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EUROPE CLASSIC   

อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์– ฝร่ังเศส 

10 วัน 7 คืน  

เดินทางเมษายน– มิถุนายน63 

ราคาแนะน าเพียง69,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2.กรุงเทพฯ – โรม – นครรัฐวาติกัน– สนามกีฬาโคลอสเซียม–น า้พุเทรว่ี 

วนัที่ 3. โรม – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า– หอเอนปิซ่า 

วนัที่ 4. ปิซ่า –เมสเตร้ – เกาะเวนิส – เมสเตร้ 

วนัที่ 5. เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเคน 

วนัที่ 6.อินเทอร์ลาเคน – ยอดเขาจุงเฟรา– สตราสบูร์ก 

วนัที่ 7.สตราสบูร์ก – รถไฟความเร็วสงู TGV – ปารีส – ล่องเรือแม่น า้แซน – ประตูชยั – หอไอเฟล 
วนัที่ 8. พระราชวงัแวร์ซาย– พิพิธภณัฑ์น า้หอม – ช้อปปิง้ 

วนัที่ 9. ปารีส– สนามบิน 

วนัที่ 10 กรุงเทพฯ 
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ  
21.00 น. 

 
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่
คอยอ านวยความสะดวก 

วันท่ี 2 
กรุงเทพฯ – โรม – นครรัฐวาติกัน  – สนามกีฬาโคลอสเซียม – น า้พุ
เทรวี่  

00.20น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944 
06.50น. ถึงสนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ช๋ัวโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ช๋ัวโมงใน

วันที่  25ตุลาคม2563) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางพาท่านเข้าสู่นครรัฐวาติกัน 
(Vatican)ประเทศที่เล็กที่สดุในโลกตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีก าแพงล้อมรอบเมืองเอาไว้ได้ทัง้หมด 
ยกเว้นด้านหน้าทางเข้า และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระสนัตะปาปา มีอ านาจปกครอง
สงูสุด น าท่านเข้าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica)(กรณีมีพิธีภายในมหา

วิหาร อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชม หรือในการต่อแถวที่มีขนาดยาว อาจจะไม่ได้รับการเข้าชม)ชมประติมากรรม
อนัลือช่ือปิเอต้า (Pieta) ของมิเคลันเจโลและชมแท่นบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุ้มส าริดที่สร้างโดยจาน
โลเรนโซ แบร์นินี ซ่ึงสร้างตรงบริเวณที่เช่ือกันว่าเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร์  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย จากนัน้ผ่านชมกลุ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจกัร
โรมัน ที่สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมันในช่วง 2 ,000 ปีที่ผ่านมา น าท่านชมความย่ิงใหญ่ในอดีต 
ของสนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum)1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสู้ที่ย่ิงใหญ่
ของชาวโรมนัที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน น าชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ
น า้พุเทรวี่ (Trevi Fountain)สญัลกัษณ์ของกรุงโรมท่ีโด่ง น าท่านเดินสู่บริเวณย่านบันไดสเปน (The Spainsh Step)แหล่ง
แฟชัน่ชัน้น าและแหล่งนัดพบของคนรักการช้อปปิง้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัIH ROMA Z3 HOTELหรือเทียบเท่า 
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วันท่ี 3 โรม – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางต่อสู่แคว้นทัสคานี (Tuscany)โดยเมืองหลวงของแคว้น คือ  ฟลอเรนซ์ (Florence)ที่ได้รับขนานนามว่า
เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซ่ึงล้วนแล้วแต่มีโบราณสถานส าคัญ และมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่
สวยงาม จนได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้เม่ือ ปี ค.ศ.1982 ท าให้ทัสคานีมีช่ือเสียงในฐานะดินแดน
ท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลก นักท่องเที่ยวทั่วโลก ชมความย่ิงใหญ่ และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร 
(Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็นอันดบั 4 ของทวีปยุโรป ซ่ึงโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หิน
อ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม น าชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria)ซ่ึงรายล้อมไป
ด้วยรูปปัน้ อาทิ เช่น รูปปัน้เทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหวัเมดูซ่า (Perseus with the Head 
of Medusa), รูปปัน้เดวิด ผลงานที่มีช่ือเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า (Pisa)เมืองแห่งศิลปะที่ส าคัญของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวันตกของ Florence ด้าน

ตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงและเป็นที่รู้จักของ  
จากนัน้น าท่านเข้าสู่บริเวณจตุัรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบ
โรมาเนสก์ โดยเร่ิมจากหอพิธีเจิมน า้มนต์ (Baptistry of St. John) ที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี, มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงาม
และหอเอนแห่งเมืองปิซ่าอนัเลื่อง ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa)สญัลกัษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์
ของโลกยุคกลาง เร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ.1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงกัลงไปเม่ือ
สร้างไปได้ถึงชัน้ 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึน้มา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึน้อีกจนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาสร้าง
ทัง้หมดถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิซ่านี ้กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็นสถานที่ทดลองทฤษฎี
แรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่า สิ่งของสองชิน้ น า้หนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของทัง้สองชิน้จากที่สงูพร้อมกัน ก็จะตกถึงพืน้พร้อม
กัน จากนัน้ให้ท่านอิสระให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าที่ระลึกราคาถูก ที่มีร้านค้าเรียงรายอยู่มากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั GALILEI HOTELหรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 ปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – เมสเตร้ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถูกสร้างขึน้จากการเช่ือม
เกาะเล็ก ๆ จ านวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียตริก เป็นเมืองท่าโบราณ 
และเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคม มากที่สดุ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทาง สู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเน

เซีย (Venezia)ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็น 
"ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังที่บริเวณซานมาร์
โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนัน้น าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs)ที่มี
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เร่ืองราวน่าสนใจในอดีต เม่ือนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็น
ครัง้สุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี ้ซ่ึงเช่ือมต่อกับวงัดอดจ์ (Doge’s Palace) อนัเป็นสถานที่พ านักของเจ้า
ผู้ครองนครเวนิสในอดีต ซ่ึงนักโทษช่ือดงัที่เคยเดินผ่านสะพานนีม้าเเล้วคือ คาสโนว่านั่นเอง น าท่านถ่ายรูปบริเวณจตุัรัสซาน
มาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สดุในยุโรป” จตุัรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอัน
งดงาม รวมทัง้โบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’sBacilica)ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนัน้อิสระให้ท่าน
ได้มีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โค, ช๊อปปิง้สินค้าของที่
ระลึก อาทิเช่น เคร่ืองแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิดให้บริการมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1720 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ Venice Mestre 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (สปาร์เก็ตตีห้มึกด า) 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั DELFINO VENICE MESTREหรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเคน  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้เดินทางสู่ตวัเมืองมิลาน (Milan)เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก น าท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหาร
แห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก 
สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นับว่าเป็นชอปปิงมอลล์ที่
สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผู้ ริเร่ิมการรวมชาติหัวเมือง
ต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปินช่ือดงัในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซ่ี ที่อยู่ในบริเวณด้านหน้า
ของโรงละครสกาล่า 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินข้ามพรหมแดนอิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเดินทางสู่จากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน 

(Interlaken)เมืองระหว่างทะเลสาบ  เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake 
Brienz)อิสระให้ท่านได้สมัผสับรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ฟองดูร์ชีส) 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั CITY OBERLAND  หรือเทียบเท่า 
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วันท่ี 6 อินเทอร์ลาเคน – ยอดเขาจุงเฟรา– สตราสบูร์ก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยังเป็นที่ตัง้สถานีรถไฟขึน้สู่ ยอดเขาจุง
เฟรา (Jungfrau)เเละเม่ือปี คศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจูงเฟรา เป็นพืน้ที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรก
ของยุโรป น าคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึน้พิชิตยอดเขาจูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน า้ทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 
3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางขึน้สู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารน า้แข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง  สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค 
(Jungfraujoch)สถานีรถไฟที่อยู่สงูที่สดุในยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถ า้น า้แข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่
ใต้ธารน า้แข็งลึกถึง 30 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย สมัผสักับภาพของธารน า้แข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่

เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา และที่ไม่
ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ท าการไปรษณีย์ที่สงูที่สดุในยุโรป น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ า้เส้นทางเดิม 
ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและแตกต่างกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen) จากนัน้น า
ท่านเดินทางสู่เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg)ประเทศฝรั่งเศส เมืองหลวงแห่งแคว้นอลัซาส (Alsace) ที่มี 2 วฒันธรรม คือ
ฝรั่งเศสและเยอรมนี เนื่องจากผลัดกันอยู่ภายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนีส้ลับกันไปมา สตราสบูร์ก เป็นเมืองใหญ่มี
สถาปัตยกรรมสมยัโบราณเป็นร่องรอยประวติัศาสตร์ให้ชาวเมืองปัจจุบนัได้ช่ืนชม  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั MERCURE STRASBOURG GARE CENTRALEหรือเทียบเท่า 

วันท่ี 7 
สตราสบูร์ก – รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารีส – ล่องเรือแม่น า้แซน – 
ประตูชัย – หอไอเฟล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าคณะนั่ งรถไฟความเร็วสูง TGVสู่มหานครปารีส ว่ิงด้วยความเร็วสงูสดุถึง300 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง จนถึงเดินทางมาถึง

สถานีรถไฟ Gare Du East ในมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติด
อนัดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
วฒันธรรมที่ล า้สมยัแห่งหนึ่งของโลกที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ 
ท าให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส าคญัที่สดุแห่งหนึ่งของโลก 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
บ่าย จากนัน้น าท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise)ไปตามแม่น า้แซนด์ ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น า้เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทบัใจโดย
เรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรม
สไตล์โกธิคที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลงัคาวิหารสงูจากระดับพืน้ดินถึง 96 
เมตรเป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กับพระนางมารี อังตวัแนตต์ และยงัเป็นจุดกิโลเมตรที่
ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยน าเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวติัศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place 
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de la Concorde)ที่พระเจ้าหลยุส์ที่ 16 และพระนางมารีอองตวัแนต ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝรั่งเศส 
จากนัน้เข้า สู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซ่ึงทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน,       
น าชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe)สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส์
เตอร์ลิทซ์ในปี1805 โดยเร่ิมสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 แล้วน าถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล 
(Tour Eiffel)สญัลกัษณ์ที่โดดเด่นสงูตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสงูถึง 1,051 ฟุต ซ่ึงสร้างขึน้ในปีค.ศ.1889 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัMERCURE PARIS VELIZYหรือเทียบเท่า 

วันท่ี 8 พระราชวังแวร์ซาย– พิพิธภัณฑ์น า้หอม – ช้อปป้ิง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู่ เมืองแวร์ซายน าเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซาย(Versailles Palace)อันย่ิงใหญ่ (มีไกด์ท้องถ่ิน
บรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างขึน้ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทัง้
จิตรกรรมฝาผนัง รูปปัน้ รูปแกะสลักและเคร่ืองเรือน ซ่ึงเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง 
เช่น โบสถ์หลวงประจ าพระราชวัง,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวร่ี, ห้องกระจก (Hall of 
Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซ่ึงเป็นห้องที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวาย
สาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ที่14 แห่งฝรั่งเศส อีกทัง้ยังเป็นห้องที่ใช้ส าหรับจัดงานเลีย้งและเต้นร าของพระนางมารี องัตวัแนตต์ 
มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16, ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโป
เลียนที่ย่ิงใหญ่ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านกลับเข้าสู่มหานครปารีส(Paris)น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์น า้หอม Fragonardพิพิธภณัฑ์ที่จัดแสดงประวัติ

ความเป็นมาและจดัแสดงวิธีการผลิตน า้หอมในปัจจุบนั ของโรงงานผลิตน า้หอมย่ีห้อ Fragonard ย่ีห้อน า้หอมอนัโด่งดงั ที่มี
แหล่งผลิตต้นก าเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองที่ได้ช่ือว่าเป็นเมืองหลวงของโลกน า้หอม โดยพิพิธภณัฑ์แห่งนีก่้อตัง้ขึน้มาใน
ปี 1983 ตัวอาคารเป็นที่อยู่เดิมของ นโปเลียน โบนาปาร์ตที่ 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซ่ึงแต่ละห้องจัดแสดง
เร่ืองราวเก่ียวกับบรรจุภณัฑ์บรรจุน า้หอมตัง้แต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน และบอกเล่าเร่ืองราวการผสมผสานกลิ่นน า้หอมให้มี
เอกลักษณ์อนัรัญจวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจากปารีสที่ไม่เหมือนใคร ท่านสามารถเลือกซือ้น า้หอมจากโรงงาน
ของ Fragonard ได้โดยตรงตามอัธยาศัยจากนัน้เชิญเลือกซือ้สินค้าแฟชั่นราคาถูกใน ร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free 

Shop)อาทิ เช่น เคร่ืองส าอาง น า้หอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนัน้พาท่านสมัผสักับบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยนักช้อปปิง้จาก
ทัว่ทุกมมุโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเข้าสู่ที่พกั MERCURE PARIS VELIZYหรือเทียบเท่า 

วันท่ี 9 ปารีส– สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสู่ สนามบินปารีส เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าใน
ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.40 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน TG931 
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วันท่ี 10 กรุงเทพฯ 
05.55 น. ถึงสนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ  

EUROPE CLASSIC  อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝร่ังเศส 
10 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 
2-3 ท่ำน 

ท่ำนละ 

เด็กอำยุ2ปี 
แต่ไม่ถงึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ท่ำน 
ท่ำนละ 

เด็กอำยุ2ปี 
แต่ไม่ถงึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ท่ำน 
ท่ำนละ 

เด็กอำยุ2ปี 
แต่ไม่ถงึ7ปี  
[ไม่มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ท่ำน  
ท่ำนละ 

รำคำ 
ไม่รวมตั๋ว 
ท่ำนละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่ำนละ 

วันที่ 4 – 13 เม.ย. 63 83,900 83,900 83,900 83,900 51,650 10,900 

วันที่ 5 – 14เม.ย. 63 83,900 83,900 83,900 83,900 51,650 10,900 

วันที่ 7 – 16เม.ย. 63 83,900 83,900 83,900 83,900 51,650 10,900 

วันที่ 9 – 18เม.ย. 63 89,900 89,900 89,900 89,900 50,800 10,900 

วันที่ 11 – 20เม.ย. 63 89,900 89,900 89,900 89,900 55,410 10,900 

วันที่ 12 – 21เม.ย. 63 89,900 89,900 89,900 89,900 57,650 10,900 

วันที่ 30 เม.ย.–9พ.ค.63 69,900 69,900 69,900 69,900 47,220 10,900 

วันที่ 2 – 11พ.ค.63 69,900 69,900 69,900 69,900 47,220 10,900 

วันที่ 12 – 21พ.ค.63 69,900 69,900 69,900 69,900 47,220 10,900 

วันที่ 2 – 11มิ.ย. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 47,220 10,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้  

บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ำกัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 
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2. ช่ือบัญชี นำยธเนษฐ ลักษณะวิลำศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันับจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมัติ 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภยัการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี (ผู้ ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซ่าในวันย่ืน เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 

3,000 บาท) 
6. ค่าทิปพนักงานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (18 ยูโร) 
7. ค่าทิปมคัคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ยูโร) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 
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เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือ
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีาประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซ่ีาแสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซ่ีา VFS Global (จามจุรสีแควร)์ 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร
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ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซ่ีาหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซ่ีา ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได  ้

 

**ลูกคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซ่ีาในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่รือ่ย ๆ** 

 

หมายเหตุ:การยื่นวซ่ีาแต่ละคร ัง้กบับริษทัทวัร ์จะต้องท าการยื่นวซ่ีา ประเภทหมู่คณะ 

เท่าน ัน้ โดยการยืน่เป็นหมู่คณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผู ้

ก าหนดวนัยืน่วซ่ีาเท่าน ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไม่สามารถไปยืน่วซ่ีาในวนัทีก่ าหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

• ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวซ่ีาน้อยกว่า 11 วนัท าการ นบัจากวนัเด ินทาง  มี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่  ทา่นละ 2,200 บาท   

• ในกรณีทีเ่หลอืเวลายืน่วซ่ีาเหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ จะมคี่า Fast Track เพิม่เตมิอกี 

ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศูนยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับประทับ

วซีำ่อย่ำงนอ้ย 2 หนำ้ อำยุกำรใชง้ำนเหลอืไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลับและหนังสอื

เดนิทำงจะตอ้งไม่ช ำรุด (หนังสอืเดนิทำงเล่มเกำ่ กรุณำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย) 

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ตา่งประเทศ, ท างานอยูต่่างประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซ่ีาจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซ่ีาในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
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2. รูปถา่ย รูปถ่ำยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขำวเท่ำนัน้ ถ่ำยไม่เกนิ 6 เดอืนหำ้มสวมแว่นตำหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส ำเนำสมุดบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดำของธนำคำรท่ัวไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทำง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลูกคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ีโดย

กำร ฝำกหรอืถอน กอ่น แลว้ค่อยปรับยอดเงนิในบัญชไีม่เกนิ 7 วัน

กอ่นวันยืน่วซีำ่ และหำกบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เท่ำนัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลทีส่ำมำรถรับรองค่ำใชจ้่ำยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ 

พีน่อ้งทีม่สีำยเลอืดเดยีวกัน หรอืสำมภีรรยำ เท่ำนัน้) 

3.2.1. ตอ้งท ำเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในกำรเดนิทำง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสำรแสดง

ควำมสัมพันธ ์เชน่ สตูบัิตร ทะเบยีนบำ้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถ่ำยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statementยอ้นหลัง 3 เดอืนของบุคคลทีอ่อกค่ำใชจ้่ำย 

3.2.3. เอกสำรแสดงควำมสัมพันธร์ะหว่ำงผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถู่กรับรองค่ำใชจ้่ำยให ้เชน่ ส ำเนำ

ทะเบยีนสมรส สตูบัิตร ทะเบยีนบำ้น 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้สว่น 

อำยุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบุต ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำยุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำว่ำ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทูตทีย่ื่น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู่  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำยุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำว่ำ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทูตทีย่ื่น) 
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5. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่ำ/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ(ถำ้มกีำรเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งท าหนงัสอืชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคำ้เขยีนหรอืพมิพข์ึน้เอง) 

6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่ำน เท่ำนัน้) 

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบุตรจากเขต

หรอือ าเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทีม่กีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เท่าน ัน้ 

6.4ท่ำนจะตอ้งน ำหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทำงไปต่ำงประเทศตัวจรงิ จำกขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบุตรเป็นส ำเนำจำกขอ้ 6.3ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสุลใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่น

น ำมำยืน่มเิชน่นั้นทำงศูนยร์ับยืน่ vfs จะไม่รับยืน่เอกสำรของบุตรท่ำนโดยเด็ดขำด 

6.5 เนือ่งจากการประทบัตรากงสุล จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ยหำกท่ำนไม่แน่ใจว่ำเอกสำรใชไ้ด ้

หรอืไม่ รบกวนสอบถำมบรษัิททัวรก์อ่นน ำไปประทับตรำกงสลุ มเิชน่นัน้ท่ำนอำจจะตอ้งไปเสยีเงนิ

และเสยีเวลำอันมคี่ำของท่ำนเพือ่ไปท ำเอกสำรใหมอ่กีรอบ หำกเอกสำรทีท่่ำนท ำมำแลว้นัน้

กลำยเป็นเอกสำรทีใ่ชย้ืน่ไม่ได ้

 

***โปรดอา่น กอ่นทีท่า่นจะไปท าหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือ าเภอใหบุ้ตรของทา่น 

 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สังกดั(โดยมำรดำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบุว่ำใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกับบดิำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตร

ประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สังกดั(โดยบดิำจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอม และระบุว่ำใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำ)พรอ้มแนบส ำเนำบัตร

ประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบุยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกับใคร มคีวำมสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอตน้สังกดั พรอ้ม

แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลังโดยมรีำยละเอยีด
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ว่ำฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงว่าท าไมไม่

ม ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีำ่ พรอ้มเดนิทำงมำ

สัมภำษณ์กับบุตรทีส่ถำนทูตดว้ยท ัง้สองทา่น(เฉพำะควิเดีย่วเท่ำนัน้) 

7. หำกพ่อหรอืแม่มวีซีำ่เชงเกน้อยุ่แลว้และไม่ไดย้ืน่วซีำ่พรอ้มลูก ใหท้ ำจดหมำยชีแ้จงภำษำองักฤษ 

อธบิำยว่ำมวีซีำ่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบุวันเริม่และวันหมดอำยุวซีำ่ พรอ้มทัง้ถ่ำยส ำเนำหนำ้

พำสปอรต์และหนำ้วซีำ่นัน้มำแนบดว้ย 

8. ท่ำนไม่จ ำเป็นตอ้งเซ็น รับรองส ำเนำถูกตอ้ง ใหท่้ำนเซ็นเฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซ่ีา

เทา่น ัน้ 

เอกสารยืน่วซ่ีาอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หาก

ทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซ่ีาเชงเกนประเทศอติาล ี

 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซ่ีาของท่าน) 

 

ชือ่ – นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง [ภำษำไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นำมสกลุ [ภำษำองักฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นำมสกลุตอนเกดิ [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

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

5. สถำนทีเ่กดิ (จังหวัด) …………………………………………………..……………………………………… 

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สัญชำตปัิจจุบัน ..................................สัญชำตโิดยก ำเนดิหำกต่ำงจำกปัจจุบัน………………………….. 
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8. เพศ  ชำย         หญงิ 

9. สถำนภำพ    โสด           แต่งงำน (จดทะเบยีน)        แต่งงำน (ไม่จดทะเบยีน) 

หย่ำ                แยกกันอยู่                       หมำ้ย 

อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์ กรุณำกรอกชือ่-นำมสกลุ ทีอ่ยู่(หำกต่ำงจำกผูข้อ) และสัญชำตขิองผูม้อี ำนำจ

ปกครอง/ดูแลผูเ้ยำว ์

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

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

11. ทีอ่ยู่ตำมทะเบยีนบำ้นของผูข้อ 

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

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

หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

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

 

12. อำชพีปัจจุบัน(หำกคำ้ขำย ใหร้ะบุดว้ยว่ำคำ้ขำยอะไร เชน่ ขำยเสือ้ผำ้ ขำยอำหำร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรำ้นคำ้ ทีอ่ยู่ หมำยเลขโทรศัพท ์ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ กรุณำกรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของ

สถำบันศกึษำ 

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

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

14. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่่ำนมำ 

     ไม่เคย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แต่วันที.่..............................ถงึวันที.่.................................... 
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15. เคยถูกพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้น้ี 

   ไม่เคย   เคย (กรุณำระบุวันที ่หำกทรำบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซ่ีาเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซ่ีาเชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ท่ำนเคยถูกปฏเิสธวซีำ่หรอืไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในกำรปฏเิสธ)................................................ 

 

17. ควำมรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำรงชพีระหว่ำงกำรเดนิทำงและพ ำนักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

   ตัวผูข้อวซีำ่เอง    มผูีอ้ืน่ออกให(้ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณำระบุชือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี  

   เช็คเดนิทำง     เงนิสด 

   บัตรเครดติ     ทีพ่ักทีม่ผูีจ้ัดหำให ้

   ช ำระค่ำทีพ่ักล่วงหนำ้แลว้    ค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดระหว่ำงพ ำนักมผูีอ้อกให ้

   ช ำระค่ำพำหนะล่วงหนำ้แลว้   ช ำระค่ำพำหนะล่วงหนำ้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)     อืน่ๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่าน ัน้ 
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