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 เสน้ทางการเดนิทาง 

HILIGHT 

 ชมความอลังการของมหาวหิารเซนตปี์

เตอร ์ (St.Peter’s Basilica) ทีน่คร

วาตกินั 

 ชม 3 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก โคลอส

เซีย่ม หอเอนปิซา่ และหอไอเฟล 

 เทีย่วฟลอเรนซ(์Florence)เมอืงแหง่

ศลิปะแหง่แควน้ทสัคานยี ์(Tuscany) 

 เยอืนดนิแดนสดุแสนโรแมนตกิ บนเกาะเว

นสิ (Venice) 

 ชมยอดเขามตัเตอรฮ์อรน์

(Matterhorn) ณ เมอืงเซอรแ์มต  

 ถา่ยรปูกับปราสาทชลิยอง(Chillon 

Castle) ทีเ่มอืงมองเทรอซ ์

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้เต็มอิม่ทีก่รงุปารสี (Paris) 

ประเทศฝรัง่เศส   

EUROPE GOLDEN ROUTE   

อติาล ี 

สวติเซอรแ์ลนด ์(เซอรแ์มต)

ฝร ัง่เศส 

9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิไทย[TG] 

เดนิทาง: ตลุาคม – ธนัวาคม 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 55,900.- 
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 กําหนดการเดนิทาง 

 วนัที ่ 6-14 , 15-23 ต.ค. 62 59,900 

วนัที ่  31 ต.ค. – 8 พ.ย. 62 55,900 

วนัที ่ 2-10 , 7-15 , 9-17 , 16-24 พ.ย. 62 55 ,900 

วนัที ่  28 พ.ย. -6 ธ.ค. 62 55,900 

วนัที ่ 30 พ.ย. -8 ธ.ค. 62 56,900 

วนัที ่  3-11 , 7-15 , 8-16  , 10-18 ธ.ค. 62 56,900 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ 
    

2 
กรุงเทพฯ – โรม – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์ – 
โคลอสเซีย่ม -ปราโต ้

 O O 
CHARME 

 หรอืเทยีบเทา่  

3 โรม – ฟลอเรนซ ์– ปิซา่ – เวนสิเมสเตร ้ O O O 
 

NH LAGUNA 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 เวนสิ เมสเตร ้-  เกาะเวนสิ – มลิาน O O  O 
KLIMA HOTEL 

FIERA 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
มลิาน – ทะเลสาบโคโม – เซอรแ์มต – อสิระ
เต็มอ ิม่ ณ เมอืงเซอรแ์มต - แทซ O O X 

 

ELITE 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 
แทซ – เวเวย่ ์- มองเทรอซ ์ ปราสาทชลิยอง -
โลซานน ์– ดจีอง O O O 

 
MERCURE DIJON 

หรอืเทยีบเทา่ 

7 ดจีอง – ปารสี – หอไอเฟล – ชอ้ปป้ิง O O X 

 

BEST WESTERN 
CDG AIRPORT 

หรอืเทยีบเทา่ 

8.  ปารสี – สนามบนิ O   
 

9. กรงุเทพฯ    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ 

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู2 เคานเ์ตอร ์

D สายการบนิไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวก 

วนัที ่2 กรงุเทพฯ– โรม – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซีย่ม -ปราโต ้

00.20 น. ออกเดนิทางสูก่รุงโรม โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 944  

*** สําหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต ่31 ตุลาคมเป็นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 

00.01 น. และจะไปถงึกรงุโรมเวลา 06.00 น. *** 

06.50 น.  

 

 

ถงึสนามบนิฟูมชิโินกรุงโรม ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั๋ว

โมง และจะเปลีย่นเป็น 5 ชัว๋โมงในวันที ่31 มีนาคม 2562) นําท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร จากนัน้ผ่านชมกลุม่โรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดตีศูนยก์ลาง

ทางดา้นการเมือง ศาสนา และเศรษฐกจิของอาณาจักรโรมัน ที่สะทอ้นใหเ้ห็นความ

เจรญิรุ่งเรอืงของอารยะธรรมโรมันในชว่ง 2,000 ปีทีผ่่านมา  นําท่านเดนิทางพาท่านเขา้

สู่นครรฐัวาตกินั (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม เป็น

ประเทศเดยีวในโลกทีม่ีกําแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ัง้หมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ 

และเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิโดยมีพระสนัตะปาปา มีอํานาจ

ปกครองสูงสุด นําท่านชมมหาวหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์

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

และชมแทน่บชูาบลัแดคคโิน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้สาํรดิทีส่รา้งโดยจาน

โลเรนโซ แบรน์นิี ซ ึง่สรา้งตรงบรเิวณทีเ่ชือ่กนัว่าเป็นทีฝั่งพระศพของนักบุญปีเตอร ์  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําชมความยิง่ใหญ่ในอดีต และเก็บภาพสวยบรเิวณรอบนอกของสนามกฬีาโคลอส

เซีย่ม (Colosseum) 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ อดตีสนามประลองการ

ต่อสูท้ีย่ ิง่ใหญ่ของชาวโรมันทีส่ามารถจุผูช้มไดถ้งึ 50,000 คนนําชมงานประตมิากรรม

ของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธษิฐานบรเิวณ นํา้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) 

สญัลกัษณ์ของกรุงโรมทีโ่ด่งดัง นําท่านเดนิสูบ่รเิวณย่านบนัไดสเปน (The Spainsh 

Step) แหล่งแฟชัน่ชัน้นําและแหล่งนัดพบของคนรักการชอ้ปป้ิง ไดเ้วลาอันสมควรนํา

ทา่นเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงปราโต ้(Prato) 
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คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก CHARME หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 ปราโต ้– ฟลอเรนซ ์– ปิซา่ – เมสเตร ้

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางต่อสูแ่ควน้ทัสคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน้ คอื   ฟลอ

เรนซ ์(Florence)ทีไ่ดร้ับขนานนามว่าเป็นเมอืงศนูยก์ลางแห่งศลิปะในยุคเรอเนสซองส ์

ซึง่ลว้นแลว้แตม่โีบราณสถานสาํคญั และมทีวิทศันต์ามธรรมชาตทิีส่วยงาม จนไดร้ับการ

แตง่ตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโกเ้มือ่ ปี ค.ศ.1982 ทําใหท้ัสคานีมีชือ่เสยีงใน

ฐานะดนิแดนท่องเทีย่วยอดนยิมระดับโลก นักท่องเที่ยวทั่วโลก ชมความยิง่ใหญ่ และ

อลังการของมหาว ิหารซานตา มาเร ีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell 

Fiore) วหิารของเมืองฟลอเรนซ ์ทีใ่หญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึง่โดดเด่นดว้ย

สถาปัตยกรรมที่ใชห้นิอ่อนหลายสตีกแต่งผสมผสานกันไดอ้ย่างงดงาม นําชมจตัุรสั

เดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della Signoria) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรูปปั้น อาท ิเชน่ รูป

ปั้นเทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอรซ์อิุสถือหัวเมดูซ่า (Perseus 

with the Head of Medusa), รูปปั้นเดวดิ ผลงานทีม่ีชือ่เสยีงของ ไมเคลิ แองเจโล ่

จากนั้นนําท่าน มารมิฝ่ังแม่น้ําอาร์โน จะพบกับสะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพาน

เกา่แกท่ีม่มีรีา้นขายทอง และอัญมณีอยู่ทัง้สองขา้ง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่เมอืงปิซ่า (Pisa) เมืองแห่งศลิปะที่สําคัญของอติาลี เป็นเมืองเล็กๆ

อยู่ทางตะวันตกของ Florence ดา้นตะวันตกของเมอืงตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน แมว้่า

จะเป็นเมอืงเล็กๆ แต ่Pisa ก็เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีรู่จ้ักของ นําท่านเขา้สูบ่รเิวณ

จตัุรสักมัโป เดย ์มรีาโกล ี(Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบดว้ยกลุ่มอาคาร

สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเริม่จากหอพธิเีจมินํา้มนต ์(Baptistry of St. 

John) ทีใ่หญ่ทีส่ดุในอติาล,ี มหาวหิารดูโอโม (Duomo) ทีง่ดงามและหอเอนแห่ง

เมอืงปิซา่อันเลือ่ง ชมหอเอนปิซา่(Leaning Towerof Pisa) สญัลกัษณ์แห่งเมืองปิ

ซ่า 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เร ิม่สรา้งเมื่อปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้ง

ประมาณ 175 ปี แตร่ะหว่างการกอ่สรา้งตอ้งหยุดชะงักลงไปเมือ่สรา้งไปไดถ้งึชัน้ 3 ก็เกดิ

การยุบตวัของฐานขึน้มา และตอ่มาก็มกีารสรา้งหอตอ่เตมิข ึน้อกีจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลา

สรา้งทัง้หมดถงึ 177 ปี โดยทีห่อเอนปิซา่นี้ กาลเิลโอ  บดิาแห่งวทิยาศาสตร ์ซึง่เป็นชาว

อติาเลี่ยนไดใ้ชเ้ป็นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโนม้ถ่วงของโลกที่ว่า ส ิง่ของสองชิน้ 

น้ําหนักไม่เท่ากัน ถา้ปล่อยสิง่ของทัง้สองชิน้จากทีส่งูพรอ้มกัน ก็จะตกถงึพื้นพรอ้มกัน 

จากนั้นใหท้่านอสิระใหท้่านไดเ้ลือกซื้อสนิคา้ที่ระลกึราคาถูก ที่มีรา้นคา้เรียงรายอยู่

มากมาย หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวนสิฝ่ังแผ่นดนิใหญ่(Venice Mestre) 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
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ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NH LAGUNA PALACE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 เวนสิ เมสเตร ้ - เกาะเวนสิ – มลิาน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทาง สู่ท่าเร ือตรอนเคตโต ้(Tronchetto) นําท่านล่องเรอืผ่านชม

บา้นเรอืนของชาวเวนสิ สูเ่กาะเวนสิ หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมน

ตกิ เป็นเมืองทีไ่ม่เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนนมีสมญานามว่าเป็น 

"ราชนิีแห่งทะเลเอเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชือ่มถงึกันกว่า 

400 แห่ง ข ึน้ฝ่ังทีบ่รเิวณซานมารโ์ค ศูนย์กลางของเกาะเวนสิ จากนัน้นําท่านเดนิชม

ความงามของเกาะเวนสิ ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ทีม่ีเรื่องราว

น่าสนใจในอดตี เมือ่นักโทษทีเ่ดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสูคุ่กจะไดม้ีโอกาสเห็นแสง

สว่างและโลกภายนอกเป็นครั ้งสุดทา้ยระหว่างเดนิผ่านช่องหนา้ต่างที่สะพานนี้  ซ ึง่

เชือ่มต่อกับวงัดอดจ(์Doge’s Palace) อันเป็นสถานทีพํ่านักของเจา้ผูค้รองนครเวนิ

สในอดตี ซึง่นักโทษชือ่ดังทีเ่คยเดนิผ่านสะพานนี้มาเเลว้คอื คาสโนว่าน่ันเอง นําทา่น

ถา่ยรูปบรเิวณจตัุรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ทีน่โปเลยีนเคยกล่าวไวว้่า 

“เป็นหอ้งน่ังเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม รวมทัง้

โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’sBacilica) ทีม่ีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซน

ไทน ์จากนัน้อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาเทีย่วชมเกาะอันแสนโรแมนตกิ เชน่เพื่อชมมนตเ์สน่ห์

แห่ง   นครเวนสิ, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์ค, ช๊อ๊ปป้ิงสนิคา้ของทีร่ะลกึ อาทเิชน่ เครื่อง

แกว้มูราโน่,หนา้กากเวนสิ หรอืน่ังจบิกาแฟในรา้น Café Florian ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่

ปี ค.ศ.1720 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาหารพืน้เมอืง (สปารเ์ก็ตตีห้มกึดํา) 

บา่ย 

 

 

นําท่านเดนิทางสูต่ัวเมอืงมลิาน (Milan) เมืองทีเ่รียกไดว้่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่

ของโลก นําท่านถ่ายรูปกับมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) ทีส่รา้ง

ดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิ ที่ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟ้ืนฟู

ศลิปวทิยาการ ชมแกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele 

II) ทีนั่บว่าเป็นชอปป้ิงมอลลท์ีส่วยงาม หรูหราและเก่าแก่ทีส่ดุในเมืองมลิาน อนุสาวรีย ์

ของกษัตริย์วคิเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูร้เิร ิม่การรวมชาตหิัวเมืองต่างๆในอิตาลี และ

อนุสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดังในยุคเรเนซองสอ์ีก 1 ท่าน คอื ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่ทีอ่ยู่ใน

บรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก KLIMA HOTEL FIERA  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 มลิาน – ทะเลสาบโคโม – เซอรแ์มต – อสิระเต็มอิม่ ณ เมอืงเซอรแ์มต 

แทซ 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านถ่ายรูปกับทะเลสาปโคโม่ (Como Lake) ทีผู่ค้นทั่วโลกกล่าวขานกันว่าเป็น

ทะเลสาปสวยทีส่ดุในประเทศอติาลี ดว้ยพื้นทีก่ว่า 146 กโิมเมตร หลังจากนัน้นําท่าน

เดนิทางสูส่ถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดนิทางสูเ่มอืงเซอรแ์มท (Zermatt) 

เมอืงแห่งสกรีสีอรท์ ยอดนยิมทีไ่ดร้ับความนยิมสงู เนื่องจากเป็นเมอืงทีป่ลอดมลพษิทาง

อากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใชน้ํ้ามันเชือ้เพลงิ แต่ใชแ้บตเตอรี่เท่านัน้ และยังมี

ฉากหลงัของตวัเมอืงเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นยอดเขาที่

มรีูปทรงสวยทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย อสิระคร ึง่วนั ณ เมอืงเซอรแ์มต - โดยมหีัวหนา้ทวัรใ์หข้อ้มูล หรอื คําแนะนํา คา่ใชจ้่าย

ทัง้หมดเป็นความรับผดิชอบของตัวท่านเอง ใหท้่านอสิระเดนิเทีย่วชมเมือง หรือ เลอืก

ซือ้ของฝากตามอัธยาศัย หรือจะเลือกขึน้กระเชา้ไฟฟ้าเพื่อสมัผัสกับความงดงามของ

ยอดเขาไคลน์แมทเทอรฮ์อรน์ (Klien Matterhorn) ทีส่งูถงึ 4,478 เมตร และไดช้ือ่ว่า

เป็นยอดเขาทีม่ีรูปทรงสวยทีส่ดุของเทอืกเขาแอลป์ ชืน่ชมกับทวิทัศน์ทีส่วยงาม ณ จุด

สงูทีส่ดุบรเิวณไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ เขา้ชมถ้ําน้ําแข็งทีอ่ยู่สงูทีส่ดุในสวสิ หรือน่ังรถไฟ

ฟันเฟืองสูส่ถานีรถไฟกรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat railway) ทําทา่นเดนิทางสูจุ่ดชมววิ

ทีท่า่นจะไดเ้ห็นทศันียภาพทีส่วยงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ทีส่วยงาม นําท่านเดนิ

เทา้สูบ่รเิวณทะเลสาบทีอ่ยู่สงูจากระดบัน้ําทะเล 2,757 เมตร โดยบรเิวณทะเลสาบนี้เป็น

เงาสะทอ้นภาพเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn's reflect) อันสดุสวยงามยิง่นัก ( โดย

ปกตน้ํิาในทะเลสาบ จะมากหรอืนอ้ยขึน้อยู่กบัปรมิาณน้ําฝน และ สภาพอากาศ ชว่งเวลา

ทีเ่ดนิทางไปชมอยู่ในชว่งกลางปี (พฤษภาคม – ตุลาคม) ถา้ชว่งฤดูหนาวทะเลสาบจะ

กลายเป็นน้ําแข็ง) (กรณีท่านที่เดนิทางระหว่างวันที่กันยายน –  พฤศจกิายน ท่าน

สามารถเลอืกอสิระชอ็ปป้ิง ณ เมืองเซอรแ์มท หรือ ข ึน้รถไฟฟันเฟืองสูส่ถานีกรอนเนอร์

แกรตได ้)  

คํา่  อสิระอาหารคํา่ตามอัธยาศยั 

 หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแทซ (Teasch) 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก  ELITE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 แทซ – เวเวย่ ์- มองเทรอซ ์ ปราสาทชลิยอง -โลซานน ์– ดจีอง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ทา่นเดนิทางผ่านเมอืงเวเวย่ ์(Vevey) ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังดา้นเหนือของทะเลสาบเจนีวา 

เป็นเมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น “ไขมุ่กแห่งรเิวยีร่าสวสิ” (Pearls of the Swiss Riviera) ดนิแดน

ทีเ่หมาะแก่การทํากจิกรรมแทบทุกฤดูกาล หลังจากนัน้นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้ปรับ

อากาศสูเ่มอืงมองเทรอซ ์(Montreux) เมืองตากอากาศทีต่ัง้อยู่รมิทะเลสาบเจนีวา 

ไดช้ือ่ว่ารเิวียร่าของสวสิ ชมความสวยงามของทวิทัศน์ บา้นเรือน รมิทะเลสาบ นําท่าน
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ถา่ยรูปกบัปราสาทชลิยอง (ดา้นนอก) (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 

800 ปี สรา้งข ึน้บนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนีวา ตัง้แต่ยุคโรมันเรืองอํานาจโดยราชวงศ ์

SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดนิทางของนักเดนิทางและขบวนสนิคา้ทีจ่ะ

สัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใตห้รือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด ์

เนื่องจากเป็นเสน้ทางเดียวที่ไม่ตอ้งเดนิทางขา้มเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งนี้จ ึง

เปรยีบเสมอืนดา่นเก็บภาษีซึง่เอาเปรยีบชาวสวสิมานานนับรอ้ยปี 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโลซานน ์(Lausanne) ซึง่ตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา 

เมืองโลซานน์นับไดว้่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของ

สวติเซอรแ์ลนด ์มีประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษที ่4 ในสมัยทีช่าวโรมันมา

ตัง้หลกัแหล่งอยู่บรเิวณรมิฝ่ังทะเลสาบทีน่ี่ เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาต ิ

ทวิทศันท์ีส่วยงาม และอากาศทีป่ราศจากมลพษิ จงึดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากทั่วโลกใหม้า

พักผ่อนตากอากาศทีน่ี่ เมืองนี้ยังเป็นเมืองทีม่ีความสําคัญสําหรับชาวไทยเนื่องจากเป็น

เมอืงทีเ่คยเป็นทีป่ระทบัของสมเด็จย่า นําทา่นชม สวนสาธารณะทีม่ีรูปปั้นลงิ 3 ตัว ปิดหู 

ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกับ 

ศาลาไทย ทีร่ัฐบาลไทยสง่ไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน์ หลังจากนัน้นําท่าน

เดนิทางตอ่สูเ่มอืงดจีอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MERCURE DIJON หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 ดจีอง – ปารสี – หอไอเฟล – ชอ้ปป้ิง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดนิทางสู ่มหานครปารสี (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองทีม่ีมนตเ์สน่ห์

อันเหลอืลน้ ทีนั่กท่องเทีย่วอยากมาเยือนมากทีส่ดุ กรุงปารีสเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกจิและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงดว้ยอทิธพิลของการเมือง 

การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําใหก้รุงปารีสเป็นหนึง่ในเมืองที่

สาํคญัทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

บา่ย นําเทีย่วชมความงดงามของมหานครปารีส ผา่นลานประวตัศิาสตรจ์ตัุรสัคองคอรด์ 

(Place de la Concorde)ทีพ่ระเจา้หลยุสท์ี ่16 และพระนางมารอีองตวัแนต ถกูตัดสนิ

ประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวิัตฝิรั่งเศส จากน ัน้เขา้ สูถ่นนสายโรแมนตกิชองป์

เอลเิซ ่(Champs Elysees) ซ ึง่ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรด์ตรงสูป่ระตูชยันโปเลยีน,       

นําชมและถา่ยรูปคูก่บัประตูชยันโปเลยีน (Arc de Triomphe) สญัลักษณ์แห่งชยั

ชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริม่สรา้งข ึน้ในปี ค.ศ.

1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 แลว้นําถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกับหอไอเฟล (Tour 
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Eiffel)สญัลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่สงูตระหง่านคูน่ครปารสีดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟุต ซึง่สรา้ง

ขึน้ในปีค.ศ.1889 จากนั้นเชญิเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่อย่างเต็มอิม่ในราคาถูกที่รา้นคา้

ปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เครื่องสําอางค ์น้ําหอม นาฬกิาหรือกระเป๋า  

จากนั้นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกใน

หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่สุดหรูใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries 

Lafayette) หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ 

ทีม่สีาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ชอ็คโกแลต, เครือ่งหนัง

, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ตามอัธยาศยั 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก BEST WESTERN CDG AIRPORT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8 ปารสี – สนามบนิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําคณะเดนิทางสูส่นามบนิเพื่อใหท้่านมีเวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.40 น. เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพดว้ยเทีย่วบนิ TG931 

*** สําหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต ่31 ตุลาคมเป็นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 

12.30 น. และจะไปถงึกรงุเทพเวลา 06.00 น. *** 

วนัที ่9 กรงุเทพ 

05.55 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพโดยสวัสดภิาพ 
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โปรแกรม :  EUROPE GOLDEN ROUTE   

อติาล ี สวติเซอรแ์ลนด ์(เซอรแ์มต)ฝร ัง่เศส 

9 วนั 6 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

6-14 ต.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 37,900 6,900 

15-23 ต.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 37,900 6,900 

31 ต.ค. – 8 พ.ย. 62 55,900 55,900 55,900 55,900 33,900 6,900 

2-10 พ.ย. 62 55,900 55,900 55,900 55,900 33,900 6,900 

7-15 พ.ย. 62 55,900 55,900 55,900 55,900 33,900 6,900 

9-17 พ.ย. 62 55,900 55,900 55,900 55,900 33,900 6,900 

16-24 พ.ย. 62 55,900 55,900 55,900 55,900 33,900 6,900 

28 พ.ย. -6 ธ.ค. 62 55,900 55,900 55,900 55,900 33,900 6,900 

30 พ.ย. -8 ธ.ค. 62 56,900 56,900 56,900 56,900 34,900 6,900 

3-11 ธ.ค. 62 56,900 56,900 56,900 56,900 34,900 6,900 

7-15 ธ.ค. 62 56,900 56,900 56,900 56,900 34,900 6,900 

8-16  ธ.ค. 62 56,900 56,900 56,900 56,900 34,900 6,900 

10-18 ธ.ค. 62 56,900 56,900 56,900 56,900 34,900 6,900 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้ง

ไม่เกนิจํานวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  
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9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ช ิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศอติาล(ีผูย้ืน่วซีา่ตอ้งชาํระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวันยืน่ เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 

บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (15 ยูโร) 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (27 ยูโร) 

 

 

 
 

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิีซา่ได ้ 

3. สาํหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพํานัก

หรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน โดยนับวันเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวีซ่า และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสาํหรับตดิวซีา่ไม่ตํา่กว่า 3 หนา้ 
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5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองทีน่ั่งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิข ึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

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

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

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที ่บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รือมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําตั๋วเครื่องบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง

โรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติํา่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

     และไม่มอี่างอาบน้ํา ซึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่ง 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัทําการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
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**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแต่ละคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งทําการยืน่วซี่า ประเภทหมู่คณะ 

เท่าน ัน้ โดยการยืน่เป็นหมู่คณะ ตอ้งมจีํานวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผู ้

กําหนดวนัยืน่วซี่าเท่าน ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซี่าในวนัทีก่ําหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

 ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายื่นวซี่านอ้ยกว่า 11 วนัทําการ นบัจากวนัเดนิทาง  ม ี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่  ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทีเ่หลอืเวลายืน่วซีา่เหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนัทําการ จะมคีา่ Fast Track เพิม่เตมิ

อกี ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน

กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 
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3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ 

แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน  

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งทําหนงัสอืชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคา้เขยีนหรอืพมิพข์ึน้เอง) 

6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อําเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นัน้) 

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบุตรจากเขต

หรอือําเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทีม่กีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ัน้ 
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6.4 ทา่นจะตอ้งนําหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศตัวจรงิ จากขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบตุรเป็นสําเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสุลใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่น

นํามายืน่ มเิชน่นัน้ทางศนูยร์ับยืน่ vfs จะไมร่ับยืน่เอกสารของบตุรทา่นโดยเด็ดขาด 

6.5 เนือ่งจากการประทบัตรากงสลุ จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หากทา่นไมแ่น่ใจวา่เอกสารใชไ้ด ้

หรอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์อ่นนําไปประทับตรากงสลุ มเิชน่นัน้ทา่นอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิ

และเสยีเวลาอันมคีา่ของทา่นเพือ่ไปทําเอกสารใหมอ่กีรอบ หากเอกสารทีท่า่นทํามาแลว้นัน้

กลายเป็นเอกสารทีใ่ชย้ืน่ไมไ่ด ้

 

***โปรดอา่น กอ่นทีท่า่นจะไปทําหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือําเภอใหบุ้ตรของทา่น 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชีแ้จงวา่

ทําไมไมม่ ีpassport *** 

 

- กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. หากพอ่หรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ืน่วซีา่พรอ้มลกู ใหทํ้าจดหมายชีแ้จงภาษาอังกฤษ 

อธบิายวา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวัุนเริม่และวันหมดอายวุซีา่ พรอ้มทัง้ถา่ยสําเนาหนา้

พาสปอรต์และหนา้วซีา่นัน้มาแนบดว้ย 

8. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

 



   
   
   

  

 QE3FCO-TG019 หนา้ 18 จาก 16 

 
 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศอติาล ี

 

(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) …………………………………………………..………………………………………  



   
   
   

  

 QE3FCO-TG019 หนา้ 19 จาก 16 

 
 

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยกําเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 
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17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


