
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 อิตาลี-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด-์ฝร่ังเศส 9 วนั  
เท่ียวเมืองหลกั กรงุโรม เข้าชมมหาวิหารเซ้นตปี์เตอร ์
ถ่ายรปูหอเอนปิซ่า ผา่นเส้นทางอทุยานโดโลไมท ์

ล่องเรือเกาะเวนิส เท่ียวอินน์สบรคู  
เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมเมืองลเูซิรน์  
ขึน้เขาทิตลิส ด้วยกระเช้า Rotair 360 องศา  

ชมพิพิธภณัฑล์ฟุร ์มหานครปารีส เมืองท่ีไม่เคยหลบัไหล 
 

ช้อปป้ิงแบรนดเ์นม La Vallee Village 
 

Europe Classic Romance  



 

   

โดยสายการบินไทย  (TG) 
  

 บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงต่ำงๆ ในยุโรป 4 ประเทศ ไดแ้ค่ อติำล ีออสเตรยี สวติเซอรแ์ลนด ์และฝรัง่เศส เทีย่ว
ชมเมอืงต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงันี้ 
 

โรม เมอืงหลวงทีย่ิง่ใหญ่ของจกัรวรรดโิรมนัมอีำยุเก่ำแก่กว่ำ 2,000 ปี ชมเมอืงและสถำนทีท่ีเ่ป็น 1  ใน 7 สิง่
มหศัจรรยข์องโลกและนครวำตกินั มหำวหิำรทีเ่ป็นศนูยก์ลำงแห่งครสิตศ์ำสนำ นิกำยโรมนัคำทอลคิของโลก 
ชมรปูปัน้และจติรกรรมอนัล ้ำค่ำโดยฝีมอืของจติรกรเอกชือ่ดงักอ้งโลก 

ปิซ่า เมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงัของประเทศอติำล ี อดตีเมอืงท่ำเรอืชำยฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน และเป็นทีต่ัง้ของหอ
เอนปิซ่ำ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก 

เวนิส เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมทีน่กัท่องเทีย่วเดนิทำงมำเยอืนเป็นจ ำนวนมำกมำยในแต่ละปี อดตีเมอืงทีเ่คยร ำ่รวย
ทีส่ดุแห่งหนึง่ในยุคกลำงเกำะเวนิสประกอบไปดว้ยเกำะน้อยใหญ่กว่ำ 118 เกำะ ล่องเรอืพรอ้มสมัผสั
บรรยำกำศอนัแสนโรแมนตคิ 

อินน์สบรคู  เมอืงหลวงและเมอืงท่องเทีย่วดงัแห่งแควน้ทโิรล โอบลอ้มดว้ยเทอืกเขำสงูงดงำม บนทีร่ำบลุ่มแมน่ ้ำอนิส ์ 
  ท่ำมกลำงของหุบเขำของเทอืกเขำแอลป์ และยงัเป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงในดำ้นเป็นศนูยก์ลำงของกำรแขง่ขนั
  กฬีำฤดหูนำว ทัง้ยงัเคยเป็นเจำ้ภำพจดักำรแขง่ขนักฬีำฤดหูนำวหลำยครัง้ 
โฮเฮนชวานเกา เมอืงทีต่ัง้อยู่ในเขตแควน้บาวาเรยีตอนใตข้องประเทศเยอรมนี ตดิกบัชายแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืง
  เก่ามาตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ัง้ของปราสาทของกษตัรยิบ์าวาเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ย 
  ทะเลสาบน้อยใหญ่ ทีต่ัง้ของปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึง่อยู่บนเนินเขาสงูทีส่รา้งจากบญัชาของกษตัรยิลุ์ด
  วคิที ่2 และยงัเป็น ปราสาทตน้แบบทีว่อลทด์สีนียไ์ดน้ ามาสรา้งเป็นปราสาทในภาพยนตรก์ารต์ูนและเป็น 
  สญัลกัษณ์ของบรษิทัดสินีย ์
ลูเซิรน์ เมอืงสวยทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่ทะเลสำบแห่งสีพ่นัธรฐั หรอืเวยีวำลดส์ตรทัซี และเป็นเมอืงตำกอำกำศทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุ

แห่งหนึง่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์  
ทิทลิส  ยอดเขาทีไ่ดร้บัความนยิมจากทัว่โลก มหีมิะปกคลุมตลอดปี ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของแนวเทอืกเขาแอลป์ สามารถ
  นัง่กระเชา้ขึ้นลงได ้โดยกระเชา้ใหม่ล่าสดุสามารถหมุนรอบทศิทาง 360 องศา สามารถชมทศันียภาพได ้
  โดยรอบโดยสถานีกระเชา้อยูท่ีเ่มอืงแองเกลิเบริก์   
ปารีส เมอืงทีโ่ดง่ดงัทัง้เรือ่งแฟชัน่ สถำปัตยกรรม และประวตัศิำสตรท์ีน่่ำสนใจ เขำ้ชมพพิธิภณัฑลุ์ฟร ์Museum ทีม่ี

ชือ่เสยีงดงัไปทัว่โลก พรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคำ้คุณภำพดจีำกพรเีมีย่มเอ๊ำทเ์ลต็ชือ่ดงั 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง     2-10 ม.ิย.2563           

วนัแรก  2 มิ.ย.63 สนามบินสวุรรณภมิู 
21.00น.  นัดคณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์สายการบิน Thai 

 Airways เคาน์เตอร ์D เจ้าหน้าท่ีพรอ้มคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 



 

   

วนัทีส่อง 3 มิ.ย.63 โรม-ปิซ่า (อิตาลี) 
00.01 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุโรม ประเทศอิตาลี  โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG944 
06.00 น. เดินทางถึงสนามบิน Leonardo Davici Fumichino กรงุโรม ประเทศอิตาลี หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจ

คนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่านสูน่ครวาติกนั ซึง่เป็นรฐัอสิระและศนูยก์ลาง
ของศาสนาครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลกิ ทีต่ัง้ของมหาวหิารเซน้ปีเตอร ์น าท่านเข้าชมภายในของมหาวิหาร
เซนตปี์เตอร ์St.Peter Basilica แห่งนครรฐัวาตกินั ทีง่ดงามดว้ยศลิปะในยุคเรเนซองสแ์ละยงัไดร้บัการ
ตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรหูรา ชมรปูปัน้และจติรกรรมอนัล ้าค่าโดยฝีมอืของจติรกรเอกชื่อดงักอ้งโลก ชมรปู
แกะสลกัปิเอตา้ทีพ่ระแม่ประคองร่างพระเยซหูลงัปลดลงจากไมก้างเขนผลงานชิน้เอกของไมเคลิ แองเจลโล 
หรอืเสาพลบัพลาทีอ่อกแบบโดยแบรน์ีนี และยอดโดมขนาดใหญ่ทีห่าชมไดย้าก ซึง่ปัจจุบนัลว้นแต่เป็นสิง่ล ้า
ค่าของประเทศอติาล ีและใหท้่านถ่ายรปูกบัจตุัรสัหน้าวหิารเซนตปี์เตอร ์ทีท่่านอาจเคยเหน็จากการถ่ายทอด
ทางโทรทศัน์ในช่วงเวลาส าคญัๆ ของคาทอลคิ สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัเขา้สูต่วัเมอืงกรุงโรม น า
ท่านชม กรงุโรม นครหลวงแห่งสาธารณรฐัอิตาลี อดตีแหง่จกัรวรรดโิรมนั อาณาจกัรทีย่ิง่ใหญ่มาเมื่อกว่า 
2,000 ปี  ชื่นชมกบัสถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตรแ์ห่งความยิง่ใหญ่ โรมเป็นมหานครทีม่สีสีนัเฉพาะตวั ชม
และถ่ายรปูภายนอกของสนามกีฬาโคลอสเซ่ียม สิง่ก่อสรา้งทีเ่ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ซึง่เป็น
สนามกฬีายกัษ์ทีจ่คุนไดก้ว่า 50,000 คน  ใหท้่านไดเ้กบ็ภาพเป็นทีร่ะลกึ รวมถงึผ่านชมประตชูยัแหง่คอนส
แตนตนิ Arch of Constantine โดยสรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึชยัชนะของกรุงคอสสแตนตนิ เป็นซุม้ประตูทีใ่หญ่
ทีส่ดุของโรมนัมคีวามสงูถงึ 21 เมตร, อนุเสาวรยีว์กิเตอรเ์อม็มานูเอล็ หรอื Altare Della Patria อนุเสาวรยีท์ี่
สรา้งขึน้เพื่อเป็นเกยีรตขิองวกิเตอรเ์อม็มานูเอล็ พระราชาองคแ์รกของอติาลทีีม่อี านาจแบบเบด็เสรจ็ครบ
วงจร และทีน่ี่ยงัเป็นอนุสรณ์ทหารทีก่ลา้หาญเมื่อครัง้สงครามโลกครัง้ที ่1 อกีดว้ย จากนัน้น าท่านสูบ่รเิวณ 
น ้าพเุทรว่ี Trevi Fountain หนึ่งในสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของกรุงโรม สถานทีน่กัท่องเทีย่วมาโยนเหรยีญเสีย่ง
ทายตามเรื่องราวจากภาพยนตรเ์รื่อง Three Coins in The Fountain และ Spanish Step หรอืบนัไดสเปน 
แหล่งผูค้นและวยัรุ่นมานัง่เล่นและแหล่งรา้นคา้สนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางต่อสู ่เมืองปิซ่า Pisa (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) อกีหนึ่งเมอืงท่องเทีย่วชื่อดงัของ

ประเทศอติาล ีและเป็นเมอืงหลกัส าคญัในเขตแควน้ทสัคานีและไดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึน้ทะเบยีน
เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1987 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Hotel Galilei หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่าม 4 มิ.ย.63 ปิซ่า-โบโลญญ่า-เวนิสมาสเทร ่(อิตาลี) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองปิซ่า อดตีเมอืงท่าเรอืชายฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน และเป็นทีต่ัง้ของหอเอนปิซ่า น าท่านสู่

จตุัรสักมัโป เดย ์มรีาโกล ีCampo Dei Miracoli ทีไ่ดร้บัลงทะเบยีนเป็นมรดกโลกในชื่อจตุรสัดโูอโมแห่งปิซ่า 
คอืบรเิวณทีล่อ้มรอบดว้ยก าแพงใจกลางเมอืงปิซ่า ประกอบไปดว้ยสิง่ก่อสรา้งไดแ้ก่ มหาวหิารแห่งปิซ่า มหา
วหิารเก่าแกท่ีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ หอเอนปิซ่า หอศลีจุม่ ทีเ่ริม่สรา้งปี ค.ศ.1173 ค.ศ. แลว้เสรจ็ในปี ค.ศ. 1372 
ปัจจบุนัยเูนสโกประกาศใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมในปีค.ศ. 1987 น าท่านชม 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก 
หอเอนปิซ่า ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นถ่ายรปูกบัหอเอนปิซ่า ทีส่รา้งขึน้เพื่อเป็นหอระฆงัแหง่วหิารประจ าเมอืง แต่



 

   

เพยีงการเริม่ตน้ของการสรา้งถงึบรเิวณชัน้ 3 กเ็กดิการทรุดตวัและตอ้งหยุดการก่อสรา้งจนถดัมาอกีร่วม 100 
ปี ถงึไดส้รา้งต่อจนเสรจ็สมบรูณ์และยงัเป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิจูน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก และการ
ตกของวตัถุดว้ย สมควรแก่เวลาน ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองโบโลญญ่า Bologna เมอืงหลกัของแควน้เอมเิลยี-
โรมญัญำในแถบหุบเขำโป ทำงตอนเหนือของประเทศอติำล ีตัง้อยู่ระหว่ำงแม่น ้ำโปกบัเทอืกเขำแอเพนไนน์ 
และยงัเป็นเมอืงประวตัศิำสตรใ์นช่วงยุคกลำงทีไ่ดร้บักำรเกบ็รกัษำไวด้ทีีส่ดุแห่งหนึ่งในยุโรป และเป็นเมอืงที่
มชีื่อเสยีงดำ้นกำรท่องเทีย่ว ควำมสวยงำมของเมอืงและยงัเป็นที่ตัง้ของมหำวทิยำลยัทีเ่ก่ำแก่ทีส่ดุคอื Alma 
Mater Studiorum ซึง่สง่ผลใหเ้มอืงโบโลญญ่าเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัการพฒันามากทีส่ดุในอติาลอีกีดว้ย
(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางต่อสู ่เมืองเวนิสเมสเทร ่Venice Mestre เมอืงหลกัของแควน้เวเนโตแ้ละเป็นเมอืงท่องเทีย่ว

ยอดนิยมทีน่กัท่องเทีย่วเดนิทางมาเยอืนเป็นจ านวนมากมายในแต่ละปี อดตีเมอืงทีเ่คยร ่ารวยทีส่ดุแห่งหนึ่งใน
ยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปดว้ยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะและไดร้บัฉายา ราชนิีแห่งทะเลเอเดรยีตกิ 
เน่ืองจากเป็นเมอืงเดยีวในโลกทีต่ัง้อยู่บนเกาะเลก็เกาะน้อยกลางทะเลสาบเวนิเทยีในทะเลเอเดรยีตกิ, เมอืง
แห่งสายน ้า คอืเป็นเมอืงทีล่อ้มรอบไปดว้ยน ้า มคีลองใหญ่ผ่านกลางเมอืงเรยีกกนัว่าแกรนดค์าแนล มลีกัษณะ
เป็นรปูตวัเอสกลบัดา้นและมคีลองย่อยกว่า 150 สาย ท าใหเ้กดิน ้าท่วมไดเ้มื่อระดบัน ้าขึน้สงู การเดนิทาง
ภายในเมอืงใชก้ารเดนิและสญัจรทางเรอืแทนถนน เรอืทีพ่บเหน็ไดม้เีรอืสว่นตวัและเรอืสาธารณะต่างๆ เช่น 
เรอืโดยสาร Vaporetto เรอืกอนโดล่า และแทก็ซีน่ ้า เป็นตน้, เมอืงแหง่สะพาน ซึง่การเชื่อมหมู่เกาะ เกาะเลก็
เกาะน้อยถงึ 118 เกาะ มสีะพานเชื่อมกว่า 400 แหง่และเมอืงแห่งแสงสว่าง ซึง่ในยามค ่าคนืทัง้เมอืงจะสว่าง
สดใสดว้ยแสงไฟระยบิระยบั นกัท่องเทีย่วโดยเฉพาะคู่รกัมกัจะออกมาเดนิเล่นชมเมอืงหรอืซือ้สนิคา้กนัและ
ทานมือ้ค ่ามือ้พเิศษกนัและมบีรรยากาศทีค่กึคกัและอบอวลไปดว้ยความโรแมนตคิและความประทบัใจ (ใช้
เวลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) น าท่านเดนิทางสู ่ท่าเรอืทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่ เกาะเวนิส อดตีเมอืงที่
เคยร ่ารวยทีส่ดุแห่งหนึ่งในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปดว้ยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชื่อม
ถงึกนักว่า 400 แห่งทีศ่นูยก์ลางอยู่ที ่จตัรุสัเซนตม์ารค์ หรอื ซานมารโ์ค ชมุชนทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะต่างๆ 
ของเมอืงเวนิสทีม่คีลองต่างๆ มากมายนบัรอ้ยแหง่ นบัเป็นบรรยากาศทีไ่ม่มทีีใ่ดเหมอืนและเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะเมอืง ชมสะพานสะอืน้ทีเ่ชื่อมระหว่างคุกหลวงและพระราชวงัดอรด์จชมวหิารเซนตม์ารค์ทีง่ดงามดว้ย
การประดบัดว้ยโมเสคหลายลา้นชิน้ เดนิชมตวัเมอืงจนถงึสะพานรอิลัโตทีท่อดขา้มแกรนดค์าเนลอกีหนึ่ง
สญัลกัษณ์ของเวนิส น าท่านถ่ายรปูกบัพระรำชวงัดอจส ์Doge's Palace พระรำชวงัดอจส ์เป็นทีท่ ำกำรของ
รฐับำลเวนิสและทีพ่ ำนกัของผูด้ ำรงต ำแหน่งเจำ้เมอืงในอดตี ตวัอำคำรกะทดัรดัในแบบโกธคิ เป็นสิง่ก่อสรำ้งที่
เก่ำแก่มำกว่ำ 800 ปีมำแลว้ เมือ่สมยัเวนิสยงัเป็นสำธำรณรฐัอสิระ ซึง่เคยร ่ำรวยและมอี ำนำจมหำศำลและ
เคยสง่ใหม้ำรโ์คโปโลเดนิทำงไปเมอืงจนี อสิระใหท้่านชมและเลอืกซือ้สนิคา้ขึน้ชื่ออาท ิเครื่องแกว้เวนีเซยี 
หรอื หน้ากากเทศกาลคารน์ิวลั ท่านอาจใชเ้วลานัง่จบิกาแฟตามรา้นกาแฟ ทีต่ัง้อยู่รอบจตุัรสัเซนตม์ารค์ เพื่อ
ดื่มด ่ากบับรรยากาศทีแ่สนโรแมนตกิ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมืองกบัเมนูสปาเกต็ต้ีหมึกด าแบบอิตาเล่ียน 

 สมควรแก่เวลำน ำทำ่นล่องเรอืกลบัสูฝั่ง่เมสเทร ่
  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Novotel Venice Mestre Castellana หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
 



 

   

วนัทีสี่ ่  5 มิ.ย.63 เวนิสมาสเทร-่โบลซาโน่ (อิตาลี)-อินนสบ์รคู (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู่เมืองโบลซาโน่ Bolzano ในเขตประเทศอิตาลี เมอืงท่ีถือว่าเป็นประตสูู่

อทุยานแห่งชาติโดโลไมท ์เป็นเมอืงหลวงของภมูภิาคทโีรลใต ้ลอ้มรอบดว้ยแม่น ้า Talvera ซึง่จะไหลลงไป
ในแม่น ้า Israco และมารวมกนัเป็นแม่น ้า Adige เนินเขาทีเ่ป็นป่า ทุ่งหญา้ ไร่องุ่นและเทอืกเขาโดโลไมท ์ 

 ในทางทศิตะวนัออกนัน้เหมาะกบัการพกัผ่อนแบบผ่อนคลายอยา่งยิง่ เมอืงโบลซาโน่รูจ้กักนัทัว่ไปเมื่อครัง้ที ่
National Geographic ไปถ่ายท าสารคด ีการคน้พบซากมนุษยท์ีฝั่ง่อยูใ่ตห้มิะบนยอดเขาสงูในแควน้ทโีรล
ของออสเตรยี และน าร่างนัน้มาไวท้ีเ่มอืงโบลซาโน่ เรยีกกนัว่ามนุษยห์มิะแห่งโบลซาโน่ทีเ่ป็นขา่วไปทัว่โลก 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ. ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนประเทศอติาลจีากเมอืงโบซาโน่สู่เมืองอินน์สบรคู Innsbruck ประเทศ

ออสเตรีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงหลวงและเมอืงท่องเทีย่วดงัแหง่แควน้ทโิรล โอบลอ้ม
ดว้ยเทอืกเขาสงูงดงาม บนทีร่าบลุ่มแม่น ้าอนิส ์ท่ามกลางของหบุเขาของเทอืกเขาแอลป์ อนิน์สบรคู แปลว่า
สะพานแห่งแม่น ้าอนิส ์และยงัเป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในดา้นเป็นศนูยก์ลางของการแขง่ขนักฬีาฤดหูนาว ทัง้ยงั
เคยเป็นเจา้ภาพจดัการแขง่ขนักฬีาฤดหูนาวหลายครัง้ ไดแ้ก่ โอลมิปิกฤดูหนาวปี 1964 และ ปี 1976  พาราลิ
มปิกฤดหูนาว ปี 1984 และปี 1988 รวมถงึโอลมิปิกเยาวชนฤดหูนาวทีจ่ดัขึน้เป็นครัง้แรกในปี ค.ศ.2012 ท า
ใหอ้นิน์สบรคู เป็นเมอืงแรกของโลกทีไ่ดจ้ดักฬีาโอลมิปิกถงึ 3 ครัง้ น าท่านเดนิเล่นบรเิวณจตุัรสัเมอืงเก่า ทีม่ ี
ต าหนักหลงัคาทองค า ทีม่อีายรุ่วม 450 ปี ในอดตีเคยเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิท์โิรลสมยัของกษตัรยิแ์มก็ซิ
มเิลีย่นที ่1 กบัพระนางมาเรยีเทเรซ่า เชื่อกนัว่าหลงัคาก าแพงนี้ประดบัดว้ยโลหะหุม้ทองแดงจ านวนกว่า 
3,450 แผ่น ตามขอบประตแูละหน้าต่างประดบัดว้ยภาพเขยีนสวยงาม ถอืเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของเมอืง
และมอีาคารบา้นเรอืนหลากหลายสทีีปั่จจุบนัเป็นรา้นคา้หลากหลายประเภท ถ่ายรปูกบัซติีท้าวเวอร ์จุดนดั
พบของชาวเมอืง รวมถงึจตุัรสัเมอืง ทีม่เีสาอนันาเซาเลอตัง้อยู่ ถอืเป็นจุดศนูยก์ลางของเมอืงทีม่ผีูค้นแวะ
เวยีนมาถ่ายภาพกนัมากทีส่ดุ และมเีวลาใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึจากย่านเมอืงเก่าแห่งนี้  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Austria Trend Hotel Congress Innsbruck หรอืระดบัเทยีบเท่า 
วนัทีห้่า  6 มิ.ย.63 อินนสบ์รคู (ออสเตรีย)-โฮเฮนชวานเกา (เยอรมนั)-ลูเซิรน์ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสูป่ระเทศเยอรมนั เดนิทำงสู่ เมอืงโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมอืง

ทีต่ัง้อยูใ่นเขตแควน้บำวำเรยีตอนใตข้องประเทศเยอรมนีตดิกบัชำยแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงเก่ำมำ
ตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ัง้ของปรำสำทของกษตัรยิบ์ำวำเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสำบน้อย
ใหญ่ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” 
Neuschwanstein Castle  ซึง่อยู่บนเนินเขำสงูทีส่รำ้งจำกบญัชำของกษตัรยิลุ์ดวคิที ่2 ทีต่อ้งกำรสรำ้ง
ปรำสำทตำมเทพนิยำยของรชิำรด์ วำกเนอร ์ศลิปินคนโปรดของพระองค ์น ำท่ำนชมววิสวยจำกสะพำนแมรี่
จุดทีถ่่ำยรปูกบัปรำสำทนี้ไดด้ทีีส่ดุ ดัง่รปูโปสเตอร ์โปสกำรด์ต่ำงๆ ซึง่ควำมงำมนี้ยงัท ำใหป้รำสำทแหง่นี้เป็น
ปรำสำทตน้แบบทีว่อลทด์สีนียไ์ดน้ ำมำสรำ้งเป็นปรำสำทในภำพยนตรก์ำรต์ูนและเป็นสญัลกัษณ์ของ
บรษิทัดสินียด์ว้ย (การเดินทางไปสู่ปราสาทบริการด้วยรถชทัเท้ิลบสั หากรถปิดให้บริการด้วยกรณี



 

   

ใดๆจะต้องใช้การเดินเท้าแทนหรอืนัง่รถม้าซ่ึงบริการรถมา้ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากโดยสารขึน้ลง
ช าระเพ่ิมท่านละประมาณ 10 ยูโร) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย  น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนอกีครัง้สู ่เมืองลูเซิรน์ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4 ชัว่โมง) เขตประเทศ 
  สวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหนึ่งของสวสิทีห่ลำยท่ำนอำจจะเคยไปเยอืนมำแลว้ แต่ลเูซริน์กย็งัคงมี
  ควำมสวยงำมเหมอืนเดมิ  
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Ibis Style Luzern City หรอืระดบัเทยีบเท่า 
วนัทีห่ก  7 มิ.ย.63 ลูเซิรน์-ทิทลิส (สวิตเซอรแ์ลนด)์-ดิจอ็ง (ฝรัง่เศส) 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น ำท่ำนชม อนุสำวรยีส์งิโต และถ่ำยรปูกบั สะพำนไมช้ำเพล สรำ้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 ประดบั 
  ตกแต่งบนโครงหลงัคำหน้ำจัว่ดว้ยภำพวำดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภำพเขยีนเหล่ำนี้เป็นกำรเล่ำเรื่องรำวประวตัิ
  ควำมเป็นมำของเมอืงลเูซริน์ โดยมหีอคอยน ้ำ Wasserturm ซึง่เดมิใชเ้ป็นทีค่มุขงันกัโทษและเกบ็เอกสำร
  รวมทัง้ของมคี่ำของเมอืงไว ้หอคอยนี้มลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีำนเชื่อมตดิอยู่กบัสะพำนสรำ้งขึน้
  รำวปี ค.ศ. 1300สะพำนแห่งนี้เคยถูกไฟไหมไ้ปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แลว้กม็กีำรบรูณะใหม่จนมสีภำพใกลเ้คยีง
  ของเดมิ (ภำพวำดดัง้เดมิถูกไฟไหมไ้ปเยอะ) สะพำนชำเพลนี้ถอืเป็นสะพำนไมท้ีเ่ก่ำแกท่ีส่ดุในยุโรป จำกนัน้  

  น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองแองเกิลเบิรก์ Engelberg เมอืงเลก็ๆ บนเขำสงู อยู่ในรฐัออบวลัเดิน้ ประเทศ 
  สวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขำแอลป์ ชื่นชมทศันียภำพทีส่วยงำมของหุบเขำแอลป์จนถงึสถำนีกระเชำ้
  หรอืเคเบิล้คำร ์ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 40 นำท)ี ให้ท่านได้มีโอกาสสมัผสักบัการนัง่กระเช้ารุน่ใหม่
  ในหลากหลายแบบ กระเช้าขนาด 6-8 ท่ีนัง่ต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่และกระเช้าท่ีหมุนรอบตวัเอง
  ไปด้วยในขณะท่ีเคลื่อนท่ี เพือ่ให้ท่านจะได้ช่ืนชมกบัวิวสวยๆ ในแบบ 360 องศา จนถงึบน ยอด 
  เขาทิทลิส Mt.Ttilis เป็นยอดเขำทีม่คีวำมสงูทีส่ดุใตอนเหนือของเขตประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทีม่คีวำมสงู
  ถงึ 3,028 เมตรเหนือระดบัน ้ำทะเล ชมทศันยีภำพอนังดงำมกบัหมิะปกคลุมตลอดปี และยงัเป็นแหล่งของ
  นกัเล่นสกชีัน้ดใีนช่วงฤดหูนำวดว้ย  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย  น ำท่ำนเดนิทำงลงจำกยอดเขำททิลสิดว้ยกระเชำ้ไฟฟ้ำ จากนัน้น าท่านเดนิทาง เมืองดิจอ็ง Dijon เป็นเมอืง
  ทีม่ชีื่อเสยีงในเรื่องของไวน์ชัน้เลศิ และยงัเป็นเมอืงหลวงของแควน้เบอรก์นั แควน้ทีต่ัง้อยูท่างภาคตะวนัออก
  ของประเทศฝรัง่เศส และเป็นเมอืงหลวงทีม่คีวามส าคญัดา้นประวตัศิาสตรข์องแควน้เบอรก์นัดแีละฝรัง่เศส
  เป็นอย่างมาก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง) 
  น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Novotel Dijon Route des Grands Crus หรอืระดบัเทยีบเท่า 
ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั จากนัน้ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัทีเ่จด็  8 มิ.ย.63 ดิจอ็ง-ช้อปป้ิง La Vallee Village-ปารีส (ฝรัง่เศส) 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองเซอรริ์ส Serris (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4.30 ชัว่โมง) ทีต่ัง้ของพรเีมีย่มเอ๊ำทเ์ลต็
  ชื่อดงัของทีต่ัง้อยู่ไมไ่กลจำกตวัเมอืงปำรสี  



 

   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย  น ำท่ำนเขำ้สู ่เอา๊ทเ์ลต็ La Vallee Village พรเีมีย่มเอ๊ำทเ์ลท็ขนำดใหญ่ทีอ่ยู่ไม่ไกลจำกกรุงปำรสี ใหท้่ำนมี
  เวลำเลอืกซือ้สนิคำ้แบรนดเ์นมจ ำนวนกว่ำ 100 รำ้นคำ้ อำท ิArmani, Coach, Celine, Furla, Guess,  
  Lacoste, Paul Smith, Marc Jacobs เป็นตน้ สมควรแก่เวลำนดัหมำย น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูใ่จกลำงกรุง 
  ปำรสี น ำท่ำนเข้าชม พิพิธภณัฑล์ูฟวร ์Louvre Museum พพิธิภณัฑท์างศลิปะตัง้อยู่ในกรุงปารสี ประเทศ
  ฝรัง่เศส พพิธิภณัฑล์ฟูวรเ์ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุ เก่าแก่ทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึ่งของโลก ไดร้บั
  การออกแบบจากสถาปนิกชาวจนี-อเมรกินั ซึง่ไดเ้ปิดใหส้าธารณะชนเขา้ชมไดเ้มื่อปี ค.ศ.1793 มปีระวตั ิ
  ความเป็นมายาวนานตัง้แต่สมยัราชวงศก์าเปเซยีง ตวัอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวงัหลวง ซึง่ปัจจุบนัเป็น
  สถานทีท่ีจ่ดัแสดงและเกบ็รกัษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก อย่างเชน่ ภาพเขยีน
  โมนาลซิา ผลงานของเลโอนารโ์ด ดาวนิช ีหรอืภาพ Venus de Milo ของอเลก็ซานดรอสแห่งแอนทีอ่อกใน
  ปี ค.ศ.2006 ซึง่พพิธิภณัฑล์ฟูวรม์ผีูม้าเยีย่มชมเป็นจ านวน 8.3 ลา้นคน ท าใหเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ผีูม้าเยีย่ม
  ชมมากทีส่ดุในโลกและยงัเป็นสถานทีท่ีม่นีกัท่องเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุในกรุงปารสี จากนัน้หากมเีวลาให้
  ท่านเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมเพิม่เตมิจากรา้นคา้ปลอดภาษ ีไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าเดนิทางรโิมวา, กระเป๋า
  แบรนดด์งัรวมถงึน ้าหอมต่างๆ  จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเล่นในตวัเมอืงปารสีชัว่ครู่และเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ 
  เพิม่เตมิ **เพือ่ความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้า อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 
  สมควรแก่เวลานดัหมายน าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กัในเขตเมอืงแวรซ์ายส ์Holiday Inn Paris Versailles  
  Bougival หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีแ่ปด 9 มิ.ย.63 ปารีส-สนามบิน (ฝรัง่เศส) 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านชมมหานครปารสี นครหลวงแหง่สาธารณรฐัฝรัง่เศส ทีม่นีกัท่องเทีย่วมาเยอืนมากมายกว่า 20 ลา้น
  คนต่อปี ดว้ยประวตัศิาสตรท์ีย่าวนานทัง้ศลิปะและสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม รวมทัง้เป็นศนูยก์ลางของแฟชัน่
  ทีท่นัสมยั น าท่านถ่ายรปูกบัหอไอเฟล Eiffel Tower หอคอยเป็นสญัลกัษณ์หรอืแลนดม์ารค์ของประเทศ 
  ฝรัง่เศสทีรู่จ้กักนัไปทัว่โลก ทัง้ยงัเป็นสิง่ก่อสรา้งทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุของโลกอกีดว้ย โดยสรา้งขึน้ดว้ยโครงเหลก็
  บรเิวณแม่น ้าแซนในกรุงปารสี และตัง้ชื่อตามสถาปนิกและวศิวกรทีอ่อกแบบหอคอยแห่งนี้คอืกุสต๊าฟ ไอเฟิล 
  เดมิสรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ของงานแสดงสนิคา้โลกในปี ค.ศ.1889 เพื่อแสดงถงึความยิง่ใหญ่ของ 
  ประเทศฝรัง่เศส ความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีวทิยาศาสตรแ์ละต่อมากลายมาเป็นสญัลกัษณ์องกรุง
  ปารสี  ผ่านชมประตูชยัแห่งจกัรพรรดนิโปเลยีน ณ.จตุัรสัชารล์สเดอโกลล,์ ถนนชองเอลเิซ่ย่านหรหูราราคา
  แพงทีโ่ด่งดงั จตุัรสัคองคอรต์ทีต่ัง้ของเสาหนิโอเบลสิจากวหิารลกัซอรใ์นอยีปิต,์ โดมอนิวาลดิ สถานทีเ่กบ็
  พระศพจกัรพรรดนิโปเลยีน เป็นตน้ 

10.00 น.  น าท่านเดินทางสู่สนามบินชารล์เดอโกลล ์และเผือ่เวลาให้ท่านท าคืนภาษีท่ีสนามบิน **เพื่อความ
  สะดวก อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยัท่ีสนามบิน** 
13.40 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินชารล์เดอโกลล ์โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG931 

 
 
 

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


 

   

วนัทีเ่ก้า  10 มิ.ย.63 สนามบินสวุรรณภมิู 
05.55 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ... 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

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

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์หรือกรณีท่ีพกัตามรายการถกูจองเตม็หมด  

จะจดัหาโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั   

 

 
อตัราค่าเดินทาง   2-10 ม.ิย.2563  

 
Europe Classic Romance 9 Days / TG 
อิตาลี-ออสเตรีย-สวิตเซอรแ์ลนด-์ฝรัง่เศส  

ราคารวมตัว๋โดยสาร ราคาไม่รวมตัว๋โดยสาร 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 62,500 43,500 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 60,500 43,500 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 58,500 41,500 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 13,500 13,500 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 
**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสารท่านละ 4,600 บาท //  

ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,900 บาท   
ทัง้หมดช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 

 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 

หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจาก

ยืนยนัการจองทวัรท์นัที 



 

   

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทาง
บริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่า
พร้อมคณะได้  

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครัง้ของสายการบิน ไม่สามารถเปล่ียนสนามบิน
ท่ีบินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนักลบัออกจากยโุรป มีค่าธรรมเนียมในการเล่ือนตัว๋กลบั 
ท่านละ 4,500 บาท หากเปล่ียนแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงอีกได้ และการย่ืนวีซ่าไม่สามารถย่ืนพร้อม
คณะได้ หากมีการเดินทางต่อไปยงักลุ่มเชงเก้นอ่ืน ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองท่ีอยู่ต่อว่าอยู่ท่ีไหนนาน
ท่ีสดุ ท่านอาจจะต้องไปย่ืนวีซ่าเชงเก้นท่ีเมืองนัน้ๆ แทน บริษทัสามารถออกเอกสารส าหรบัการย่ืนวีซ่าให้
ท่านได้เพียงเฉพาะตามรายการทวัรแ์ละระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องด าเนินการด้วยตวัท่าน
เอง 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือใน
การจดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวก
รวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและ
สแกนน้ิวมือ 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Thai Airways ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-โรม // ปารสี-กรุงเทพฯ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2-3 ท่านต่อหนึ่งหอ้ง) **โรงแรมในบางเมอืงอาจไมม่หีอ้งแบบพกั 3 ใหบ้รกิาร** 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบั-สง่น าเทีย่ว ตามรายการทีร่ะบ ุ
 ค่าบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่14 
พ.ย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไข
ของสายการบนิ   

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าบรกิารพนกังานยกกระเป๋าทกุแห่ง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้และค่าบรกิารการนดัหมายและงานดา้นเอกสาร ท่านละ 4,600 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัร์

สว่นทีเ่หลอืก่อนออกเดนิทาง) 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถในระหว่างการเดนิทางและค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ตามเขตพระราชวงัและเขตเมอืงเก่าและคา่ทปิ

หวัหน้าทวัรจ์ากเมอืงไทย ท่านละ 1,900 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนออกเดนิทาง) 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 



 

   

 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไมม่กีารแจกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 45 วนัท ำกำรแต่ไม่เกนิ 90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำค่ำตัว๋โดยสำรของท่ำน

นัน้ๆ (เงื่อนไขค่ำมดัจ ำตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยื่นวซี่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระค่ำมดัจ ำ 20,000.- บำท และค่ำวซี่ำตำมทีส่ถำนทตู

เรยีกเกบ็ 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดวซี่ำผ่ำนแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสำรเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำมดัจ ำ  
 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำทวัรท์ัง้หมด  

 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 



 

   

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรือ คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อำจจะไม่มเีครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไม่มอี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

- โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
- ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 

เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่า (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตอิตาลี 
***การย่ืนวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS ITALY *** 

ใชเ้วลำพจิำรณำอนุมตัวิซี่ำ 15 วนัท ำกำร  
เอกสำรในกำรขอวซี่ำ  (กรณุำจดัส่งภำยใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทำง) 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถำนทตูอติำลไีม่อนุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอรต์ระหว่ำงทีส่ถำนทตูพจิำรณำวซี่ำ  
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนกั

หรอืศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 
3. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดุลยพนิจิของสถำนทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำรพจิำรณำ

ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 
4. กำรแปลเอกสำรเกีย่วกบัหนงัสอืยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทำงไปกบัผูป้กครองอื่น หรอืเอกสำรกำรรบัรองบุตร หรอืเอกสำร

ใดๆ ทีอ่อกจำกอ ำเภอหรอืรำชกำรจะตอ้งแนบเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ยโดยฉบบัแปลจะตอ้งเป็นการแปลทีอ่อกโดย
กระทรวงการต่างประเทศและมตีราสแตมป์ของกระทรวงยนืยนั 

หมายเหต ุ กรณีลกูคำ้ท่ำนใดมกีำรใชพ้ำสปอรต์เดนิทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ลกูคำ้ตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อ
วำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน 



 

   

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 

o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
 *** การสะกดช่ือ นามสกลุของผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดินทาง มิเช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบัพิจารณา (ส าคญัมาก) *** 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) เป็นตน้ 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนังสือรบัรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต า่กว่า 3 เดือน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

 
- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้  จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน

ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ  (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา  ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา 
 จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช้ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั อพัเดทไม่เกิน 7 วนัก่อนย่ืนพร้อมถ่ายส าเนา

ย้อนหลงั 6 เดือนแสดงช่ือเจ้าของบญัชี  โดยช่ือและนามสกลุต้องสะกดให้ถกูต้องตามหน้า
หนังสือเดินทาง  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่ากว่า 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสดุ ไม่ต ่ากว่า 7 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า แต่หากใช้ statement แลว้ยงัคงไมม่กีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  



 

   

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษ
พรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถานทตู 1 ฉบบั โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิ
สว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งท า
จดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ยโดยฉบบัแปลจะตอ้งเป็นการแปลทีอ่อกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมตีราสแตมป์ของกระทรวงยนืยนั 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ยโดยฉบบัแปลจะตอ้งเป็นการแปลทีอ่อกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมตีราสแตมป์ของกระทรวงยนืยนั 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ยโดย
ฉบบัแปลจะตอ้งเป็นการแปลทีอ่อกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมตีราสแตมป์ของกระทรวงยนืยนั พรอ้มทัง้แนบ
สถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ยโดยฉบบัแปลจะตอ้งเป็นการ
แปลทีอ่อกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมตีราสแตมป์ของกระทรวงยนืยนั 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านสามารถจะตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั 
ท่านนัน้จะตอ้งมายื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 



 

   

 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์กเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
หลกั   

                     
 

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



 

   

กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น กรณุาระบมุาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์............................. 



 

   

     ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 

 โทรศพัทมื์อถือ ................................................. อีเมลล ์

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

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ............................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์............................. 
  

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

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

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

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

 
8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

    ตัง้แตว่นัท่ี ......................................  ถึงวนัท่ี .........................................

    รวม ........... วนั 



 

   

   

   ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  

 

   กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 

 
   กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับวีซา่เชงเกน้ใน 3 ปีท่ีผา่นมา ทา่นไดวี้ซา่เชงเกน้จากประเทศใด ..................................................  
 

 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสัมพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ......................................................................................................................................... 
 

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

 

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

 

 
 
 
 


