
 

  

 

 

   

 
หนา้ %  จาก %1 20

EUROPE CLASSIC  
อติาล ี(โรม)  สวติเซอรแ์ลนด ์ ฝร ั4งเศส 

(ขึ9นยอดเขาจงุเฟรา) 
10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 เร ิ4มเพยีง 69,991.- 



• ชมความอลงัการของมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ที4นครวาตกินั  

ประเทศที8เล็กที8สดุในโลก  
• ชม 3 ใน 7 สิ8งมหศัจรรยข์องโลก โคลอสเซี4ยม หอเอนปิซา่ และหอไอเฟล  
• เยอืนดนิแดนสดุแสนโรแมนตกิ บนเกาะเวนสิ (Venice)  
• ขึGนรถไฟพชิติยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป  
• ตื8นตาตื8นใจกบัพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles Palace)  

***พกัปารสี 2 คนื*** 

***น ั4งรถไฟดว่น TGV เขา้สูป่ารสี*** 

***เมนพูเิศษ.. สปาเกตตี9หมกึดาํ และหอยเอสคาโก*้**  

        กาํหนดการเดนิทาง                                                                           
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัที4    13-22 ก.พ., 27 ก.พ.-8 ม.ค. 61 69,991.-

วนัที4    13-22 ม.ีค., 28 ม.ีค.-6 เม.ย. 61 69,991.-

วนัที4    5-14 เม.ย., 26 เม.ย.-5 พ.ค. 61 75,900.-

วนัที4    10-19, 12-21 เม.ย. 61 82,900.-

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที4ยง คํ4า โรงแรมที4พกั  
หรอื เทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

2
กรงุเทพฯ - ดไูบ – โรม – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซี8

ยม
✈ ✈ O HOTEL MIDAS

3 โรม – ฟลอเรนซ ์– ปิซา่ O O O GALILEI HOTEL
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4 ปิซา่ – เกาะเวนสิ – เวนสิ เมสเตร ้ O O O RUSSOTT HOTEL

5 เมสเตร ้– มลิาน – อนิเทอรล์าเคน O O O CITY OBERLAND

6 ยอดเขาจงุเฟรา – สตราสบรูก์ O O O
M E R C U R E 
STRASBOURG GARE 
CENTRALE

7 สตราสบรูก์ – รถไฟความเร็วสงู TGV – ปารสี – มงมารต์  O O O
NOVOTEL PONT DE 
SEVRES

8
พระราชวงัแวรซ์ายน ์– มหาวหิารนอเตรอดาม –  

ลอ่งเรอืแมนํ่Gาแซน
O O O

NOVOTEL PONT DE 
SEVRES

9
ประตชูยั – หอไอเฟล – พพิธิภณัฑนํ์Gาหอม – ชอ้ปปิGง – สนาม

บนิ
O O ✈

10 ดไูบ – กรงุเทพฯ  ✈ ✈  ✈

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ 

22.00 
น. 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที8 คอยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก 

วนัที4สองของการเดนิทาง     กรงุเทพฯ - ดไูบ – โรม – วาตกินั – โคลอสเซี4ยม – นํ 9าพเุทรวี่

01.05 
น.

ออกเดนิทางสูก่รงุโรม โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที8ยวบนิที8 EK385 

***คณะเดนิทางต ั9งแตว่นัที4 5-14 เม.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 

01.15 น. และถงึดไูบ เวลา 04.45 น.***

05.00 
น.

เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลี4ยนเครื4อง

09.00 
น.

ออกเดนิทางสูก่รงุโรม ประเทศอติาล ีโดยเที8ยวบนิ EK097 

***คณะเดนิทางต ั9งแตว่นัที4 5-14 เม.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง  

เวลา 09.10 น. และถงึกรงุโรม เวลา 13.25 น.***
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12.40 
น.

ถงึสนามบนิฟมูชิโิน กรงุโรม ประเทศอติาลี  (เวลาทอ้งถิ8นชา้กวา่ประเทศไทย 

6 ชั8วโมง และจะเปลี8ยนเป็น 5 ชั8วโมงในวนัที8 25 มนีาคม 2561) นําทา่นผา่นพธิี

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนัGนผ่านชมกลุม่โรมนัฟอรมั (Roman 

Forum) อดตีศนูยก์ลางทางดา้นการเมอืง ศาสนา และเศรษฐกจิของอาณาจักร

โรมนั ที8สะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุง่เรอืงของอารยะธรรมโรมนัในชว่ง 2,000 ปีที8

ผา่นมา  นําทา่นเดนิทางพาทา่นเข ้าสูน่ครรฐัวาตกินั (Vatican) ประเทศที8เล็ก

ที8สดุในโลกตั Gงอยูใ่จกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดยีวในโลกที8มกีําแพงลอ้มรอบ

เมอืงเอาไวไ้ดท้ั Gงหมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็นศูนยก์ลางของศาสนา

ครสิตน์กิายโรมนัคาทอลกิโดยมพีระสนัตะปาปา มอํีานาจปกครองสงูสดุ นําทา่น

ชมมหาวหิารที4ใหญ่ที4สุดในโลกมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์ (St.Peter’s 

Basilica) ชมประตมิากรรมอนัลอืชื8อปิเอตา้ (Pieta) ของมเิคลนัเจโลและชม

แทน่บชูาบลัแดคคโิน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้สํารดิที8สรา้งโดยจาน

โลเรนโซ แบรน์นิี ซึ8งสรา้งตรงบรเิวณที8เชื8อกันว่าเป็นที8ฝังพระศพของนักบญุปี

เตอร ์  นําชมความยิ8งใหญใ่นอดตี และเกบ็ภาพสวยบรเิวณรอบนอกของสนาม

กฬีาโคลอสเซี4ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ8งมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ อดตี

สนามประลองการตอ่สูท้ี8ย ิ8งใหญข่องชาวโรมนัที8สามารถจผุูช้มไดถ้งึ 50,000 คน 

นําชมงานประตมิากรรมของเทพนยิายกรกีและโยนเหรยีญอธษิฐานบรเิวณนํ 9าพเุท

รวี4 (Trevi Fountain) สญัลักษณข์องกรงุโรมที8โดง่ดงั นําทา่นเดนิสูบ่รเิวณยา่น

บนัไดสเปน (The Spainsh Step) แหลง่แฟชั8นชั Gนนําและแหลง่นัดพบของคน

รักการชอ้ปปิGง

คํ4า รับประทานอาหารคํ8า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

เขา้สูท่ี8พัก โรงแรม  HOTEL MIDAS หรอืเทยีบเทา่

วนัที4สามของการเดนิทาง      โรม – ฟลอเรนซ ์– ปิซา่

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางต่อสูแ่ควน้ทัสคานี (Tuscany) โดยเมอืงหลวงของแควน้ คอื   

ฟลอเรนซ ์ (Florence) ที8ไดรั้บขนานนามวา่เป็นเมอืงศนูยก์ลางแหง่ศลิปะในยคุ

เรอเนสซองส ์ ซึ8งลว้นแลว้แตม่โีบราณสถานสําคญั และมทีวิทศันต์ามธรรมชาตทิี่

สวยงาม จนไดรั้บการแตง่ตั Gงใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโกเ้มื8อ ปี ค.ศ.1982 

ทําใหท้สัคานมีชีื8อเสยีงในฐานะดนิแดนทอ่งเที8ยวยอดนยิมระดบัโลก นักทอ่งเที8ยว

ทั8วโลก ชมความยิ 8งใหญ ่และอลงัการของมหาวหิารซานตา มาเรยี เดล ฟิโอเร 

(Santa Maria Dell Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ ์ที8ใหญเ่ป็นอนัดบั 4 ของ

ทวปียโุรป ซึ8งโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมที8ใชห้นิออ่นหลายสตีกแตง่ผสมผสานกนั

ไดอ้ยา่งงดงาม นําชมจตัรุสัเดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della Signoria) ซึ8ง

รายลอ้มไปดว้ยรูปปัGน อาท ิ เช่น รูปปัGนเทพเจา้เนปจูน (Fountain of 

Neptune),วรีบรุษุเปอรซ์อิสุถอืหวัเมดซูา่ (Perseus with the Head of Medusa), 

รปูปัGนเดวดิ ผลงานที8มชีื8อเสยีงของ ไมเคลิ แองเจโล ่จากนัGนนําทา่น มารมิฝั8งแม่

นํGาอารโ์น จะพบกบัสะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพานเกา่แกท่ี8มมีรีา้นขายทอง 

และอญัมณีอยูท่ั Gงสองขา้ง

ระยะทาง 270 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 3 

ชม.

เที4ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

หนา้ %  จาก %4 20



บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปิซา่ (Pisa) เมอืงแหง่ศลิปะที8สําคญัของอิตาล ี เป็นเมอืง

เล็กๆอยู่ทางตะวันตกของ Florence ดา้นตะวันตกของเมืองต ิดกั บทะเล

เมดเิตอรเ์รเนยีน แมว้า่จะเป็นเมอืงเล็กๆ แต ่Pisa กเ็ป็นเมอืงที8มชี ื 8อเสยีงและเป็นที8

รูจั้กของ นําท่านเข ้ าสูบ่รเิวณจตัุรสักมัโป เดย ์ มรีาโกล ี (Compo Dei 

Miracoli)           ที8ประกอบดว้ยกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดย

เริ8มจากหอพธิเีจมินํ 9ามนต ์ (Baptistry of St. John) ที8ใหญท่ี8สดุในอติาล,ี 

มหาวหิารดโูอโม (Duomo) ที8งดงามและหอเอนแหง่เมอืงปิ ซา่อนัเลื8อง ชม

หอเอนปิซา่ (Leaning Tower of Pisa) สญัลกัษณแ์หง่เมอืงปิซา่ 1 ใน 7 สิ8ง

มหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง เริ8มสรา้งเมื8อปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 

ปี แตร่ะหวา่งการกอ่สรา้งตอ้งหยดุชะงักลงไปเมื8อสรา้งไปไดถ้งึชั Gน 3 กเ็กดิการยบุ

ตวัของฐานขึGนมา และตอ่มากม็กีารสรา้งหอตอ่เตมิขึGนอกีจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลา

สรา้งทั Gงหมดถงึ 177 ปี โดยที8หอเอนปิซา่นี G กาลเิลโอ  บดิาแหง่วทิยาศาสตร ์ซึ8ง

เป็นชาวอติาเลี8ยนไดใ้ชเ้ป็นสถานที8ทดลองทฤษฎีแรงโนม้ถ่วงของโลกที8ว่า 

สิ8งของสองชิGน นํGาหนักไมเ่ทา่กนั ถา้ปลอ่ยสิ8งของทั GงสองชิGนจากที8สงูพรอ้มกนั ก็

จะตกถงึพืGนพรอ้มกนั จากนัGนใหท้า่นอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซืGอสนิคา้ที8ระลกึราคาถกู 

ที8มรีา้นคา้เรยีงรายอยูม่ากมาย

ระยะทาง 80 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 1 

ชม.

คํ4า รับประทานอาหารคํ8า ณ ภตัตาคาร อาหารพืGนเมอืง

เขา้สูท่ี8พัก โรงแรม GALILEI HOTEL  หรอืเทยีบเทา่

วนัที4ส ี4ของการเดนิทาง ปิซา่ – เกาะเวนสิ – เมสเตร้

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวนสิ (Venice Mestre) ฝั8งแผน่ดนิใหญ ่เมอืงหลวงของ

แควน้เวเนโต เวนสิถกูสรา้งขึGนจากการเชื8อมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเขา้ดว้ยกนัใน

บรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี ซึ8งเป็นสว่นหนึ8งของทะเลอาเดรยีตรกิ เป็นเมอืงทา่

โบราณ และเป็นเมอืงที8ใชค้ลองในการคมนาคม มากที8สดุ 

ระยะทาง 324 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 4.30 

ชม. 

เที4ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

หนา้ %  จาก %5 20



บา่ย นําทา่นเดนิทาง สูท่า่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) นําทา่นลอ่งเรอืผา่นชม

บา้นเรอืนของชาวเวนสิ สูเ่กาะเวนสิ หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสน

โรแมนตกิ เป็นเมอืงที8ไมเ่หมอืนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน          

มสีมญานามวา่เป็น "ราชนิแีหง่ทะเลเอเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญก่วา่ 118 เกาะ 

และมสีะพานเชื8อมถงึกนักวา่ 400 แหง่ ขึGนฝั8งที8บรเิวณซานมารโ์ค ศนูยก์ลางของ

เกาะเวนสิ จากนัGนนําทา่นเดนิชมความงามของเกาะเวนสิ ชมสะพานถอนหายใจ 

( Bridge of Sighs) ที8มเีรื8องราวน่าสนใจในอดตี เมื8อนักโทษที8เดนิออกจากหอ้ง

พพิากษาไปสูค่กุจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสวา่งและโลกภายนอกเป็นครั Gงสดุทา้ย

ระหวา่งเดนิผา่นชอ่งหนา้ตา่งที8สะพานนีG  ซึ8งเชื8อมตอ่กบัวงัดอดจ ์(Doge’s 

Palace) อนัเป็นสถานที8พํานักของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี        ซึ8งนักโทษ

ชื8อดงัที8เคยเดนิผา่นสะพานนีGมาเเลว้คอื คาสโนวา่นั8นเอง นําทา่นถา่ยรปูบรเิวณ

จตัรุสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ที8นโปเลยีนเคยกลา่วไวว้า่ “เป็นหอ้ง

นั8งเลน่ที8สวยที8สดุในยโุรป” จัตรัุสถกูลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทั Gงโบสถ์

ซานมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ที8มโีดมใหญ ่5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซน

ไทน ์จากนัGนอสิระใหท้า่นไดม้เีวลาเที8ยวชมเกาะอนัแสนโรแมนตกิ เชน่ เพื8อชม

มนตเ์สน่หแ์หง่นครเวนสิ, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์ค, ชอ๊ปปิGงสนิคา้ของที8ระลกึ อาทิ

เชน่ เครื8องแกว้มรูาโน่,หนา้กากเวนสิ หรอืนั8งจบิกาแฟในรา้น Café Florian ที8เปิด

ใหบ้รกิารมาตั Gงแตปี่ ค.ศ.1720 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลบัสูฝั่8งแผน่ดนิ

ใหญ ่Venice Mestre

ระยะทาง 244 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 3 
ชม. 

คํ4า รับประทานอาหารคํ8า ณ ภตัตาคาร อาหารพืGนเมอืง (สปาเกตตี9หมกึดาํ)

เขา้สูท่ี8พัก โรงแรม RUSSOTT HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัที4หา้ของการเดนิทาง   เวนสิ เมสเตร ้– มลิาน – อนิเทอรล์าเคน

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 จากนัGนเดนิทางสูต่วัเมอืงมลิาน (Milan) เมอืงที8เรยีกไดว้า่ เป็นเมอืงหลวงแหง่

แฟชั8นของโลก นําทา่นชมมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano)   

ที8สรา้งดว้ยศลิปะแบบนโีอโกธคิ ที8ผสมผสานกนั เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก 

สมัยฟืGนฟูศลิปวทิยาการ ชมแกลเลอร ี วคิเตอร ์ เอ็มมานูเอล (Galleria 

Vittorio Emanuele II) ที8นับวา่เป็นชอปปิงมอลลท์ี8สวยงาม หรหูราและเกา่แก่

ที8สดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที8 2 ผูร้เิร ิ8มการรวม

ชาตหิัวเมอืงตา่งๆในอติาล ี และอนุสาวรยีข์องศลิปินชื8อดังในยคุเรเนซองสอ์กี 1 

ทา่น คอื ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซี8 ที8อยูใ่นบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่

เที4ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําทา่นเดนิขา้มพรหมแดนอติาล ี – สวติเซอรแ์ลนด ์ เพื8อเดนิทางสูจ่ากนัGนนําทา่น

เดนิทางต่อสูเ่มอืงอนิเทอรล์าเคน (Interlaken) เมืองระหว่างทะเลสาบ     

เป็นเมอืงที8ตั Gงอยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทนู (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์

(Lake Brienz) อสิระใหท้า่นได ้ สมัผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอร์

แลนดใ์นเมอืงเล็กๆ

ระยะทาง 142 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 2 

ชม. 

คํ4า รับประทานอาหารคํ8า ณ ภตัตาคารอาหารพืGนเมอืง

เขา้สูท่ี8พัก โรงแรม BRAKANES HOTEL หรอืเทยีบเทา่

หนา้ %  จาก %6 20



วนัที4หกของการเดนิทาง   ยอดเขาจงุเฟรา – สตราสบรูก์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมอืงตากอากาศที8สวยงาม

และยงัเป็นที8ตั GงสถานรีถไฟขึGนสู ่ ยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau) เเละเมื8อปี คศ.

2001  องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจูงเฟรา เป็นพืGนที8มรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป นําคณะนั8งรถไฟทอ่งเที8ยวธรรมชาต ิ ขึGนพชิติยอดเขา

จงูเฟราที8มคีวามสงูกวา่ระดบันํGาทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหวา่งเสน้

ทางขึGนสูย่อดเขาทา่นจะไดผ้่านชมธารนํGาแข็งที8มขีนาดใหญ่จนถงึ สถานรีถไฟ

จงุเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานรีถไฟที4อยูส่งูที4สดุในยุ โรป (Top of 

Europe) เขา้ชมถํ 9านํ 9าแข็ง (Ice Palace) ที8แกะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารนํGา

แข็งลกึถงึ 30 เมตร

ระยะทาง 20 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 30 

นาท ี

เที4ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืGนเมอืง

บา่ย พาทา่นชมววิที8 ลานสฟิงซ ์ (Sphinx Terrace) จดุชมววิที8สงูที 8สดุในยโุรป ที8

ระดับความสงูถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลที8ถงึชายแดนสวสิ 

สมัผัสกบัภาพของธารนํGาแข็ง Aletsch Glacier ที8ยาวที8สดุในเทอืกเขาแอลป์ 

ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย อสิระใหท้า่นได ้

สนุกสนานกับการถา่ยรูป เลน่หมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอด

เขา และที8ไม่ควรพลาดกับการสง่โปสการด์โดยที8ทําการไปรษณียท์ี8สงูที8สดุใน

ยุโรป นําคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซํGาเสน้ทางเดมิ ใหท้่านไดช้มววิ

ทวิทัศน์ที8สวยงามและแตกต่างกันจนถึง สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรุน

เนิน(Lauterbrunnen) จากนั Gนนําท่านเด ินทางสู ่เมอืงสตราสบูร ์ก 

(Strasbourg) ประเทศฝรั8งเศส เมอืงหลวงแหง่แควน้อลัซาส (Alszce) ที8ม ี 2 

วฒันธรรม คอืฝรั8งเศสและเยอรมน ี เนื8องจากผลดักนัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ 2 

ประเทศนีGสลบักนัไปมา สตราสบรูก์ เป็นเมอืงใหญม่สีถาปัตยกรรมสมยัโบราณเป็น

รอ่งรอยประวตัศิาสตรใ์หช้าวเมอืงปัจจบุนัไดช้ื8นชม

คํ4า รับประทานอาหารคํ8า ณ ภตัตาคาร อาหารพืGนเมอืง

เขา้สูท่ี8พัก โรงแรม MERCURE STRASBOURG GARE CENTRALE หรอืเทยีบเทา่

วนัที4เจ็ดของการเดนิทาง         สตราสบรูก์ – รถไฟความเร็วสงู TGV – ปารสี – มงมารต์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

หนา้ %  จาก %7 20



นําคณะน ั4งรถไฟความเร็วสงู TGV สูม่หานครปารสี วิ4งดว้ยความเร็ว 300 

กโิลเมตร ตอ่ช ั4วโมง จนถงึเดนิทางมาถงึสถานรีถไฟ Gare Du East ใน

มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝรั8งเศส เมอืงที8มมีนตเ์สน่หอ์นั

เหลอืลน้ ตดิอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกที8นักทอ่งเที8ยวอยากมาเยอืนมากที8สดุ 

ปัจจบุนักรงุปารสีเป็นหนึ8งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวฒันธรรมที8ลํGาสมยัแหง่

หนึ8งของโลกที8ทรงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บนัเทงิ สื8อ แฟชั8น 

วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําใหก้รงุปารสีเป็นหนึ8งในเมอืงที8สําคญัที8สดุแหง่หนึ8งของ

โลก  

เที4ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นมงมารต์ (Montmartre) เนนิเขาที8สงูที8สดุในปารสี   นํา

ทา่นชมวหิารพระหฤทยัอนัศกัดิYสทิธิY (Sacre Coeur) เป็นโบสถแ์บบศลิปะโร

มาโนไบแซนไทนท์ี8สวยที8สดุในกรงุปารสี ณ บรเิวณนีG คณุจะไดช้มกรงุปารสีที8แสน

จะน่าประทับใจ พรอ้มรื8นเรงิไปกับนักดนตรพีเนจรที8มาขับกลอ่มดนตรใีหก้ับผูม้า

เยอืน บรเิวณมงมารต์ มบีาร ์ คาเฟ่ รา้นคา้น่ารัก แทรกตวัเบยีดเสยีดกนัมากมาย 

รวมถงึสนิคา้ที8ระลกึใหท้า่นเลอืกชม เลอืกซืGอ ไดต้ามอธัยาศยั

คํ4า รับประทานอาหารคํ8า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย

เขา้สูท่ี8พัก โรงแรม NOVOTEL PONT DE SEVRES  หรอืเทยีบเทา่

วนัที4แปดของการเดนิทาง       พระราชวงัแวรซ์ายน ์– มหาวหิารนอเตรอดาม – ลอ่งเรอืแมนํ่ 9า

แซน

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เดนิทางสู ่ เมอืงแวรซ์ายส ์ นําเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์

(Versailles Palace) อนัยิ8งใหญ ่ (มไีกดท์อ้งถิ 8นบรรยายในพระราชวงั) ที8สรา้ง

ขึGนตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี8 14 ภายในตกแตง่อยา่งวจิติรอลงัการ 

ทั Gงจติรกรรมฝาผนัง รปูปัGน รปูแกะสลักและเครื8องเรอืน ซึ8งเป็นการใชเ้งนิอยา่ง

มหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจํา

พระราชวงั,ทอ้งพระโรงที8ตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี8, 

หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ที8มคีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึ8งเป็นหอ้งที8พระยาโกษ

าธบิด ี (ปาน) ราชทตูไทยสมยัพระนารายณม์หาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้

หลยุสท์ี8 14 แหง่ฝรั8งเศส อกีทั Gงยงัเป็นหอ้งที8ใชสํ้าหรับจัดงานเลีGยงและเตน้รําของ

พระนางมาร ีองัตวัแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลยุสท์ี8 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิทีี8

ตกแตง่อยา่งงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนที8ย ิ8งใหญ่

เที4ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

หนา้ %  จาก %8 20



บา่ย จากนัGนนําทา่นกลบัเขา้สูม่หานครปารสี (Paris) จากน ั9นเขา้ชมมหาวหิาร  นอ

เตรอดามแหง่ปารสี (Notre-dame de Paris) อายกุวา่ 800 ปี เป็นมหาวหิาร

สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิที8งามเลศิ โดดเดน่ดว้ยหอคอยคูห่นา้ทรงเหลี8ยมและ

ยอดปลายแหลมบนหลงัคาวหิารสงูจากระดบัพืGนดนิถงึ 96 เมตร เป็นสถานที8

ประกอบพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลยุสท์ี8 16 กบัพระนางมารอีงัตวัเนตต ์

และยงัเป็นจดุกโิลเมตรที8ศนูยข์องประเทศฝรั8งเศสอกีดว้ยจากน ั9นนําทา่นลอ่งเรอื

บาโตมชุ (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมนํ่Gาแซนที8ไหลผา่นใจกลาง

กรงุปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอด

สองฝากฝั8งแมนํ่Gา เป็นอกีหนึ8งประสบการณท์ี8น่าประทบัใจ

คํ4า รับประทานอาหารคํ8า ณ ภตัตาคาร อาหารพืGนเมอืง (หอยเอสคาโก)้

เขา้สูท่ี8พัก โรงแรม NOVOTEL PONT DE SEVRES หรอืเทยีบเทา่

วนัที4เกา้ของการเดนิทาง       ประตชูยั – หอไอเฟล – พพิธิภณัฑนํ์ 9าหอม – ชอ้ปปิ9 ง – สนามบนิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

หนา้ %  จาก %9 20



นําเที8ยวชมความงดงามของมหานครปารสี ผา่นลานประวตัศิาสตรจ์ตัรุสั

คองคอรด์ (Place de la Concorde) ที8พระเจา้หลยุสท์ี8 16 และพระนางมา

รอีองตวัแนต ถกูตดัสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมยัปฏวิตัฝิรั8งเศส จากน ั9น

เขา้ สูถ่นนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ ่(Champs Elysees) ซึ8งทอดยาว

จากจัตรัุสคองคอรด์ตรงสูป่ระตชูยันโปเลยีน, นําชมและถา่ยรปูคูก่บัประตู

ชยั   นโปเลยีน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณแ์หง่ชยัชนะของจักรพร

รดนิโปเลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริ8มสรา้งขึGนในปี ค.ศ.1806 

แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 แลว้นําถา่ยรปูเป็นที8ระลกึกบัหอไอเฟล (Tour 

Eiffel) สญัลกัษณท์ี8โดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่ครปารสีดว้ยความสงูถงึ 1,051 

ฟตุ ซึ8งสรา้งขึGนในปีค.ศ.1889 ที8บรเิวณจัตรัุสทรอคาเดโรนํ่าทา่นเขา้ชม 

พพิธิภณัฑนํ์ 9าหอม Fragonard พพิธิภณัฑท์ี8จัดแสดงประวตัคิวามเป็นมา

และจัดแสดงวธิกีารผลตินํGาหอมในปัจจบุนั ของโรงงานผลตินํGาหอมยี8หอ้ 

Fragonard ยี8หอ้นํGาหอมอนัโดง่ดงั ที8มแีหลง่ผลติตน้กําเนดิมาจากเมอืง 

Grasse เมอืงที8ไดช้ื8อวา่เป็นเมอืงหลวงของโลกนํGาหอม โดยพพิธิภณัฑแ์หง่นี ้

กอ่ตั GงขึGนมาในปี 1983 ตวัอาคารเป็นที8อยูเ่ดมิของ นโปเลยีน โบนาปารต์ที8 3 

Louis-Napoléon Bonaparte III ซึ8งแตล่ะหอ้งจัดแสดงเรื8องราวเกี8ยวกบับรรจุ

ภณัฑบ์รรจนํุGาหอมตั Gงแตส่มยัอดตีจนถงึปัจจบุนั และบอกเลา่เรื8องราวการผสม

ผสานกลิ8นนํGาหอมใหม้เีอกลกัษณอ์นัรัญจวนใจ และหากทา่นมองหาของฝาก

จากปารสีที8ไมเ่หมอืนใคร ทา่นสามารถเลอืกซืGอนํGาหอมจากโรงงานของ 

Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอธัยาศยั

เที4ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

จากนัGนเชญิเลอืกซืGอสนิคา้แฟชั8นราคาถกูในรา้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free 

Shop) อาท ิเชน่ เครื8องสําอาง นํGาหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนัGนพาทา่น

สมัผัสกบับรรยากาศที8เต็มไปดว้ยนักชอ้ปปิGงจากทั8วทกุมมุโลกในหา้งสรรพ

สนิคา้ใหญใ่จกลางกรงุ ปารสีที8แกลเลอรี4 ลาฟาแยตต ์(Galleries 

Lafayette) หรอืทา่นสามารถเลอืกซืGอสนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer 

รา้นดงัของสวสิ ที8มสีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรงุปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทิ

เชน่ ชอ็คโกแลต, เครื8องหนัง, มดีพับ, นาฬกิายี8หอ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, 

Omega, Tag Heuer     เป็นตน้

17.00 น. นําเดนิทางสู ่สนามบนิชารล์ เดอ โกล เพื8อใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษ ี

(Tax Refund) และมเีวลาในการเลอืกซืGอสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิ

21.35 น. ออกเดนิทางกลบัสูด่ไูบ โดยเที4ยวบนิที4 EK076 

***คณะเดนิทางต ั9งแตว่นัที4 5-14 เม.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง  

เวลา 21.50 น. และถงึดไูบ เวลา 06.30 น.***

หนา้ %  จาก %10 20



 

 

วนัที4สบิของการเดนิทาง       ดไูบ – กรงุเทพฯ  

07.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพื8อรอเปลี8ยนเครื8อง

09.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ เที8ยวบนิที8 EK 

372 

***คณะเดนิทางต ั9งแตว่นัที4 5-14 เม.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง  

เวลา 09.40 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 18.55 น.***

18.40 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิbในการที8จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที8ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที8ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที8กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั Gงในกรณีที8ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีGาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ8ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิbในการเปลี8ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที8ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิbในการเปลี8ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที8คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิbในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5.เมื4อทา่นทาํการซื9อโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ื4อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้

หนา้ %  จาก %11 20

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์, ขอสงวนสทิธิbการยา้ยเมอืงที8เขา้พัก 

เชน่ กรณีที8เมอืงนัGนมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงที8ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลี8ยนตามความเหมาะสม



 

โปรแกรม : EUROPE CLASSIC อติาล ี(โรม) สวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ั4งเศส 
(ยอดเขาจงุเฟรา) 10 วนั 7 คนื โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

กาํหนดวนัเดนิทาง:           13-22 ก.พ., 27 ก.พ.-8 ม.ค. 61   

13-22 ม.ีค., 28 ม.ีค.-6 เม.ย. 61 

กาํหนดวนัเดนิทาง:           5-14 เม.ย., 26 เม.ย.-5 พ.ค. 61 

ในกรณีที4ลกูคา้ตอ้งออกต ั\วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที4ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั9ง 

มฉิะน ั9นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั9งส ิ9น

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 69,991.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ4มเตมิเร ื4องโรงแรมที4พกั) 69,991.-

พกัหอ้งเดี4ยว เพิ4มทา่นละ 9,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 69,991.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ4มเตมิเร ื4องโรงแรมที4พกั)
69,991.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ั\วเครื4องบนิ ลดทา่นละ 21,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศอติาล ี

(ผูย้ ื4นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื4นวซีา่ในวนัยื4น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )

ช ั9นธรุกจิเพิ4มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ4มตน้ที4ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื4อที4น ั4ง confirm เทา่น ั9น)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ8ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 75,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ4มเตมิเร ื4องโรงแรมที4พกั) 75,900.-

หนา้ %  จาก %12 20

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี4ยนแปลงได ้ 

ท ั9งนี9ข ึ9นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที4ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั



กาํหนดวนัเดนิทาง:           10-19, 12-21 เม.ย. 61  

 

1. คา่ตัcวเครื8องบนิ ชั Gนประหยดั ( Economy Class) ที8ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื8อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที8ยวตามรายการ  

พกัหอ้งเดี4ยว เพิ4มทา่นละ 11,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 75,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ4มเตมิเร ื4องโรงแรมที4พกั)
75,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ั\วเครื4องบนิ ลดทา่นละ 18,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศอติาล ี

(ผูย้ ื4นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื4นวซีา่ในวนัยื4น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )

ช ั9นธรุกจิเพิ4มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ4มตน้ที4ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื4อที4น ั4ง confirm เทา่น ั9น)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ8ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 82,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ4มเตมิเร ื4องโรงแรมที4พกั) 82,900.-

พกัหอ้งเดี4ยว เพิ4มทา่นละ 11,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 82,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ4มเตมิเร ื4องโรงแรมที4พกั)
82,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ั\วเครื4องบนิ ลดทา่นละ 24,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศอติาล ี

(ผูย้ ื4นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื4นวซีา่ในวนัยื4น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )

ช ั9นธรุกจิเพิ4มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ4มตน้ที4ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื4อที4น ั4ง confirm เทา่น ั9น)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ8ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

หนา้ %  จาก %13 20

อตัราคา่บรกิารนี9รวม 



4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที8ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามที8ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที8ทอ่งเที8ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงื4อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที4) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื8นไขกรมธรรม)์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื9อประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื4องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ4มเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบี9ยประกนัเร ิ4มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบี9ยประกนัเร ิ4มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที4มอีายตุ ั9งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื8องดื8มที8สั8งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํGาหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิGน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที8สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ 9ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที4สายการบนิมกีารปรบัขึ9นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ4งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี(จาํนวน 3,000 บาท ชําระพรอ้มเงนิมดัจาํ) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ4น, พนกังานขบัรถ  (18 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 10 x 3 = 30 ยโูร ) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ8ม 7%  

 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั8วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ี ที4น ั4งจะยนืยนัเมื4อได้ รบัเงนิมดัจาํ

แลว้เทา่น ั9น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี8เดนิทาง ที8มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื8อทําการจองควิยื8นวซีา่ ภายใน   

3. วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื8อไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที4ตอ้งการออกต ั\วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที8 กอ่นออกบตัร

โดยสารทกุครั Gง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที8 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิbไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที8เกดิขึGน 

5. การยื8นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั Gนตอนการยื8นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Gงแบบหมูค่ณะและยื8น รายบคุคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื8อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที8 

หนา้ %  จาก %14 20

เง ื4อนไขการจอง 

อตัราคา่บรกิารนี9ไมร่วม 



6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั8งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเที8ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั8วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนื8องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั Gงหมด 

 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์ การเตรยีมเอกสารที8ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึGน 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื8นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบลว่งหนา้เพื8อวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึ8งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที8คอ่นขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที8ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื8องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที8ตนพํานักหรอื

ศกึษาอยูเ่ทา่นัGน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่8ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริ8มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ8ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยื8นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เนื8องจาก

ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ8งในการยื8นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

สําหรับตดิวซีา่ไมตํ่8ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นที8ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัGนๆ และพาส

ปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองที8นั8งพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัcวเครื8องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิbการเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัcวเครื8องบนิ ซึ8งมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัcวเครื8องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิbเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที8เกดิขึGน 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นั8งที8 Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี8จะนั8งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที8สายการบนิกําหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ี8มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื8นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที8เครื8องบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้(นํGาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี8มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ี8นั8ง Long 

leg ขึGนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที8เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที8เชค็อนิเทา่นัGน 
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เง ื4อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที4เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที4เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จาํเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที4เกดิขึ9นจรงิ

ขอ้มลูเบื9องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื4นวซีา่และการยื4นขอวซีา่

ขอ้มลูเพิ4มเตมิเร ื4องต ั\วเครื4องบนิและที4น ั4งบนเครื4องบนิ



 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึGนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Gงหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิb เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Gงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิYในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั9งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจาํนวนที4บรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึ9นไป) เนื8องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื8นที8เดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที8เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึ8งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื8อนการเดนิ

ทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั GงนีGทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที8ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัcว และ

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที8สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื4นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทา

งบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที8เกดิขึGนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื8นวซีา่ / คา่มดัจําตัcวเครื8องบนิ หรอืคา่ตัcวเครื8องบนิ 

(กรณีออกตัcวเครื8องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที8กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั\วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิbในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั9งหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื8องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที8 ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิbในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั9งหมด 

 

1. เนื4องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดี4ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ั9นกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกั

แบบ 3 ทา่น ซึ4งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมี

ความจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื4องจากโรงแรมน ั9นไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิYในการเรยีกเก็บเงนิเพิ4มเตมิในกรณีที4อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื8องปรับอากาศเนื8องจากอยูใ่นแถบที8มอีณุหภมูตํิ8า  

3. กรณีที8มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึGนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิb

ในการปรับเปลี8ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื8อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที8มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที8เป็นหอ้งเดี8ยวอาจเป็นห ้ องที8มขีนาดกะทัดรัต และไม่มี

อา่งอาบนํGา ซึ8งขึGนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัGนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง

ขอ้มลูเพิ4มเตมิเร ื4องโรงแรมที4พกั



เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี  

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื4นประมาณ 15 วนัทาํการ 

ยื4นวซีา่แสดงตนที4ศนูยย์ ื4นวซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารที4ออกจากทางราชการ

และทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในวนัยื4นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออก

มาได้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื4นขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี4ยนแปลงกฎและเอกสารการยื4นอยูเ่ร ื4อย ๆ** 

หมายเหต:ุ การยื4นวซีา่แตล่ะคร ั9งกบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งทาํการยื4นวซีา่      ประเภทหมูค่ณะ เทา่น ั9น โดย

การยื4นเป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจีาํนวน 15 คน ขึ9นไป โดยทางศนูยร์บัยื4น จะเป็นผูก้าํหนดวนัยื4นวซีา่เทา่น ั9น 

ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยื4นวซีา่ในวนัที4กาํหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ4มเตมิ (Premium) ดงันี9  
• ในกรณีที4เหลอืระยะเวลายื4นวซีา่นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง              มคีา่ใชจ้า่ยเพิ4ม  

ทา่นละ 2,200 บาท   
• ในกรณีที4เหลอืเวลายื4นวซีา่เหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนั มคีา่ Fast Track เพิ4มเตมิอกี ทา่นละ 400 บาท 

รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ั9งนี9 คา่ใชจ้า่ยที4เกดิขึ9น ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระกบัทางศนูยร์บัยื4นโดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื8นวซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีที4ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทาํงานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ที4ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยื4นขอวซีา่จะมเีง ื4อนไข และ ขอ้กาํหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิ4มเตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยื4นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ ขอ้กาํหนดนี9รวมไปถงึผูเ้ดนิทางที4ถอื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิGว จํานวน 2 ใบ (พืGนหลงัขาวเทา่นัGน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้ม

สวมแวน่ตาหรอืเครื8องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 
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3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement บญัชอีอมทรัพยธ์รรมดา

ของธนาคารทั8วไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยื8นวซีา่ และหากบญัชกีระโดด

เดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัGน) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลที8สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พี8

นอ้ง ที8มสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัGน) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถา่ยสาํเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลที8ออกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ี8ออกให ้และผูท้ี8ถกูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจาํ, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี9 กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที8มชีื8อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ8มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื8อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื8อสถานทตูที8ยื8น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที8ออกจากสถาบนัที8กําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื8อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื8อสถานทตูที8ยื8น) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ8ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี8ยนชื8อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี8ยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะ

ตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
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-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Gงบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที4บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีที4บดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทาํจดหมายชี9แจงวา่ทาํไม

ไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายตุํ4ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื8อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณก์บับตุรที8สถานทตูดว้ย ท ั9งสองทา่น (เฉพาะควิเดี8ยวเทา่นัGน) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่เทา่น ั9น 

เอกสารยื4นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี4ยนและขออพัเดทเพิ4มเตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ4มเตมิ 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยื4นวซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื4องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชื8อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชื8อตวั [ภาษาองักฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

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

5. สถานที8เกดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศที8เกดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ..................................สญัชาตโิดยกําเนดิหากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อื8นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอกชื8อ-นามสกลุ ที8อยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจปกครอง/

ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ที8อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 
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    ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท์ มื อ

ถอื.................................................................อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสืGอผา้ ขายอาหาร 

เป็นตน้.......................................................................................................... 

13. ชื8อบรษัิทหรอืรา้นคา้ ที8อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์  /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื8อ ที8อยูข่อง

สถาบนัศกึษา 

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

………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………….…… 

14. วซีา่เชงเกนที8เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที8ผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ั Gงแตว่นัที8...............................ถงึวนัที8..................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิGวมอืเพื8อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นีG 

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุนัที8 หากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ื8นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื8อ .............................................    

สิ8งที8ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิ8งที8ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที8พักที8มผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ที8พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั Gงหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื8นๆ (โปรดระบ)ุ     อื8นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี4ยวขอ้งใดๆท ั9งส ิ9น 

ท ั9งนี9บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั9น
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