaurant 

บา่ย น้าท่านชมววิสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานตีรวจวดัสภาพ

ภมูอิากาศ Sphinx จากนั นน้าชม ถ า้น า้แขง็ ที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่ง

ไว้อย่างงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่นสบาย ๆ หรือซื อไปรษณียบตัรส่งกลับ

บ้านจาก TOP OF EUROPE  สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางลงจากจุงฟ

ราว สู่สถานรถไฟฟ้า เมอืงเลาเทน่บรนุเนน่ โดยเป็นเส้นทางรถไฟอีกด้าน

หนึ่ง (แวะเปลี่ยนรถไฟท่ีสถานีไคลน์ไชเด็ค จุดเปลีย่นรถไฟ ล้นเกล้า

รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2440) น้าท่านเดินทางเข้าสู ่เมอืง

อนิเทอรล์าเกน้ Interlaken เมืองสวยในหุบเขาที่ตั งรมิฝั่งของ 2 ทะเลสาบ 

คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ ์อยู่เหนือระดบัน ้าทะเลประมาณ 570 เมตร 

ถูกโอบล้อมดว้ยภูเขา ทุ่งหญ้า ทะเลสาบและสวนผลไม้ (ใช้เวลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาที) ชมเมืองที่ได้ชื่อวา่เป็นเมืองตากอากาศที่มชีื่อเสียงที่สุด

แห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และคกึคักตลอดป ีมีความงดงามและ

บรรยากาศที่เงยีบสงบและอาคารโบราณจากยุคศตวรรษที ่19 ส่วนใหญ่

เป็นบ้านไม้สไตล์สวิสชาเล่ต ์ในย่านถนนโฮอีเวก Hoheweg ศูนย์กลาง

การช้อปปิ้งในอินเทอร์ลาเก้น และยังเป็นทีต่ั งของเมืองท่ีเป็นจุดเริ่มต้นสู่

ยอดเขาจุงฟราวที่เป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาแอลป์ฉายา Top of 

Europe ให้ท่านมีเวลาเดินเล่นหรือเลือกซื อสินค้าของฝากหรือสินค้า

คุณภาพดขีองสวิส 
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ค่า้  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน 

  จากนั นน้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีห่า้  อนิเทอรล์าเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์-มลิาน-เวนสิมาสเทร ่(อติาล)ี 

เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

 น้าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศอิตาลี เดินทางสู ่เมอืงมลิาน Milan 

หรอื มลิาโน Milano ในภาษา 

 อิตาเลียนซึ่งป็นเมืองส้าคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาล ีเมืองแห่งแฟชั่น

ดีไซน์เนอร์ชื่อดังของอิตาล ี(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บา่ย น้าท่านชมภายนอกและถา่ยรูปเป็นที่ระลกึกบัความยิ่งใหญ่ของ มหาวหิาร

แหง่เมอืงมลิานหรอืมลิานดโูอโม ที่สร้างโดยสถาปตัยกรรมแบบนโีอโกธิคที่

งดงามด้วยอาคารขนาดใหญ่เป็นอันดับสามในยุโรปที่มยีอดแหลมนับร้อย

ยอดและภายในยังสงบเงียบแต่สวยงามด้วยกระจกสีสเตนกลาส ซึง่สร้างขึ น

ในยปี ค.ศ. 1386  ในบริเวณเดยีวกันยังเป็นที่ตั งของแกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอม็

มานเูอล ที่นับว่าเป็นชอ้ปปิ้งอาเขตที่สวยที่สดุในอิตาล ีมากว่า 100ปี 

ถ่ายรูปกับอนุสาวรยี์ของ ลีโอนาร์โด ดาร์วินชี จติรกรเอกที่โด่งดังจากภาพ

โมนาลซิ่า  จากนั นน้าท่านเดินทางสู ่เมอืงเวนสิ Venice Mestre ตั งอยูใ่น

เขตแควน้เวเนโต ้เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมทีน่ักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือน

เป็นจ้านวนมากมายในแต่ละป ี(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

ค่า้  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั นน้าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีห่ก  เวนสิ-ปซิา่ (อติาล)ี 

เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

 น้าท่านสู่ ทา่เรอืทรอนเชตโต ้เพือ่ขา้มสู่ เกาะเวนสิ อดีตเมืองที่เคยร่้ารวย

ที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลางเกาะ 

 เวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกัน

กว่า 400 แห่งที่ศูนยก์ลางอยู่ที ่ 

 จตัรุสัเซนตม์ารค์ หรอื ซานมารโ์ค ชุมชนทีใ่หญ่ท่ีสุดบนเกาะต่างๆ ของ

เมืองเวนิสที่มีคลองต่างๆ มากมายนับร้อยแห่ง นับเป็นบรรยากาศทีไ่ม่มีที่ใด

เหมือนและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง ชมสะพานสะอื นที่เชื่อมระหว่างคุก

หลวงและพระราชวังดอร์ดจชมวิหารเซนต์มาร์คที่งดงามด้วยการประดับ

ด้วยโมเสคหลายล้านชิ น เดินชมตวัเมืองจนถึงสะพานริอลัโตที่ทอดข้ามแก

รนด์คาเนลอกีหนึ่งสัญลักษณ์ของเวนิส  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง 
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บา่ย ล่องเรือกลับสูฝ่ั่งเมสเทร ่Mestre จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ เมอืงปซิา่ (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) อกีหนึ่งเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของ

ประเทศอิตาลี อดีตเมอืงท่าเรือชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นที่ตั ง

ของหอเอนปิซ่า ผ่านชมความงดงามของทศันียภาพท่ีงดงามเป็นระเบียบ

ของบ้านเมืองและบ้านเรือนต่างๆ  น้าท่าน ชมหอเอนปซิา่  Pisa Tower, 

Leaning Tower น้าท่านชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก “หอเอนปซิา่” 

ให้เวลาท่านเดินเล่นถา่ยรูปกับหอเอนปิซ่า ที่สร้างขึ นเพื่อเป็นหอระฆังแห่ง

วิหารประจ้าเมือง แต่เพียงการเริ่มต้นของการสร้างถึงบริเวณชั น 3 ก็เกดิ

การทรุดตัวและต้องหยุดการก่อสร้างจนถัดมาอีกรว่ม 100 ปี ถึงได้สร้างต่อ

จนเสร็จสมบูรณ์และยงัเป็นสถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์เรื่องแรงโน้มถ่วง

ของโลก และการตกของวัตถดุ้วย 

  จากนั นน้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้าที่โรงแรม จากนั นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 

วนัทีเ่จด็  ปซิา่-โรม (อติาล)ี 

เชา้ รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

 น้าท่านเดินทางสูก่รงุโรม เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวที่มชีื่อเสียงของ

ประเทศอิตาลี แตล่ะปมีีนักท่องเที่ยวมากมายจากทกุมุมโลกต่างเดนิทางมา

กรุงโรม เพ่ือชื่นชมกับสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตรแ์ห่งความยิ่งใหญ่ 

โรมเป็นมหานครที่มีสสีันเฉพาะตัว คลาคล่้าไปด้วยผู้คนและนักทอ่งเที่ยว 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง)   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บา่ย น้าท่านชมเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอายุเก่าแกก่วา่ 2,000 

ปี น้าท่านสู่นครวาตกินั ซึ่งเป็นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์

นิกายโรมันคาทอลิก ให้ท่านถ่ายรปูภายนอก มหาวหิารเซนตป์เีตอร ์

St.Peter’s Basilica แห่งนครรัฐวาตกิันที่งดงามด้วยศิลปะในยุคเรอเน

ซองส์และยังไดร้ับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา มยีอดโดมขนาดใหญ่ท่ี

หาชมได้ยาก ซึ่งปัจจบุันล้วนแต่เป็นสิ่งล ้าคา่ของประเทศอติาล ี ให้ท่าน

ถ่ายรูปกับจตัุรัสหน้าวหิารเซนต์ปีเตอร์ ที่ท่านอาจเคยเห็นจากการถ่ายทอด

ทางโทรทัศน์ในช่วงเวลาส้าคัญๆ ของคาทอลิค จากนั นน้าท่านชมภายนอก

พร้อมถ่ายภาพของ สนามกฬีาโคลอสเซีย่ม สิ่งก่อสร้างที่เป็น 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรยข์องโลก ซึ่งเป็นสนามกีฬายกัษ์ที่จคุนได้กว่า 50,000 คน  

ถ่ายภาพกับประตูชยัคอนสแตนติน สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะ ผ่านชม

อนุเสาวรียข์องพระเจา้วิคเตอร์เอ็มมานูเอ็ลหรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน 

ผ่านชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิ์โรมันทีย่่าน โรมนัฟอรัม่ ท่ี
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เปรียบเสมือนใจกลางเมืองหลวงในอดีต ผ่านชมสนามม้ากรฑีาเซอร์คัส 

แมกซิมุส  ก่อนน้าท่านสู่บริเวณ น า้พเุทรวี ่Trevi Fountain หนึ่งใน

สัญลักษณ์ที่ส้าคัญของกรุงโรม สถานที่นักทอ่งเที่ยวมาโยนเหรียญเสี่ยง

ทายตามเรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่องThree Coins in The Fountain ให้

เวลาท่านชั่วครู่ ก่อนนา้ท่านมาเดินเล่นบริเวณ ยา่นบนัไดสเปน Spanish 

Step แหล่งช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่มชีื่อเสียงทีสุ่ดแห่งหนึ่งของกรุงโรม และ

หากมีเวลาให้ท่านไดม้ีโอกาสเลือกซื อสินค้าแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอด

ภาษี อาท ิRimowa, Furla, Gucci, Longchamp, Tissot, Michael Kors, 

Bally, Armani, Kipling เป็นต้น (เพือ่ความสะดวกในการเดนิเลน่ชมเมอืง

และเลอืกซื อสนิคา้ของทา่น ใหท้า่นอสิระอาหารค่า้ตามอธัยาศยั)   

  จากนั นน้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีแ่ปด โรม (อติาล)ี 

เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

 สมควรแกเ่วลานา้ทา่นเดนิทางสูส่นามบนิลโีอนาโด ดาวนิช ีประเทศอติาล ี

13.30 น.  นา้ทา่นออกเดนิทางจากกรงุโรม โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่

TG945 

 

วนัทีเ่กา้  กรงุเทพฯ 

06.05  น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ... 

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

 

 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมี

เหตกุารณอ์ืน่ๆ ที่ไมค่าดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร์ หรอืกรณทีี่

พกัตามรายการถกูจองเตม็หมด  

จะจดัหาโรงแรมทีพ่กัในระดบัเดยีวกันแทนให ้ทั งนี เพือ่ประโยชนข์องคณะเปน็

สา้คญั   
 

 

 

อตัราคา่เดนิทาง   22 - 30 ต.ค.2561 
    

Europe Classic Reroute 9 Days/TG 

ฝรัง่เศส-สวติเซอรแ์ลนด-์อติาล ี 
ราคารวมตัว๋ 

ราคาไมร่วม

ตัว๋ 

ผู้ใหญ่ ท่านละ 68,900 37,900 
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เด็กอายุต่้ากว่า 12 ป ีพักกับผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 
65,900 37,900 

เด็กอายุต่้ากว่า 12 ป ีพักกับผู้ใหญ่ 2 

ท่าน (เสริมเตียง) 
62,900 34,900 

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,900 8,900 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวซีา่และค่าบริการดา้นการนดัหมายและ

เอกสารท่านละ 3,500 บาท //  

ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท์อ้งถิน่และค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,800 

บาท   

ทั งหมดชา้ระพรอ้มค่าทวัรก์อ่นเดนิทาง ** 

 

*** บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี า้มนั ในกรณทีี่สายการบนิ

มีการเรียกเกบ็เพิ่มเติมภายหลงั *** 

*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตให้เดก็อายตุ่้ากว่า 7 ป ีเข้าพักแบบไมม่เีตียง

เสรมิ *** 

 
หมายเหต ุ

 อตัราคา่เดนิทางนี ตอ้งมจีา้นวนผูโ้ดยสารทีเ่ปน็ผูใ้หญจ่า้นวนไมต่่า้กวา่ 25 ทา่น และ

จะตอ้งชา้ระมดัจา้ หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัที 

 กรณที่านทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารตาม

รายการทวัรห์รอืของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจง้ลว่งหน้าเนือ่งจากมกีาร

เกี่ยวขอ้งกบัการยืน่วซีา่ ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยื่นวซีา่พรอ้มคณะได ้ 

 กรณที่านทีต่อ้งการอยูต่อ่ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอกีครั งของสายการบนิ 

ไมส่ามารถเปลี่ยนสนามบนิทีบ่ินออกได ้และอยูต่อ่ไดไ้มเ่กนิ 7 วนั นบัจากวัน

กลบัออกจากยโุรป มคีา่ธรรมเนยีมในการเลือ่นตัว๋กลบั ทา่นละ 4,500 บาท หาก

เปลี่ยนแลว้ไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงอกีได ้และการยื่นวซีา่ไมส่ามารถยืน่พรอ้ม

คณะได ้หากมกีารเดนิทางตอ่ไปยงักลุม่เชงเก้นอืน่ ทา่นจะตอ้งตรวจสอบเมอืงที่

อยูต่อ่วา่อยู่ทีไ่หนนานทีส่ดุ ทา่นอาจจะตอ้งไปยืน่วีซา่เชงเกน้ทีเ่มอืงนั นๆ แทน 

บรษิัทสามารถออกเอกสารสา้หรบัการยืน่วีซา่ใหท้า่นไดเ้พียงเฉพาะตาม

รายการทวัรแ์ละระยะเวลาของคณะเทา่นั น และทา่นจะตอ้งดา้เนินการดว้ยตวั

ทา่นเอง 

 การดา้เนนิการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวมประมาณ 15 วัน 

ดงันั นจงึขอความรว่มมอืในการจดัเตรยีมเอกสารสา้หรบัการยื่นขอวซีา่ให้

ครบถว้นและสมบรูณ ์ทั งนี เพือ่เปน็ผลดแีละความสะดวกรวดเรว็ในการ
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ดา้เนินการขอวซีา่และทุกทา่นจะตอ้งไปแสดงตวัตอ่เจา้หนา้ทีส่ถานทตูพรอ้ม

ถ่ายภาพและสแกนนิ วมอื 

 
อตัรานี รวมบรกิาร 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบินไทย ชั นประหยัด  เส้นทาง กรุงเทพฯ-ปารีส // 

โรม-กรุงเทพฯ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบั-ส่งน้าเที่ยว ตามรายการที่

ระบ ุ

 ค่ามัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวรข์องบริษัทจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ้านวยความสะดวกแก่

ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทซึ่งเด็กอายตุ่้ากว่า 1 ป ี

และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุม้ครอง 500,000 บาท 

 ค่าภาษีน ้ามันเชื อเพลงิและค่าประกันภยัการเดินทางที่มกีารเรียกเก็บจากสายการบิน 

ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันท่ี 3 ม.ีค.2561 หากมีเพ่ิมเติมภายหลงัหรืออัตราการ

ผกผันค่าน ้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชา้ระเพ่ิมตามกฏและเงือ่นไขของสายการ

บิน   

 

อตัรานี ไมร่วมบรกิาร 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบินก้าหนด (30 กิโลกรัมต่อ

ท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมการท้าหนังสือเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเก้นและค่าบรกิารการนัดหมายและงานด้านเอกสาร ท่าน

ละ 3,500 บาท (ช้าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถในระหว่างการเดินทางและค่าทิปมัคคุเทศกท์้องถิ่นตามเขต

พระราชวังและเขตเมอืงเก่าและค่าทปิหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ท่านละ 1,800 บาท 
(ช้าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง) 

 ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง 

 ค่าใช้จ่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม

เองค่าโทรศัพท ์ค่าซกัรีดฯลฯ 

 ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบุไว้ในรายการ 

 ค่าน ้าดื่มระหว่างทัวร ์(ไม่มีการแจกน ้าดื่มระหว่างทัวร)์ 

 ค่าท้าใบอนุญาตทีก่ลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนต่างดา้ว 

 ค่าประกันภยัการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ 

 
การชา้ระเงนิ  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ้าเป็นจ้านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่ง
ท่าน ส้าหรับการจองทวัร์ส่วนที่เหลือจะขอเกบ็ทั งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท้า
การ มิฉะนั นทางบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ้าทั งหมด 
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การยกเลกิ 
 หากมีการยกเลกิเกิน 45 วันท้าการแต่ไม่เกนิ 90 วันท้าการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การคืนเงินมัดจ้าค่าตัว๋โดยสารของท่านนั นๆ (เง่ือนไขค่ามัดจ้าตามที่ทางสายการบิน
เรียกเก็บ) 

 หากมีการยกเลกิน้อยกว่า 45 วันท้าการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ้า
ทั งหมด 

 หากมีการยกเลกิน้อยกว่า 15 วันทา้การ บรษิัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์
ทั งหมด 

 หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแลว้ไม่ได้รบัการอนุมตั ิ ผู้โดยสารต้องช้าระค่ามัดจ้า 

20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรยีกเก็บ 
 หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืค่ามัดจ้า  
 หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนค่าทวัรท์ั งหมด  

 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสาย

การบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตกุารณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
บริษัทฯจะค้านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 

o กรณีที่มกีารเกิดภยัธรรมชาติ ทั งในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่้เดินทางก้าลังจะ
ไป หากมีเหตกุารณ์ตา่งๆ เกิดขึ นและมีเหตทุ้าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทาง
ตามก้าหนดได ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวา่จะไดร้บัการยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวรต์ิดต่อวา่สามารถคืน
เงินได้  

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เน่ืองจากภัยธรรมชาต ิหรือเหตกุารณ์
จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุท้าให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับไดต้ามก้าหนดการ
เดินทางของรายการทวัร ์ 

o บริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้ามน้าเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ ความ
ประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแลว้ ทางบรษิัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่จ้านวนทั งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวซี่า อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ้านักอยู่ในประเทศไทย 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระ
ของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินก้าหนด รวมถึงไมร่ับผิดชอบกรณีเที่ยวบิน
ล่าช้าหรือยกเลกิเท่ียวบิน 

o ในบางรายการทัวร์ ทีต่้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋า
อาจจะถกูก้าหนดให้ต่า้กว่ามาตรฐานได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับข้อก้าหนดของแตล่ะสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรบัผิดชอบคา่ใช้จ่ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสบูบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และ
สถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก้าหนดที่ชัดเจนในเรือ่งการสูบบุหรี่ และมีสถานท่ีโดยเฉพาะ
ส้าหรับผู้สูบบุหรี ่ทั งนี เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 
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o กรณีที่ท่านเดินทางเปน็ครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครวั ทีต่้อง

ได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอาย ุมีโรคประจ้าตวั ไม่สะดวก
ในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจ้าเป็นต้องดูแลคณะทัวรท์ั งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก้าหนดตลอดทั งปี หรือก้าหนดลว่งหน้าค่อนข้างนาน 
หากวันเดินทางดังกลา่วตรงกับวันที่สถานทีเ่ข้าชมนั นๆ ปิดท้าการ หรือ ปดิโดยมิได้
แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันท่ีคณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกลา่วได ้ทางบริษทัฯ จะสลับรายการเพ่ือให้ท่านได้เข้าชม
สถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั น ๆ ตามเง่ือนไขราคาที่ได้รับจากทาง 

บริษัท supplier ประเทศนั นๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรือ เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลท้าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกลา่วได ้ทางบริษัทฯ จะไม่มี

การคืนเงินใดๆ ให้แกท่่าน เน่ืองจากไดช้้าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  
o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยดุของชาว

ยุโรป รา้นค้าปิดเป็นสว่นใหญ่ ดังนั นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 
 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จึง

อาจท้าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple 

Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ปน็ 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื

อาจจะตอ้งแยกเปน็ 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณทีีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ี

อุณหภูมิต่า้  

3. กรณีที่มีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ นมาก

และห้องพักในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมือง

เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจ

เป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึ่งขึ นอยู่กบัการออกแบบของแต่

ละโรงแรมนั นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 
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o หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่่า้กวา่ 6 เดอืน  

- โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี สามารถ
ใช้ได้ แต่หากนับแลว้ต่้ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นค้ารอ้งขอท้าหนังสือ
เดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  

- หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างส้าหรบัวีซ่าอย่างน้อยไมต่่้ากว่า 3 หน้า   

- หากท่านเปลีย่นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรณุาเตรยีมเลม่เก่าให้ดว้ยเน่ืองจาก
ประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคา้ร้องขอวซี่า  

- ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรณุาถอดออกและไม่จ้าเป็นต้องส่งให้กบับริษัททวัร ์
หากมีการสูญหาย บรษิัทฯ จะไมร่ับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั นๆ  

 

o รปูถา่ยสขีนาด 2 นิ ว จา้นวน 2 รปู เนน้รปูหนา้ขนาด
เทา่รปูถา่ยในหนา้หนังสอืเดนิทาง   
- ฉากหลังสีขาวเท่านั น เน่ืองจากสถานทูตจะต้องสแกน

รูปลงบนวีซ่า   
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่

หมวกและ 
เครื่องประดบั ** 

 
o สา้เนาทะเบยีนบา้น และสา้เนาบตัรประจา้ตวัประชาชน 

- กรณเีป็นเดก็ อายตุ่า้กวา่ 20 ป ี 
- ใช้ส้าเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายตุ่้ากว่า 20 ปี และยังศกึษาอยูถ่งึแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูต

ขอส้าเนาสูติบัตรด้วยและกรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

หลกัฐานการยืน่วซีา่สถานทูตอิตาลี 
***การยืน่วซีา่อติาล ีทกุทา่นตอ้งแสดงตวัทกุครั งทีม่ีการเดนิทางเพือ่สแกนลายนิ วมือ

ที่ศนูย์ยืน่ VFS ITALY *** 

ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 15 วันท้าการ  

เอกสารในการขอวีซ่า  (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

***สิง่ทีท่า่นควรทราบกอ่นยืน่วซีา่*** 

1. สถานทูตอติาลีไม่อนญุาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวี

ซ่า  

2. ส้าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท้างานอยูต่่างประเทศ จะต้องด้าเนินเรื่องการขอวซี่า

ด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ้านักหรือศึกษาอยู่เท่านั น 

3. การพิจารณาวีซา่เป็นดุลยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดี

และถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายขึ น 

หมายเหต ุ กรณีลกูค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ลกูค้าต้อง

แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของทา่น 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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o หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ั งเบอรท์ีท่า้งาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
o สา้เนาทะเบยีนสมรส กรณทีา่นทีส่มรสแลว้  
o สา้เนาใบเปลีย่นชือ่ กรณทีา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
o สา้เนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณทีา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 
o สา้เนาใบหยา่ กรณทีา่นทีห่ยา่แลว้  

 
o หนงัสอืรบัรองการทา้งาน หรอืเอกสารบง่ชี การมอีาชพีและมรีายไดข้องผู้
เดนิทาง 

 *** การสะกดชื่อ นามสกลุของผูย้ืน่คา้ร้องขอวซีา่ในเอกสารการงาน ต้อง
สะกดให้ตรงตามหนงัสอืเดนิทาง มเิชน่นั น สถานทูตจะไมร่ับพจิารณา 
(สา้คัญมาก) *** 
- กรณลีูกจา้ง ใช้ใบรับรองการท้างานของบรษิัทที่ท้างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

เท่านั น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าท้างาน, อัตราเงินเดือน, ต้าแหน่งงาน 
(หนังสือรับรองการท้างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวซีา่) เป็นต้น 

- กรณมีอีาชพีรบัราชการ ใช้หนังสือรับรองการทา้งานจะต้องคดัเป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั น (ตวัจริง) โดยระบุต้าแหน่ง, อัตราเงนิเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่ม

ท้างานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวราชการ 1 
ชุด (หนังสือรับรองการท้างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) 

- กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ใช้สา้เนาทะเบียนการค้า หรือ ส้าเนากรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า หรือ สา้เนาหนงัสอืรบัรองความเปน็เจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่่า้
กวา่ 3 เดอืน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณที่านทีเ่ป็นแมบ่า้น   
 หากไม่มีอาชีพหรือเปน็แม่บ้าน ใช้เอกสารการท้างานและการเงินของสามี 

พร้อม แสดงส้าเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท้างานและการเงินของสามี พร้อม 

แสดงส้าเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงส้าเนาสูติบัตรบุตร ทั งนี เพ่ือแสดง
ความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไมม่ีบุตรดว้ยกัน ควรคัดหนังสือชี แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมิได้จดทะเบยีน     

 
- กรณที่านทีว่า่งงาน ไมม่รีายได ้ จะต้องมผีู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดง

หลักฐานการท้างานและหลกัฐานทางด้านการเงินของผูร้ับรอง พร้อมชี แจงโดย
หนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือ
ญาติใกล้ชิด  (กรณีนี หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง 
ท่านอาจถกูปฏิเสธการยื่นค้าร้องขอวซี่านี )   

- กรณเีป็นเดก็นักเรยีนและนักศกึษา  ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดง
ความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา  จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็นภาษาอังกฤษ 

(ฉบับจริง)  

 
o หลกัฐานการเงนิ   

- ใช้สา้เนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยส์่วนตวั อพัเดทไม่เกนิ 7 วนักอ่น
ยืน่พร้อมถา่ยสา้เนายอ้นหลงั 6 เดอืนแสดงชื่อเจา้ของบญัช ี โดยชือ่
และนามสกลุตอ้งสะกดใหถ้กูต้องตามหนา้หนงัสือเดนิทาง  
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- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเกา่ กรณุาส้าเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของ
เล่มเก่าทีต่่อ พร้อมกบัตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน 

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดอืนหายไป ขอให้ออกเป็น statement 

จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่้ากว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไมต่่้ากว่า 7 วันนับ

จากวันนัดหมายยื่นวซี่า แต่หากใช้ statement แลว้ยังคงไมม่ีการเคลื่อนไหวทุก

เดือน ขอให้ท้าหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชี แจงเป็นภาษาอังกฤษ 

ตามความเป็นจริง อาทิ ไม่มกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะ

เวลานานหรือเหตผุลอืน่ๆ ตามแตล่ะบุคคล เป็นต้น  
- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เลม่ กรุณาแสดงส้าเนาสมุดบัญชีอื่นแนบ

ด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงนิฝากประจ้า เป็นต้น 
- กรณีรับรองค่าใช้จา่ยให้บุคคลในครอบครัว ต้องท้าจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้

บุคคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชี แจงต่อสถานทูต 
1 ฉบับ โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีส้าเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัว
ประกอบด้วยแมว้่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วกต็าม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่าย
ที่มีการเงินมากกว่าต้องท้าจดหมายรับรองคา่ใช้จ่ายพร้อมระบุชื่อและ
ความสัมพันธ์ชี แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

 
*** สถานทตูไมร่บับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณ ี *** ทั งนี เพือ่แสดงใหเ้หน็วา่มี
ฐานะทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกับคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่
กลบัสูภ่มูลิา้เนา  

 

o กรณเีดก็อายตุ่า้กวา่ 20 ป ี(กรณไีมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-
มารดา หยา่รา้ง)  
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบดิาหรือมารดา 
- หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัด

จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ นโดย
คัดฉบับจริงจากอ้าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย 
กรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั งแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบิดาจะต้องคัด
จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ นโดย
คัดฉบับจริงจากอ้าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย 
กรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั งแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุรดว้ย 

- หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางทั งกบับดิาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจ้ง
ความสัมพันธ์และยินดชีดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ นโดยคดัฉบับจริงจาก
อ้าเภอต้นสังกดัเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบับ
แปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั งแนบสถานะทางการงานและการเงินของ
บิดาเพื่อรับรองแก่บตุรด้วย 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบส้าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลังโดยมี
รายละเอียดว่าฝา่ยใดเป็นผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 



Europe Classic Classic9D/TG (F-CH-I), 22-30Oct2018    17 

*** การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศใน
กลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวซี่า สถานทูตไม่คืน
ค่าธรรมเนียมที่ไดช้้าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค้าร้องใหม่ก็ต้องชา้ระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั ง 
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความรว่มมือในการ
เชิญท่านไปสัมภาษณต์ามนัดหมายและโปรดแต่งกายสภุาพ ทั งนี ทางบริษัทฯ จะส่ง
เจ้าหน้าท่ีไปอ้านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร
เพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดังกลา่วเช่นกัน 
***    กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากการไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะ
ถูกบันทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อท่านได้ช้าระเงินค่ามัดจ้าหรือทั งหมด ไมว่่าจะเป็นการชา้ระผ่านตัวแทนของ
บริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไวโ้ดยทั งหมด 

 
** กรณมีีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหวา่งการยื่นวซี่า ท่านสามารถจะต้องแจ้ง

ความจ้านงแก่บริษัททวัร์ให้ทราบลว่งหน้า แต่หากกรณที่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทาง
ก่อนก้าหนดวันยื่นวซีา่และท่านไม่สามารถน้าหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั น

จะต้องมายื่นเดีย่วและแสดงตัวที่สถานทตูตามก้าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

 

 ***   ทางสถานทตูจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่
จะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามที่ระบเุท่านั น การปฏิเสธวีซา่อันเน่ืองมาจาก
หลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถปุระสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริงและจะคืนให้ท่าน
หลังจากทวัร์อกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม ทั งนี จะค้านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผู้เดินทางเป็นหลัก   

                     

 

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

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

กรอกขอ้มูลตามความจรงิ เพราะมีผลกบัการยืน่ขอวซี่าเข้ายโุรป 
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หากมรีายละเอยีดใดๆ ที่ไมเ่หมอืนกบัความเปน็จรงิหรอืไมเ่หมอืนกบั

ตอนนา้เอกสารสง่ยืน่ค้ารอ้งขอวซีา่ ทางศนูยย์ืน่หรอืสถานทตูขอ

อนญุาตเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มูลใน

ระบบออนไลน ์จดุละ 200 บาท / ท่าน 

กรณุากรอกใหค้รบถว้น อยา่ปลอ่ยว่างไว ้อาท ิเกษยีณ / แมบ่า้น / 

อาชพีอิสระ /  

ไมไ่ดศ้กึษาแลว้ / รอศกึษาตอ่ เปน็ตน้ รบกวนระบุมาใหเ้รยีบรอ้ย 

(กรณุาใชแ้บบฟอรม์นี และกรอกเปน็ภาษาองักฤษ เพือ่ปอ้งกนัความ

ผดิพลาดในการสะกดตวัอกัษาและเพือ่ใหเ้กดิความสะดวกตอ่การทา้

เอกสารออนไลนต์อ่ไป) 

 
 

1.  ชื่อ-สกุล 

(ภาษาไทย)...........................................................................................

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

 
 ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

 ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อน

แต่งงาน  (ภาษาไทย)..........................................................  

 (ภาษาอังกฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วันเดือน

ปี เกิด ................................................. 

     วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือ

เดินทาง ................................................ 

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน 

............................................................... 
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2.  สถานภาพ        โสด        แต่งงานจดทะเบียน        

แต่งงานไม่จดทะเบียน        หย่า        หม้าย 

 
3.   กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณา

กรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล

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

      วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่เกิด 

สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน 

(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................

......... 

 

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

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

 รหัสไปรษณีย์          

 ท่ีอยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above 

(ภาษาอังกฤษ)......................................... 

 

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

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

 รหัสไปรษณีย์        

 โทรศัพท์บ้าน ........................................... 

 โทรศพัทม์ือถือ ............................................ อเีมลล ์

..............................................................................  
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5.  ชื่อสถานท่ีท้างาน / สถานศึกษา 

(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................

...... 

 (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการท่ีท้านั นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด 

..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและท่ีอยู่ท่ีท้างานให้

ชัดเจนเช่นกัน)  

  ท่ีอยู่สถานที่ท้างาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

รหัสไปรษณีย์        

 ต้าแหน่งหน้าท่ี (ภาษาอังกฤษ) 

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

.......... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน 

(ถา้ม)ี ................................. 
 

 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

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

 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักท่ีศึกษา 

(ภาษาอังกฤษ) ...................................................... 
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7.  ชื่อบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปด้วย

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

 ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั งนี  

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

8.  ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีท่ีผ่านมาหรือไม่         ไม่เคย        

เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันท่ี) 

    ตั งแต่วันที่ ..............................  ถึงวันท่ี 

..............................   รวม ........... วัน 

 ท่านเคยได้รับการสแกนนิ วมือหรือไม่    ไม่เคย        เคย   

กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ วแล้ว กรุณาระบุวันท่ี 

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

9.  ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่  ตัวเอง 

       มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย  

(กรณีท่ีมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและ

ระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรือไม่) 

ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่าน คือ 

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

.......... 

ความสัมพันธ์กับท่าน 

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

............................  
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 เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่         เดินทางด้วยกัน        ไม่ได้

เดินทางด้วยกัน 

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

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

 


