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มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์| โคลอสเซียม | ปิซ่า เกาะเวนิส | อินเทอรล์าเคน 

ยอดเขาจงุเฟรา | รถไฟความเรว็สงู TGV | พระราชวงัแวรซ์าย | หอไอเฟล 
 
 

 

 

 

 

EUROPE CLASSIC DISCOVERY 10 วัน 7 คนื 

อติาล(ีโรม) – สวิตเซอรแ์ลนด(์ยอดเขาจุงเฟรา) – ฝร่ังเศส  

 เดนิทาง กุมภาพันธ ์– มิถุนายน 2563 

ราคาแนะน าเพยีง 62,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
23.30 น. 

 
 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บินเอมิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วันที ่2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – โรม – มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซยีม 
03.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบิน EK 377 

คณะเดนิทางวนัท่ี 07 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 03.30 น. และถึงดไูบ เวลา 06.55 น. 
07.15 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบ แวะเปล่ียนเครื่อง 

09.00 น. ออกเดนิทางตอ่ดว้ยเท่ียวบนิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบิน EK 97 

คณะเดนิทางวนัท่ี 07 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 09.10 น. และถึงโรม เวลา 13.25 น. 
12.40 น. ถึงสนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะ

เปล่ียนเป็น 5 ชั่วโมงในวนัท่ี 8 มีนาคม 2563) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จากนัน้ผ่าน
ชมกลุ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนยก์ลางทางดา้นการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของ
อาณาจกัรโรมนั ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมนัในช่วง 2,000 ปีท่ีผ่านมา  น า
ท่านเดินทางพาท่านเขา้สู่นครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศท่ีเล็กท่ีสดุในโลกตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม เป็น

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – โรม – มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซียม 

วนัท่ี 3. โรม – ฟลอเรนซ ์– ปิซา่ 

วนัท่ี 4. ปิซา่ – เกาะเวนิส – เมสเตร ้

วนัท่ี 5. เมสเตร ้– มิลาน – อินเทอรล์าเคน 

วนัท่ี 6. ยอดเขาจงุเฟรา – สตราสบรูก์ 

วนัท่ี 7. สตราสบรูก์ – รถไฟความเรว็สงู TGV – ปารีส – มงมารต์   

วนัท่ี 8. พระราชวงัแวรซ์าย – ถ่ายรูปดา้นนอกพิพิธภณัฑล์ฟูร ์– ลอ่งเรือแมน่ า้แซน 

วนัท่ี 9. ประตชูยั – หอไอเฟล – พิพิธภณัฑน์ า้หอม – ชอ้ปป้ิง – สนามบนิ 

วนัท่ี 10. กรุงเทพ 
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ประเทศเดียวในโลกท่ีมีก าแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ัง้หมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็นศนูยก์ลาง
ของศาสนาคริสตน์ิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มีอ านาจปกครองสูงสุด น าท่านชมมหา
วิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอนัลือช่ือปิ
เอต้า (Pieta) ของมิเคลนัเจโลและชมแท่นบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้ส าริดท่ี
สรา้งโดยจานโลเรนโซ แบรน์ินี ซึ่งสรา้งตรงบริเวณท่ีเช่ือกันว่าเป็นท่ีฝังพระศพของนกับุญปีเตอร ์ น าชม
ความยิ่งใหญ่ในอดีต และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 
7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยคุโบราณ อดีตสนามประลองการตอ่สูท่ี้ยิ่งใหญ่ของชาวโรมนัท่ีสามารถจผุูช้มไดถ้ึง 
50,000 คน น าชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณน ้าพุเทรวี่ (Trevi 

Fountain) สญัลกัษณข์องกรุงโรมท่ีโด่งดงั น าท่านเดินสู่บริเวณย่านบันไดสเปน (The Spainsh Step) 

แหลง่แฟชั่นชัน้น าและแหลง่นดัพบของคนรกัการชอ้ปป้ิง 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม iH ROMA Z3 หรือเทยีบเท่า 
 

วันที ่3 โรม – ฟลอเรนซ ์– ปิซ่า 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางต่อสู่แควน้ทัสคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน้ คือ ฟลอเรนซ์ (Florence) ท่ี
ไดร้บัขนานนามว่าเป็นเมืองศนูยก์ลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส ์ซึ่งลว้นแลว้แตมี่โบราณสถานส าคญั 
และมีทิวทศันต์ามธรรมชาตท่ีิสวยงาม จนไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโกเม่ือ ปี ค.ศ.
1982 ท าใหท้สัคานีมีช่ือเสียงในฐานะดินแดนท่องเท่ียวยอดนิยมระดบัโลก นกัท่องเท่ียวทั่วโลก  ชมความ
ยิ่งใหญ่ และอลงัการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของ
เมืองฟลอเรนซ ์ท่ีใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีใชห้ินอ่อนหลายสี
ตกแต่งผสมผสานกันไดอ้ย่างงดงาม น าชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งราย
ลอ้มไปดว้ยรูปป้ัน อาทิ เช่น รูปป้ันเทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอรซ์ิอสุถือหวัเมดซู่า 
(Perseus with the Head of Medusa), รูปป้ันเดวิด ผลงานท่ีมีช่ือเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ จากนัน้น า
ทา่น มารมิฝ่ังแมน่ า้อารโ์น จะพบกบัสะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ท่ีมีมีรา้นขายทอง และอญั
มณีอยูท่ัง้สองขา้ง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะท่ีส าคญัของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวนัตกของ 
Florence ดา้นตะวนัตกของเมืองติดกบัทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน แมว้่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต ่Pisa ก็เป็นเมือง
ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรูจ้ักของนักท่องเท่ียวทั่วโลก  น าท่านเข้าสู่บริเวณจัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี 

(Compo Dei Miracoli)   ท่ีประกอบดว้ยกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเริ่มจากหอพธีิเจิม
น า้มนต ์(Baptistry of St. John) ท่ีใหญ่ท่ีสดุในอิตาลี, มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ท่ีงดงามและหอเอน
แห่งเมืองปิซ่าอนัเล่ือง ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สญัลกัษณแ์ห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่ง
มหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง เริ่มสรา้งเมื่อปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แตร่ะหวา่งการก่อสรา้ง
ตอ้งหยุดชะงักลงไปเม่ือสรา้งไปไดถ้ึงชัน้ 3 ก็เกิดการยุบตวัของฐานขึน้มา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อ
เติมขึน้อีกจนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมดถึง 177 ปี โดยท่ีหอเอนปิซ่านี ้กาลิเลโอ  บิดาแห่ง
วิทยาศาสตร ์ซึ่งเป็นชาวอิตาเล่ียนไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีทดลองทฤษฎีแรงโนม้ถ่วงของโลกท่ีว่า สิ่งของสองชิน้ 
น า้หนกัไมเ่ทา่กนั ถา้ปลอ่ยสิ่งของทัง้สองชิน้จากท่ีสงูพรอ้มกนั ก็จะตกถึงพืน้พรอ้มกนั จากนัน้ใหท้า่นอิสระ
ใหท้า่นไดเ้ลือกซือ้สินคา้ท่ีระลกึราคาถกู ท่ีมีรา้นคา้เรียงรายอยูม่ากมาย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม GALILEI หรือเทยีบเท่า 
 

วันที ่4 ปิซ่า – เกาะเวนิส – เมสเตร้ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสู่เมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝ่ังแผน่ดนิใหญ่ เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถกูสรา้ง
ขึน้จากการเช่ือมเกาะเล็ก ๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกนัในบรเิวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของทะเลอา
เดรียตรกิ เป็นเมืองทา่โบราณ และเป็นเมืองท่ีใชค้ลองในการคมนาคม มากท่ีสดุ  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
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บ่าย น าท่านเดินทาง สู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส 

สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไมเ่หมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ 
ใชค้ลองแทนถนน   มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมี
สะพานเช่ือมถึงกนักว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังท่ีบริเวณซานมารโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเวนิส จากนัน้น าท่านเดิน
ชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ท่ีมีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เม่ือ
นกัโทษท่ีเดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คกุจะไดมี้โอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง้สุดทา้ย
ระหว่างเดินผ่านช่องหนา้ตา่งท่ีสะพานนี ้ ซึ่งเช่ือมตอ่กบัวังดอดจ ์(Doge’s Palace) อนัเป็นสถานท่ีพ านกั
ของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนกัโทษช่ือดงัท่ีเคยเดินผ่านสะพานนีม้าเเลว้คือ คาสโนว่านั่นเอง น า
ท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกล่าวไวว้่า “เป็นหอ้งนั่งเล่นท่ี
สวยท่ีสดุในยโุรป” จตัรุสัถกูลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทัง้โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) 
ท่ีมีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน ์จากนัน้อิสระใหท้่านไดมี้เวลาเท่ียวชมเกาะอนัแสนโรแมน
ตกิ เชน่ เพ่ือชมมนตเ์สนห่แ์หง่นครเวนิส, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์ค, ช๊อปป้ิงสินคา้ของท่ีระลกึ อาทิเชน่ เครื่อง
แก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในรา้น Café Florian ท่ีเปิดให้บริการมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1720 
สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางกลบัสูฝ่ั่งแผน่ดนิใหญ่ Venice Mestre 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (สปาเกตตีห้มึกด า) 

ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม RUSSOTT VENEZIA SAN GIULIANO หรือเทยีบเท่า 
 

วันที ่5 เมสเตร้ – มลิาน – อินเทอรล์าเคน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 จากนัน้เดินทางสู่ตวัเมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกไดว้่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก น าท่านชม
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano)   ท่ีสรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสานกนั เป็น
สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก สมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria 

Vittorio Emanuele II) ท่ีนับว่าเป็นชอปปิงมอลล์ท่ีสวยงาม หรูหราและเก่าแก่ ท่ีสุด ในเมืองมิลาน 
อนสุาวรีย ์ของกษัตริยว์ิคเตอร ์เอ็มมานเูอลท่ี 2 ผูร้ิเริ่มการรวมชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาลี และอนสุาวรีย์
ของศิลปินช่ือดงัในยุคเรเนซองสอี์ก 1 ท่าน คือ ลิโอนารโ์ด ดารว์ินซ่ี ท่ีอยู่ในบริเวณดา้นหนา้ของโรงละคร
สกาลา่ 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย น าทา่นเดนิขา้มพรหมแดนอิตาลี – สวิตเซอรแ์ลนด ์เพ่ือเดนิทางสูจ่ากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สู่เมืองอิน
เทอรล์าเคน (Interlaken) เมืองระหวา่งทะเลสาบ     เป็นเมืองท่ีตัง้อยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทูน (Lake 

Thun) และทะเลสาบเบรียนซ ์(Lake Brienz) อิสระใหท้า่นไดส้มัผสับรรยากาศและธรรมชาตแิบบ
สวิตเซอรแ์ลนดใ์นเมืองเล็กๆ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ฟองดูรช์ีส) 

ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม CITY OBERLAND หรือเทยีบเท่า   
 

วันที ่6 ยอดเขาจุงเฟรา – สตราสบูรก์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่เมืองกรินเดอวาลด ์(Grindelwald) เมืองตากอากาศท่ีสวยงามและยงัเป็นท่ีตัง้สถานีรถไฟ
ขึน้สู ่ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี ค.ศ.2001  องคก์ารยเูนสโกประกาศใหย้อดเขาจงุเฟรา เป็น
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พืน้ท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยโุรป น าคณะนั่งรถไฟท่องเท่ียวธรรมชาติ ขึน้พิชิตยอดเขาจุงเฟ
ราท่ีมีความสงูกว่าระดบัน า้ทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเสน้ทางขึน้สู่ยอดเขาท่านจะได้
ผ่านชมธารน า้แข็งท่ีมีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรา (Jungfraujoch) สถานีรถไฟทีอยู่สูงที่สุด

ในยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถ า้น า้แข็ง (Ice Palace) ท่ีแกะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน า้แข็งลึกถึง 
30 เมตร 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมือง 
บ่าย พาทา่นชมวิวท่ี ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จดุชมวิวท่ีสงูท่ีสดุในยโุรป ท่ีระดบัความสงูถึง 3,571 เมตร 

สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีถึงชายแดนสวิส สมัผสักบัภาพของธารน า้แข็ง Aletsch Glacier ท่ียาวท่ีสดุ
ในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระใหท้่านไดส้นกุสนานกบั
การถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา และ ท่ีไม่ควรพลาดกับการส่ง
โปสการด์โดยท่ีท าการไปรษณียท่ี์สงูท่ีสดุในยโุรป น าคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไมซ่  า้เสน้ทางเดมิ ให้
ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามและแตกต่างกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน

(Lauterbrunnen) จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองสตราสบูรก์ (Strasbourg) ประเทศฝรั่งเศส เมืองหลวง
แห่งแควน้อัลซาส (Alszce) ท่ีมี 2 วัฒนธรรม คือฝรั่งเศสและเยอรมนี เน่ืองจากผลัดกันอยู่ภายใตก้าร
ปกครองของ 2 ประเทศนีส้ลบักนัไปมา สตราสบรูก์ เป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมยัโบราณเป็นรอ่งรอย
ประวตัศิาสตรใ์หช้าวเมืองปัจจบุนัไดช่ื้นชม 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม MERCURE STRASBOURG AEROPORT หรือเทยีบเท่า    
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วันที ่7 สตราสบูรก์ – รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารีส – มงมารต์   
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าคณะน่ังรถไฟความเร็วสูง TGV สู่มหานครปารีส วิ่งด้วยความเร็ว 300 กิโลเมตร ต่อช่ัวโมง 
จนถึงเดนิทางมาถึงสถานีรถไฟ Gare Du East ในมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส 
เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนกัท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสดุ ปัจจบุนั
กรุงปารีสเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล า้สมยัแห่งหนึ่งของโลกท่ีทรงดว้ยอิทธิพล
ของการเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชั่น วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองท่ี
ส าคญัท่ีสดุแหง่หนึ่งของโลก   

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ย่านมงมารต์ (Montmartre) เนินเขาท่ีสงูท่ีสดุในปารีส   น าท่านชมวิหารพระหฤทัย
อันศักดิสิ์ทธิ์ (Sacre Coeur) เป็นโบสถแ์บบศลิปะโรมาโนไบแซนไทนท่ี์สวยท่ีสดุในกรุงปารีส ณ บรเิวณนี ้
คณุจะไดช้มกรุงปารีสท่ีแสนจะน่าประทบัใจ พรอ้มรื่นเรงิไปกบันกัดนตรีพเนจรท่ีมาขบักล่อมดนตรีใหก้ับผู้
มาเยือน บริเวณมงมารต์ มีบาร ์คาเฟ่ รา้นคา้น่ารกั แทรกตวัเบียดเสียดกันมากมาย รวมถึงสินคา้ท่ีระลึก
ใหท้า่นเลือกชม เลือกซือ้ ไดต้ามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม MERCURE PARIS CDG AIRPORT หรือเทยีบเท่า   
  

วันที ่8 
พระราชวังแวรซ์าย –ถ่ายรูปด้านนอกพพิธิภัณฑลู์ฟร ์– ล่องเรือแม่น ้า
แซน 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

เดนิทางสูเ่มืองแวรซ์าย น าเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวรซ์าย (Versailles Palace) อนัยิ่งใหญ่ (มี
ไกดท์อ้งถ่ินบรรยายในพระราชวงั) ท่ีสรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท่ี์ 14 ภายในตกแต่ง
อยา่งวิจิตรอลงัการ ทัง้จิตรกรรมฝาผนงั รูปป้ัน รูปแกะสลกัและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใชเ้งินอยา่งมหาศาล 
พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวงั เช่น โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั,ทอ้งพระโรงท่ีตกแต่งอย่างวิจิตร
บรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวรี่, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นหอ้งท่ีพระยา
โกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณม์หาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลุยสท่ี์ 14 แห่ง
ฝรั่งเศส อีกทัง้ยงัเป็นหอ้งท่ีใชส้  าหรบัจดังานเลีย้งและเตน้ร  าของพระนางมารี องัตวัแนตต ์มเหสีของพระ
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เจา้หลยุสท่ี์ 16 ชมหอ้งบรรทมพระราชินีท่ีตกแตง่อย่างงดงาม  ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโป
เลียนทีย่ิง่ใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านกลบัเขา้สู่มหานครปารีส (Paris) น าท่านถ่านรูปด้านนอกพิพิธภัณฑลู์ฟร ์(Louvre 

Museum) พิพิธภัณฑท์างศิลปะท่ีมีช่ือเสียง เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก เปิดใหเ้ขา้ชมเม่ือปี 1793 ตวั
อาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะท่ี
ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ จากน้ันน าท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux 

Mouches Cruise) ไปตามแมน่ า้แซนท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนั
คลาสสิกของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน่ า้ เป็นอีกหนึ่งประสบการณท่ี์นา่ประทบัใจ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (หอยเอสคาโก้) 

ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม MERCURE PARIS CDG AIRPORT หรือเทยีบเท่า 
  

วันที ่9 ประตูชัย – หอไอเฟล – พพิธิภณัฑน์ า้หอม – ช้อปป้ิง – สนามบนิ 
วันทเีช้า9 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าเท่ียวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตรจั์ตุรัสคองคอรด์ (Place de la 

Concorde) ท่ีพระเจา้หลยุสท่ี์ 16 และพระนางมารีอองตวัแนต ถกูตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยั
ปฏิวตัิฝรั่งเศส จากน้ันเข้า สู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจาก
จัตุรัสคองคอรด์ตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน , น าชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัย   นโปเลียน (Arc de 

Triomphe) สญัลกัษณแ์ห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ิทซใ์นปี1805 โดยเริ่มสรา้ง
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ขึน้ในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 แลว้น าถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) 
สัญลักษณท่ี์โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสดว้ยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 ท่ี
บริเวณจตัรุสัทรอคาเดโร่น  าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑน์ ้าหอม Fragonard พิพิธภัณฑท่ี์จดัแสดงประวัติ
ความเป็นมาและจดัแสดงวิธีการผลิตน า้หอมในปัจจุบนั ของโรงงานผลิตน า้หอมย่ีหอ้ Fragonard ย่ีหอ้
น า้หอมอนัโด่งดงั ท่ีมีแหล่งผลิตตน้ก าเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็นเมืองหลวงของโลก
น า้หอม โดยพิพิธภณัฑแ์หง่นีก้่อตัง้ขึน้มาในปี 1983 ตวัอาคารเป็นท่ีอยูเ่ดมิของ นโปเลียน โบนาปารต์ท่ี 3 
Louis-Napoléon Bonaparte III ซึ่งแต่ละหอ้งจดัแสดงเรื่องราวเก่ียวกับบรรจุภัณฑบ์รรจุน า้หอมตัง้แต่
สมยัอดีตจนถึงปัจจุบนั และบอกเล่าเรื่องราวการผสมผสานกลิ่นน า้หอมใหมี้เอกลักษณอ์ันรญัจวนใจ 
และหากท่านมองหาของฝากจากปารีสท่ีไม่เหมือนใคร ท่านสามารถเลือกซือ้น า้หอมจากโรงงานของ 
Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอธัยาศยั 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย จากนั้นเชิญเลือกซื ้อสินค้าแฟชั่ นราคาถูกใน ร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop)  อาทิ เช่น 

เคร่ืองส าอาง น า้หอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนัน้พาท่านสมัผสักับบรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยนกัชอ้ปป้ิง
จากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสท่ีแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries 

Lafayette) หรือทา่นสามารถเลือกซือ้สินคา้ของสวิสจากร้าน Bucherer รา้นดงัของสวิส ท่ีมีสาขาเปิดอยู่
ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อกโกแลต, เครื่องหนงั, มีดพบั, นาฬิกาย่ีหอ้ดงั อาทิ
เชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

16.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชารล์ เดอ โกล เพ่ือใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมี
เวลาในการเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

21.35 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ดไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 076 

คณะเดนิทางวนัท่ี 07 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 21.55 น. และถึงดไูบ เวลา 06.35 น. 
 

วันที ่10 กรุงเทพฯ   
07.20 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบรอเปล่ียนเครื่อง 
09.30 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 372 

คณะเดนิทางวนัท่ี 07 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. 
18.40 น. คณะเดนิทางกลบัถึง สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

 
************************************************************************************************ 
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ราคาแนะน าเพยีง  
EUROPE CLASSIC DISCOVERY 10 วัน 7 คนื 

อติาลี(โรม) – สวิตเซอรแ์ลนด(์ยอดเขาจุงเฟรา) – ฝร่ังเศส 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

29 ก.พ.- 09 มี.ค. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 40,900.- 9,900.- 

17 – 26 มี.ค. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 40,900.- 9,900.- 

07 – 16 เม.ย. 63 73,900.- 73,900.- 73,900.- 46,900.- 14,900.- 

09 – 18 เม.ย. 63 75,900.- 75,900.- 75,900.- 48,900.- 14,900.- 

29 เม.ย.–08 พ.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 47,900.- 14,900.- 

19 – 28 พ.ค. 63 68,900.- 68,900.- 68,900.- 46,900.- 14,900.- 

09 – 18 มิ.ย. 63 68,900.- 68,900.- 68,900.- 46,900.- 14,900.- 

23 มิ.ย.-02 ก.ค. 63 68,900.- 68,900.- 68,900.- 46,900.- 14,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
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ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศอิตาล ี(ผูเ้ดินทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (18 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ยโูร) 
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เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ที่คอ่นขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บริษัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แตง่เติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
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1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซา่และคา่บรกิารยื่นวีซา่ / คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน หรอืคา่
ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแต่ละคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซี่า ประเภทหมู่คณะ 

เทา่น ัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ข ึน้ไป โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผู ้

ก าหนดวนัยืน่วซี่าเท่าน ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซี่าในวนัทีก่ าหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

 ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซี่านอ้ยกว่า 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 นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

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

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนั

กอ่นวนัยืน่วซีา่ 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 สตูบิตัร 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, วนัเริม่ท างาน  

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 



 

  17  EUROPE CLASSIC DISCOVERY 10 DAYS 7 NIGHTS BY EK                                                   [GQ3FCO-
EK011] 

 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งท าหนงัสอืชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคา้เขยีนหรอืพมิพข์ ึน้เอง) 

6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นัน้) 

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบตุรจากเขต

หรอือ าเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทีม่กีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ัน้ 

6.4 ทา่นจะตอ้งน าหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศตัวจรงิ จากขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบตุรเป็นส าเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสลุใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่น

น ามายืน่ มเิชน่นัน้ทางศนูยรั์บยืน่ vfs จะไมรั่บยืน่เอกสารของบตุรทา่นโดยเด็ดขาด 

6.5 เนือ่งจากการประทบัตรากงสลุ จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หากทา่นไมแ่น่ใจวา่เอกสารใชไ้ด ้

หรอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์อ่นน าไปประทับตรากงสลุ มเิชน่นัน้ทา่นอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิ

และเสยีเวลาอันมคีา่ของทา่นเพือ่ไปท าเอกสารใหมอ่กีรอบ หากเอกสารทีท่า่นท ามาแลว้นัน้

กลายเป็นเอกสารทีใ่ชย้ืน่ไมไ่ด ้

 

***โปรดอา่น กอ่นทีท่า่นจะไปท าหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือ าเภอใหบ้ตุรของทา่น 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
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*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่

ท าไมไมม่ ีpassport *** 

 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. หากพอ่หรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ืน่วซีา่พรอ้มลกู ใหท้ าจดหมายชีแ้จงภาษาอังกฤษ 

อธบิายวา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวุนัเริม่และวนัหมดอายวุซีา่ พรอ้มทัง้ถา่ยส าเนาหนา้

พาสปอรต์และหนา้วซีา่นัน้มาแนบดว้ย 

8. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

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

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

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

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 
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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. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่..............................ถงึวนัที.่.................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


