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 EUROPE THE BEST  

อติาล ี(โรม)-สวติเซอรแ์ลนด(์จงุเฟรา)-ฝร ัง่เศส 
10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 
  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ชมความอลังการของมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ทีน่ครวาตกินั 

 ชม 3 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก โคลอสเซีย่ม หอเอนปิซา่ และหอไอเฟล 

 เยอืนดนิแดนสดุแสนโรแมนตกิ บนเกาะเวนสิ (Venice) 

 ขึน้รถไฟพชิติยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป 

 ตืน่ตาตืน่ใจกับพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles Palace) 

     พกัปารสี 2 คนื 

      

 
 
 
 

ราคาเร ิม่ตน้ 79,900.- 

ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2. กรุงเทพฯ – โรม – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซีย่ม – ปราโต ✈ O O PRATO 

3. ปราโต – ฟลอเรนซ ์– ปิซา่ – เวนสิเมสเตร ้ O O O RUSSOTT 

4. เวนสิ เมสเตร ้– เกาะเวนสิ – มลิาน O O O 
BEST WESTERN 
GOLDENMILE 

5. มลิาน – ลเูซริน์ – อนิเทอลาเคน – กรนิเดอวาลด ์ O X O SUNSTAR 

6. กรนิเดอวาลด ์- ยอดเขาจุงเฟรา– ดจีอง O O O 
HOLIDAY INN 
DIJON 

7. 
ดจีอง – ปารสี –  
ลอ่งเรอืแมน่ ้าแซน – ประตชูยั – หอไอเฟล 

O O O 
MERCURE PARIS 
SAINT OUEN 

8. พระราชวังแวรซ์ายน ์– พพิธิภณัฑน์ ้าหอม – ชอ้ปป้ิง O O X 
MERCURE PARIS 
SAINT OUEN 

9. ปารสี – สนามบนิ O ✈ ✈  

10. กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 
 
  

         ก าหนดการเดนิทาง        
                                                                      
วนัที ่  9-18 เม.ย.62 79,900.- 

 

 

 

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัองัคารที ่9 
เมษายน 2562 

กรงุเทพฯ  

21.30 น. คณะพรอ้มกนัณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู2 

เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

วนัพุธที ่10 เมษายน 
2562 

กรงุเทพฯ– โรม – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซีย่ม – ปราโต ้

00.20 น.  ออกเดนิทางสูก่รุงโรม โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 944   

06.50 น.  ถงึสนามบนิฟูมชิโินกรุงโรม ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั๋ว

โมง และจะเปลีย่นเป็น 5 ชัว๋โมงในวันที ่31 มีนาคม 2562) น าท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร จากนัน้ผ่านชมกลุม่โรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดตีศูนยก์ลาง

ทางดา้นการเมือง ศาสนา และเศรษฐกจิของอาณาจักรโรมัน ที่สะทอ้นใหเ้ห็นความ

เจรญิรุ่งเรอืงของอารยะธรรมโรมันในชว่ง 2,000 ปีทีผ่่านมา  น าทา่นเดนิทางพาท่านเขา้

สู่นครรฐัวาตกินั (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม เป็น

ประเทศเดยีวในโลกทีม่ีก าแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ัง้หมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ 

และเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิโดยมีพระสนัตะปาปา มีอ านาจ
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ปกครองสูงสุด น าท่านชมมหาวหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์

(St.Peter’s Basilica) ชมประตมิากรรมอันลอืชือ่ปิเอตา้ (Pieta) ของมเิคลันเจโล

และชมแทน่บูชาบลัแดคคโิน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้ส ารดิทีส่รา้งโดย

จานโลเรนโซ แบรน์นิี ซ ึง่สรา้งตรงบรเิวณทีเ่ชือ่กนัว่าเป็นทีฝั่งพระศพของนักบุญปีเตอร ์  

 กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 น าชมความยิง่ใหญ่ในอดีต และเก็บภาพสวยบรเิวณรอบนอกของสนามกฬีาโคลอส

เซีย่ม (Colosseum) 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ อดตีสนามประลองการ

ต่อสูท้ีย่ ิง่ใหญ่ของชาวโรมันทีส่ามารถจุผูช้มไดถ้งึ 50,000 คนน าชมงานประตมิากรรม

ของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธษิฐานบรเิวณ น า้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) 

สญัลกัษณ์ของกรุงโรมทีโ่ด่งดัง น าท่านเดนิสูบ่รเิวณย่านบนัไดสเปน (The Spainsh 

Step) แหล่งแฟชัน่ชัน้น าและแหล่งนัดพบของคนรักการชอ้ปป้ิง ไดเ้วลาอันสมควรน า

ทา่นเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงปราโต (Prato) 

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก PRATO HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัพฤหสับดทีี ่11
เมษายน 2562 

ปราโต – ฟลอเรนซ ์– ปิซา่ – เวนสิเมสเตร ้

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปิซ่า (Pisa) เมืองแห่งศลิปะทีส่ าคัญของอติาล ีเป็นเมืองเล็กๆ

อยู่ทางตะวันตกของ Florence ดา้นตะวันตกของเมอืงตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน แมว้่า

จะเป็นเมอืงเล็กๆ แต ่Pisa ก็เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีรู่จ้ักของ น าท่านเขา้สูบ่รเิวณ

จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบดว้ยกลุ่มอาคาร

สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเริม่จากหอพธิเีจมิน ้ามนต ์(Baptistry of St. John) ที่

ใหญ่ทีส่ดุในอติาล,ี มหาวหิารดูโอโม (Duomo) ทีง่ดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซ่าอัน

เลือ่ง ชมหอเอนปิซ่า(Leaning Towerof Pisa) สญัลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 

ส ิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง เร ิม่สรา้งเมื่อปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี 

แตร่ะหว่างการกอ่สรา้งตอ้งหยุดชะงักลงไปเมื่อสรา้งไปไดถ้งึชัน้ 3 ก็เกดิการยุบตัวของ

ฐานขึน้มา และตอ่มาก็มกีารสรา้งหอตอ่เตมิข ึน้อกีจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด

ถงึ 177 ปี โดยทีห่อเอนปิซา่นี้ กาลเิลโอ  บดิาแห่งวทิยาศาสตร ์ซึง่เป็นชาวอติาเลีย่นได ้

ใชเ้ป็นสถานทีท่ดลองทฤษฎแีรงโนม้ถว่งของโลกทีว่่า ส ิง่ของสองชิน้ น ้าหนักไม่เท่ากัน 

ถา้ปลอ่ยสิง่ของทัง้สองชิน้จากทีส่งูพรอ้มกนั ก็จะตกถงึพืน้พรอ้มกนั จากนัน้ใหท้า่นอสิระ

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึราคาถกู ทีม่รีา้นคา้เรยีงรายอยู่มากมาย 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าท่านเดนิทางต่อสู่แควน้ทัสคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน้ คือ   ฟลอ

เรนซ ์(Florence)ที่ไดร้ับขนานนามว่าเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศลิปะในยุคเรอเนส

ซองส ์ซึง่ลว้นแลว้แต่มีโบราณสถานส าคัญ และมีทวิทัศน์ตามธรรมชาตทิีส่วยงาม จน

ไดร้ับการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโกเ้มื่อ ปี ค.ศ.1982 ท าใหท้ัสคานีมี

ชือ่เสยีงในฐานะดนิแดนท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลก นักท่องเที่ยวทั่วโลก ชมความ

ยิง่ใหญ่ และอลงัการของมหาวหิารซานตา มาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell 

Fiore) วหิารของเมืองฟลอเรนซ ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึง่โดดเด่นดว้ย

สถาปัตยกรรมที่ใชห้นิอ่อนหลายสตีกแต่งผสมผสานกันไดอ้ย่างงดงาม น าชมจตัุรสั
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เดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della Signoria) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรูปปั้น อาท ิเชน่ รูป

ปั้นเทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอร์ซอิุสถอืหัวเมดูซ่า (Perseus 

with the Head of Medusa), รูปปั้นเดวดิ ผลงานทีม่ีชือ่เสยีงของ ไมเคลิ แองเจโล ่

จากนั้นน าท่าน มารมิฝ่ังแม่น ้าอาร์โน จะพบกับสะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพาน

เกา่แกท่ีม่มีรีา้นขายทอง และอัญมณีอยู่ทัง้สองขา้ง น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวนสิ (Venice 

Mestre) ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่ เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เวนสิถูกสรา้งข ึน้จากการเชือ่ม

เกาะเล็ก ๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกนัในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของทะเล

อาเดรยีตรกิ เป็นเมอืงทา่โบราณ และเป็นเมอืงทีใ่ชค้ลองในการคมนาคม มากทีส่ดุ 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก RUSSOTT หรอืเทยีบเทา่  

วนัศกุรท์ ี ่12 เมษายน 
2562 

 เวนสิ เมสเตร ้– เกาะเวนสิ – มลิาน 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทาง สูท่่าเรือตรอนเคตโต ้(Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบา้นเรือน

ของชาวเวนสิ สูเ่กาะเวนสิ หรือ เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมืองที่

ไม่เหมอืนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนนมีสมญานามว่าเป็น "ราชนิีแห่งทะเล

เอเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชือ่มถงึกนักว่า 400 แห่ง ข ึน้ฝ่ัง

ทีบ่รเิวณซานมารโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเวนสิ จากนัน้น าทา่นเดนิชมความงามของเกาะเว

นสิ ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ทีม่ีเรื่องราวน่าสนใจในอดตี เมื่อนักโทษ

ทีเ่ดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสู่คุกจะไดม้ีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็น

ครัง้สุดทา้ยระหว่างเดนิผ่านช่องหนา้ต่างทีส่ะพานนี้  ซ ึง่เชือ่มต่อกับวังดอดจ์(Doge’s 

Palace) อันเป็นสถานทีพ่ านักของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี ซึง่นักโทษชือ่ดังทีเ่คย

เดนิผ่านสะพานนี้มาเเลว้คอื คาสโนว่าน่ันเอง น าท่านถ่ายรูปบรเิวณจัตุรัสซานมาร์โค 

(St.Mark’s Square) ทีน่โปเลยีนเคยกล่าวไวว้่า “เป็นหอ้งน่ังเล่นทีส่วยทีส่ดุในยุโรป” 

จัตรุัสถกูลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทัง้โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’sBacilica) ทีม่ี

โดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน ์จากนัน้อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาเทีย่วชมเกาะ

อันแสนโรแมนตกิ เชน่เพือ่ชมมนตเ์สน่หแ์ห่ง   นครเวนสิ, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์ค, ชอ๊ป

ป้ิงสนิคา้ของทีร่ะลกึ อาทเิชน่ เครื่องแกว้มูราโน่,หนา้กากเวนสิ หรือน่ังจบิกาแฟในรา้น 

Café Florian ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1720  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  (สปาเกตตีห้มกึด า) 

บา่ย จากนัน้เดนิทางสูต่วัเมอืงมลิาน (Milan) เมืองทีเ่รียกไดว้่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่

ของโลก น าท่านชมมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano)ทีส่รา้งดว้ย

ศลิปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟ้ืนฟู

ศลิปวทิยาการ ชมแกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele 

II) ทีนั่บว่าเป็นชอปปิงมอลลท์ีส่วยงาม หรูหราและเกา่แก่ทีส่ดุในเมืองมลิาน อนุสาวรีย ์

ของกษัตรยิ์วคิเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูร้เิร ิม่การรวมชาตหิัวเมืองต่างๆในอติาลี และ

อนุสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดังในยุคเรเนซองสอ์ีก 1 ท่าน คอื ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่ทีอ่ยู่ใน

บรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า 

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก BEST WESTERN GOLDENMILE หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัเสารท์ ี ่13 

เมษายน 2562 

มลิาน – ลูเซริน์ – อนิเทอลาเคน - กรนิเดอวาลด ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิขา้มพรหมแดนอติาล ี– สวติเซอรแ์ลนด ์เดนิทางสูเ่มอืงลูเซริน์ (Lucerne) 

เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอันดบัหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบ

และขุนเขา จากนัน้พาท่านชมสงิโตหนิแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลัก

บนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิที่

เกดิจากการปฏวิัตใินฝรั่งเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่

มีความยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ารอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็น

เหมอืนสญัลกัษณ์ของเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่ีหลังคาทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในยุโรป สรา้ง

ขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัตศิาสตร์ของชาวสวสิ 

ตลอดแนวสะพาน 

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

บา่ย น าท่านเดนิขา้มพรหมแดนอติาลี – สวติเซอร์แลนด ์เพื่อเดนิทางสู่จากนั้นน าท่าน

เดนิทางต่อสูเ่มอืงอนิเทอรล์าเคน (Interlaken) เมืองระหว่างทะเลสาบ เป็นเมืองที่

ตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz)

อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ  

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ฟองดรูช์สี) 

 หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก SUNSTAR หรอืเทยีบเทา่   
  

วนัอาทติยท์ ี ่14 
เมษายน 2562 

กรนิเดอวาลด ์ -ยอดเขาจงุเฟรา– ดจีอง 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟขึน้สู ่ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี คศ.2001 

องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจูงเฟรา เป็นพื้นทีม่รดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรก

ของยุโรป น าคณะน่ังรถไฟทอ่งเทีย่วธรรมชาต ิข ึน้พชิติยอดเขาจูงเฟราทีม่ีความสงูกว่า

ระดบัน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเสน้ทางขึน้สูย่อดเขาท่านจะได ้

ผ่านชมธารน ้าแข็งทีม่ีขนาดใหญ่จนถงึ สถานรีถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) 

สถานรีถไฟทีอ่ยู่สูงทีสุ่ดในยุโรป (Top of Europe) เขา้ชมถ า้น า้แข็ง (Ice 

Palace) ทีแ่กะสลกัใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน ้าแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย พาท่านชมววิที ่ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จุดชมววิทีส่งูทีส่ดุในยุโรป ทีร่ะดับ

ความสงูถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนสวสิ สมัผัสกับภาพ

ของธารน ้าแข็ง Aletsch Glacier ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.และ

หนาถงึ 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อสิระใหท้่านไดส้นุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหมิะ

บนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกจิกรรมบนยอดเขา และที่ไม่ควรพลาดกับการส่ง

โปสการด์โดยทีท่ าการไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในยุโรปน าคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไม่

ซ ้าเสน้ทางเดมิ ใหท้่านไดช้มววิทวิทัศน์ทีส่วยงามและแตกต่างกันจนถงึ สถานรีถไฟ

เมอืงลาวทเ์ทอ บรุนเนนิ (Lauterbrunnen)จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมอืงดจีอง 

(Dijon) ประเทศฝร ัง่เศส 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
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ทีพ่กั        เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN DIJON หรอืเทยีบเทา่    

 

วนัจนัทรท์ ี ่15 
เมษายน 2562 

ดจีอง – ปารสี – ลอ่งเรอืแมน่ า้แซน – ประตชูยั – หอไอเฟล 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู ่มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองทีม่ีมนตเ์สน่ห์

อันเหลอืลน้ ทีนั่กทอ่งเทีย่วอยากมาเยือนมากทีส่ดุ กรุงปารีสเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกจิและวัฒนธรรมที่ล ้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงดว้ยอทิธพิลของการเมือง 

การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหนึง่ในเมืองที่

ส าคญัทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 จากน ัน้น าทา่นลอ่งเรอืบาโตมชุ (Bateaux Mouches Cruise)ไปตามแม่น ้าแซนด ์

ทีไ่หลผ่านใจกลางกรุงปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคาร

ต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจโดยเรอืจะล่อง

ผา่นมหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-dame de Paris)อายุกว่า 800 ปี 

เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทีง่ามเลศิ โดดเดน่ดว้ยหอคอยคูห่นา้ทรงเหลีย่ม

และยอดปลายแหลมบนหลงัคาวหิารสงูจากระดบัพืน้ดนิถงึ 96 เมตรเป็นสถานทีป่ระกอบ

พธิอีภเิษกสมรสระหว่างพระเจา้หลุยสท์ี ่16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต ์และยังเป็นจุด

กโิลเมตรทีศู่นยข์องประเทศฝรั่งเศสอีกดว้ยน าเทีย่วชมความงดงามของมหานครปารีส 

ผา่นลานประวตัศิาสตรจ์ตัุรสัคองคอรด์ (Place de la Concorde)ทีพ่ระเจา้หลุยส์

ที ่ 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวิัต ิ

ฝรั่งเศส จากน ัน้เขา้ สูถ่นนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ่ (Champs Elysees) ซ ึง่

ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน,       น าชมและถ่ายรูปคู่กบั

ประตูชยันโปเลยีน (Arc de Triomphe) สญัลักษณ์แห่งชยัชนะของจักรพรรดนิโป

เลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริม่สรา้งข ึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จใน

ปี ค.ศ.1836 แลว้น าถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับหอไอเฟล (Tour Eiffel)สญัลักษณ์ทีโ่ดด

เดน่สงูตระหง่านคูน่ครปารสีดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งข ึน้ในปีค.ศ.1889 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หอยเอสคาโก ้) 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MERCURE PARIS SAINT OUEN หรอืเทยีบเทา่    

วนัองัคารที ่16

เมษายน 2562 

พระราชวงัแวรซ์ายน ์– พพิธิภณัฑน์ า้หอม – ชอ้ปป้ิง 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เด ินทางสู่ เมืองแวรซ์ายสน์ าเข้าชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส์

(Versailles Palace) อันยิง่ใหญ่ (มไีกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวัง) ทีส่รา้งข ึน้ตาม

พระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี ่14 ภายในตกแต่งอย่างวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรม

ฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึง่เป็นการใชเ้งนิอย่างมหาศาล พาท่านชม

หอ้งตา่งๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง,ทอ้งพระโรงทีต่กแต่งอย่าง

วจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีม่ีความยาวถงึ 

73 เมตร ซึง่เป็นหอ้งที่พระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราช

เคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลุยสท์ี1่4 แห่งฝรั่งเศส อีกทัง้ยังเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัด

งานเลีย้งและเตน้ร าของพระนางมาร ีอังตวัแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี ่16, ชมหอ้ง

บรรทมพระราชนิีทีต่กแตง่อย่างงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีน
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ทีย่ ิง่ใหญ่ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนั้นน าท่านกลับเขา้สู่มหานครปารสี(Paris)น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑน์ า้หอม 

Fragonard พพิธิภัณฑท์ีจ่ัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาและจัดแสดงวธิีการผลติน ้าหอม

ในปัจจุบัน ของโรงงานผลติน ้าหอมยี่หอ้ Fragonard ยี่หอ้น ้าหอมอันโด่งดัง ทีม่ีแหล่ง

ผลติตน้ก าเนดิมาจากเมอืง Grasse เมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงหลวงของโลกน ้าหอม โดย

พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้ก่อตัง้ข ึน้มาในปี 1983 ตัวอาคารเป็นที่อยู่เดมิของ นโปเลียน โบนา

ปารต์ที ่3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึง่แตล่ะหอ้งจัดแสดงเรือ่งราวเกีย่วกบับรรจุ

ภณัฑบ์รรจุน ้าหอมตัง้แตส่มัยอดตีจนถงึปัจจุบัน และบอกเลา่เรือ่งราวการผสมผสานกลิน่

น ้าหอมใหม้เีอกลกัษณ์อันรัญจวนใจ และหากทา่นมองหาของฝากจากปารีสทีไ่ม่เหมือน

ใคร ทา่นสามารถเลอืกซือ้น ้าหอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอัธยาศัย

จากนัน้เชญิเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ราคาถูกในรา้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free Shop) 

อาท ิเชน่ เครือ่งส าอาง น ้าหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนัน้พาท่านสมัผัสกับบรรยากาศ

ทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสที่

แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของ

สวสิจากรา้น Bucherer รา้นดงัของสวสิ ทีม่สีาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารสี โดยมีสนิคา้

มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬกิายี่หอ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, 

Omega, Tag Heuerเป็นตน้ 

ค า่       อสิระอาหารค า่ตามอัธยาศยั 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MERCURE PARIS SAINT OUEN หรอืเทยีบเทา่    

วนัพุธที ่17 เมษายน 

2562 

ปารสี – สนามบนิ 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าเดนิทางสูส่นามบนิชารล์ เดอ โกล เพื่อใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษ ี (Tax 

Refund) และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.40 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 931   

วนัพฤหสับด ี18 
เมษายน 2562 

กรงุเทพฯ 

05.55 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภีาพ 

 

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้ม ี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม 

 

 

 

 

 



GO3 FCO-TG023    หนา้ 8 จาก 16 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

โปรแกรม : EUROPE THE BEST 

 อติาล ี(โรม) สวติเซอรแ์ลนด(์จงุเฟรา)  ฝร ัง่เศส 10 วนั 7 คนื  

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  9-18 เม.ย. 62  

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 79,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 79,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 10,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 79,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
79,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ   63,888.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวนั 

และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

     8. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

     9. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

     2. ค่าใชจ่้ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ 

         ก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีส่ญู 

         หายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

     3. ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

     4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

     5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัย ืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

     6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (18 ยโูร) 

     7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (30 ยโูร) 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเม ือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็น

หมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
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  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อ

วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอร์ต ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึ้นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    ค่าสว่นต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

     และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแต่ละคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซี่า ประเภทหมู่คณะ 

เท่าน ัน้ โดยการยืน่เป็นหมู่คณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผู ้

ก าหนดวนัยืน่วซี่าเท่าน ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซี่าในวนัทีก่ าหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

 ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายื่นวซี่านอ้ยกว่า 11 วนัท าการ นบัจากวนัเดนิทาง  ม ี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่  ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทีเ่หลอืเวลายืน่วซีา่เหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ จะมคีา่ Fast Track เพิม่เตมิ

อกี ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื 
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Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน 

(รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 

7 วันกอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งท าหนงัสอืชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคา้เขยีนหรอืพมิพข์ึน้เอง) 

6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นัน้) 

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบุตรจากเขต

หรอือ าเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทีม่กีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ัน้ 

6.4 ทา่นจะตอ้งน าหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศตัวจรงิ จากขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบตุรเป็นส าเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสุลใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่น
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น ามายืน่ มเิชน่นัน้ทางศนูยร์ับยืน่ vfs จะไมร่ับยืน่เอกสารของบตุรทา่นโดยเด็ดขาด 

6.5 เนือ่งจากการประทบัตรากงสลุ จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หากทา่นไมแ่น่ใจวา่เอกสารใชไ้ด ้

หรอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์อ่นน าไปประทับตรากงสลุ มเิชน่นัน้ทา่นอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิ

และเสยีเวลาอันมคีา่ของทา่นเพือ่ไปท าเอกสารใหมอ่กีรอบ หากเอกสารทีท่า่นท ามาแลว้นัน้

กลายเป็นเอกสารทีใ่ชย้ืน่ไมไ่ด ้

 

***โปรดอา่น กอ่นทีท่า่นจะไปท าหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือ าเภอใหบุ้ตรของทา่น 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่

ท าไมไมม่ ีpassport *** 

 

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. หากพอ่หรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ืน่วซีา่พรอ้มลกู ใหท้ าจดหมายชีแ้จงภาษาอังกฤษ 

อธบิายวา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวัุนเริม่และวันหมดอายวุซีา่ พรอ้มทัง้ถา่ยส าเนาหนา้

พาสปอรต์และหนา้วซีา่นัน้มาแนบดว้ย 

8. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศอติาล ี

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

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

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

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

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่..............................ถงึวันที.่.................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้
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                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


