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EUROPE CLASSIC REROUTE 

ฝร่ังเศส สวติเซอรแ์ลนด ์อติาลี 

10 วัน 7 คนื  

เดนิทาง มนีาคม – พฤษภาคม 63  

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

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประต ู2 แถว D โดยมีเจา้หนา้ที่
คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วันที ่2 กรุงเทพฯ – ปารีส – พระราชวังแวรซ์าย – ช้อปป้ิง     
00.05 น. ออกเดินทางสูก่รุงปารสี โดยเที่ยวบินที่ TG 930 

*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่เมษายน 63 จะออกเดินทางเวลา 00.05 น. และไปถึงกรุงปารีสเวลา 07.10 
น.*** 

06.50 น. ถึง สนามบินถึงท่าอากาศยานชารล์ เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร (เวลาทอ้งถ่ิน
ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลีย่นเป็น 5 ชั่วโมงในวนัท่ี 31 มีนาคม 2562) น าทา่นเดินทางสูม่หานครปารสี (Paris) 
เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเ์สนห่อ์นัเหลอืลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกที่นกัทอ่งเที่ยวอยากมาเยือนมาก
ที่สดุ ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที่ล  า้สมยัแห่งหนึง่ของโลก ที่ทรงดว้ยอิทธิพลของ
การเมือง การศึกษา บนัเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส  าคญัที่สดุแห่งหนึ่งของ
โลก จากนัน้เดินทางสูเ่มืองแวรซ์าย เพื่อน าเขา้ชมความงดงามของพระราชวังแวรซ์าย (Versaille Palace) อนัยิ่งใหญ่ (มี
ไกดท์อ้งถ่ินบรรยายในพระราชวงั) ท่ีสรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี่ 14 ภายในตกแตง่อยา่งวิจิตรอลงัการ 
ทัง้จิตรกรรมฝาผนงั รูปป้ัน รูปแกะสลกัและเครื่องเรือน ซึง่เป็นการใชเ้งินอยา่งมหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวงั 
เช่น โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั,ทอ้งพระโรงที่ตกแต่งอยา่งวิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวรี่, หอ้งกระจก (Hall of 
Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นหอ้งที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทตูไทยสมยัพระนารายณม์หาราชเคยเขา้ถวาย
สาสน์ต่อพระเจา้หลยุสท์ี่ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทัง้ยงัเป็นหอ้งที่ใชส้  าหรบัจดังานเลีย้งและเตน้ร  าของพระนางมารี องัตวัแนตต ์

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ปารสี – พระราชวงัแวรซ์าย – ชอ้ปป้ิง     

วนัท่ี 3. ปารสี – ประตชูยั – หอไอเฟล – ลอ่งเรอืแมน่ า้แซน – ดิจอง 

วนัท่ี 4. ดิจอง – เบิรน์ – อินเทอรล์าเคน 

วนัท่ี 5. ยอดเขาจงุเฟรา – มิลาน 

วนัท่ี 6. มิลาน – เวนิส – เมสเตร ้

วนัท่ี 7. เมสเตร ้– ฟลอเรนซ ์– ปิซา่ – หอเอนปิซา่ – เซียนา่ 

วนัท่ี 8. เซียนา่ – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซียม – วาตกินั 

วนัท่ี 9. โรม – สนามบิน 

วนัท่ี 10.  กรุงเทพ 
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มเหสีของพระเจา้หลยุสท์ี่ 16,  ชมหอ้งบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโป
เลยีนที่ยิ่งใหญ่ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
         บ่าย จากนัน้เชิญเลือกซือ้สินคา้แฟชั่นราคาถกูในรา้นคา้ปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องส าอาง น า้หอม นาฬิกา

หรือกระเป๋า จากนัน้พาท่านสมัผสักบับรรยากาศที่เต็มไปดว้ยนกัช้อปป้ิงจากทั่วทกุมมุโลกในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลาง
กรุง ปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้ของสวิสจากรา้น Bucherer รา้น
ดงัของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อกโกแลต, เครื่องหนงั, มีดพบั, นาฬิกายี่หอ้
ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer     เป็นตน้ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (หอยเอสคาโก้) 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN PLUS SUITCASE PAR  หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่3 ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น า้แซน – ดจิอง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดิน ผ่านลานประวตัิศาสตรจ์ตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ที่พระเจา้หลยุสท์ี่ 16 และพระนางมารอีงัตวั
เนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส แลว้ผ่านเขา้สู่ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ (Champs 
Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรสัคองคอรด์ตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน น าชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de 

Triomphe) สญัลกัษณแ์หง่ชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึก  เอาสเ์ตอรล์ิทซใ์นปี 1805 โดยเริ่มสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 
แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 แลว้จากนัน้น าถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณท์ี่โดดเด่นสงู
ตระหง่านคู่นครปารีสดว้ยความสงูถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรสัทรอคคาเดโร่จากนัน้น าท่าน
ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น า้แซนด ์ท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมอนัคลาสสกิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน่ า้ เป็นอีกหนึง่ประสบการณท์ี่นา่ประทบัใจ     
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
บ่าย จากนัน้เดินทางสู่เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอรก์นัดี ผ่านทุ่งราบอนักวา้งใหญ่แหลง่

ผลิตมสัตารด์ช่ือดงั อีกทัง้ยงัมีช่ือเสียงในการผลิตไวนช์ัน้เลิศอีกดว้ย ผ่านชมอาคารบา้นเรือนสมยัเรเนสซองส ์โบสถแ์ละ
วิหารเก่าแก่ในสมยัยคุกลาง ซึง่มีจดุเดน่คือ การมงุหลงัคาดว้ยกระเบือ้งสแีดงสดจดัเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั MERCURE DIJON  หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่4 ดจิอง – เบริน์ – อินเทอรล์าเคน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูก่รุงเบิรน์ (Bern) ซึง่ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจาก
นีเ้บิรน์ยงัถกูจดัอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคณุภาพชีวิตที่ดีที่สดุของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชมบ่อหมีสีน า้ตาล 
(Bear Park) สตัวท์ี่เป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบิรน์ น าท่าน  ชมมารก์าสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบู
ติค เป็นยา่นท่ีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบัการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี น าทา่นลดัเลาะชม ถนนจงุเคอรน์กาส
เซ ถนนที่มีระดบัสงูสดุของเมืองนี ้ถนนกรมักาสเซ ซึ่งเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม
นาฬิกาไซท้ ์คลอ็คเคน่ทรมั อาย ุ800 ปี ท่ีมี “โชว”์ ใหด้ทูกุๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตล่ะครัง้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางต่อสูเ่มืองอินเทอรล์าเคน (Interlaken) เมืองระหวา่งทะเลสาบ เป็นเมืองที่ตัง้อยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบ

ทนู (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz) อิสระใหท้า่นไดส้มัผสับรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอรแ์ลนด์
ในเมืองเลก็ๆ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ฟองดวูชี์ส) 
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ที่พัก น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั CITY OBERLAND หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่5 ยอดเขาจุงเฟรา – มลิาน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู ่เมืองกรินเดอวาลด ์(Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยงัเป็นที่ตัง้สถานีรถไฟขึน้สู ่ยอดเขาจุง
เฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี ค.ศ.2001  องคก์ารยเูนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพืน้ที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหง่
แรกของยโุรป น าคณะนั่งรถไฟทอ่งเที่ยวธรรมชาติ ขึน้พิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถึง 11,333 ฟตุหรอื 
3,454 เมตร ระหว่างเสน้ทางขึน้สู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารน า้แข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค์ 
(Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยูส่งูที่สดุในยโุรป (Top of Europe) เขา้ชมถ า้น า้แข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลกัใหส้วยงาม อยู่
ใตธ้ารน า้แข็งลกึถึง 30 เมตร 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย พาทา่นชมวิวที่ ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จดุชมวิวที่สงูที่สดุในยโุรป ที่ระดบัความสงูถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้

กวา้งไกลท่ีถึงชายแดนสวิส สมัผสักบัภาพของธารน า้แข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และ
หนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระใหท้่านไดส้นุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมบนยอดเขา และที่ไม่ควรพลาดกบัการสง่โปสการด์โดยที่ท  าการไปรษณียท์ี่สงูที่สดุในยโุรป น าคณะเดินทางลงจาก
ยอดเขาโดยไม่ซ  า้เสน้ทางเดิม ใหท้่านไดช้มวิวทิวทศันท์ี่สวยงามและแตกต่างกนัจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวทเ์ทอบรุนเนิน
(Lauterbrunnen) จากนัน้เดินทางสูเ่มืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรยีกไดว้า่ เป็นเมืองหลวงแหง่แฟชั่นของโลก   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN PLUS GOLDENMILE หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่6 มลิาน – เวนิส – เมสเตร้ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองเวนิส (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถกูสรา้งขึน้จากการเช่ือม
เกาะเล็ก ๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของทะเลอาเดรียตริก เป็นเมืองท่าโบราณ 
และเป็นเมืองที่ใชค้ลองในการคมนาคม มากที่สดุ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าทา่นเดินทาง สูท่า่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) น าทา่นลอ่งเรอืผา่นชมบา้นเรอืนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรอื เวเนเซยี 

(Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไมเ่หมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มีสมญานามวา่เป็น "ราชินี
แห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังที่บริเวณซานมารโ์ค 
ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส จากนัน้น าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มี
เรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนกัโทษที่เดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสูค่กุจะไดม้ีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็น
ครัง้สดุทา้ยระหวา่งเดินผา่นช่องหนา้ตา่งที่สะพานนี ้ ซึง่เช่ือมต่อกบัวงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อนัเป็นสถานท่ีพ านกัของเจา้
ผูค้รองนครเวนิสในอดีต        ซึง่นกัโทษช่ือดงัที่เคยเดินผา่นสะพานนีม้าเเลว้คือ คาสโนวา่นั่นเอง น าทา่นถ่ายรูปบรเิวณจตัรุสั
ซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกลา่วไวว้่า “เป็นหอ้งนั่งเลน่ที่สวยที่สดุในยโุรป” จตัรุสัถกูลอ้มรอบดว้ยอา
เขตอนังดงาม รวมทัง้โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน ์จากนัน้อิสระ
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ใหท้า่นไดม้ีเวลาเที่ยวชมเกาะอนัแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนตเ์สนห่แ์หง่นครเวนิส, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์ค, ชอ้ปป้ิงสนิคา้
ของที่ระลกึ อาทิเช่น เครื่องแกว้มรูาโน่,หนา้กากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในรา้น Café Florian ที่เปิดใหบ้ริการมาตัง้แต่ปี ค.ศ.
1720 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางกลบัสูฝ่ั่งแผน่ดินใหญ่ Venice Mestre 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (สปารเ์ก็ตตีห้มึกด า ) 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั DELFINO MESTRE หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่7 เมสเตร้ – ฟลอเรนซ ์– ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – เซยีน่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางตอ่สูแ่ควน้ทสัคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน้ คือ   ฟลอเรนซ ์(Florence) ที่ไดร้บัขนานนามวา่เป็น
เมืองศนูยก์ลางแห่งศิลปะในยคุเรอเนสซองส ์ซึ่งลว้นแลว้แต่มีโบราณสถานส าคญั และมีทิวทศันต์ามธรรมชาติที่สวยงาม 
จนไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโกเมื่อ ปี ค.ศ.1982 ท าใหท้สัคานีมีช่ือเสียงในฐานะดินแดนท่องเที่ยว
ยอดนิยมระดบัโลก นกัท่องเที่ยวทั่วโลก ชมความยิ่งใหญ่ และอลงัการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa 
Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ ์ที่ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของทวีปยโุรป ซึ่งโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมที่ใชห้ินอ่อน
หลายสีตกแต่งผสมผสานกนัไดอ้ย่างงดงาม น าชมจตัรุสัเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายลอ้มไปดว้ยรูป
ป้ัน อาทิ เช่น รูปป้ันเทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอรซ์ิอุสถือหัวเมดูซ่า (Perseus with the Head of 
Medusa), รูปป้ันเดวิด ผลงานท่ีมีช่ือเสยีงของ ไมเคิล แองเจโล ่จากนัน้น าทา่น มารมิฝ่ังแมน่ า้อารโ์น จะพบกบัสะพานเวคคิ
โอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ที่มีมีรา้นขายทอง และอญัมณีอยูท่ัง้สองขา้ง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะที่ส  าคญัของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวนัตกของ Florence ดา้น

ตะวนัตกของเมืองติดกบัทะเลเมดิเตอร ์เรเนียน แมว้่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงและเป็นที่รูจ้กัของ 
น าท่านเขา้สู่บริเวณจัตุรสักัมโป เดย ์มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโร
มาเนสก ์โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมน า้มนต ์(Baptistry of St. John) ที่ใหญ่ที่สดุในอิตาลี, มหาวิหารดโูอโม (Duomo) ที่งดงาม
และหอเอนแห่งเมืองปิซ่าอนัเลื่อง ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สญัลกัษณแ์ห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์
ของโลกยคุกลาง เริ่มสรา้งเมื่อปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสรา้งตอ้งหยดุชะงกัลงไปเมื่อ
สรา้งไปไดถ้ึงชัน้ 3 ก็เกิดการยุบตวัของฐานขึน้มา และต่อมาก็มีการสรา้งหอต่อเติมขึน้อีกจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้ง
ทัง้หมดถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิซา่นี ้กาลิเลโอ  บิดาแห่งวิทยาศาสตร ์ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีทดลองทฤษฎี
แรงโนม้ถ่วงของโลกที่วา่ สิ่งของสองชิน้ น า้หนกัไม่เท่ากนั ถา้ปลอ่ยสิ่งของทัง้สองชิน้จากที่สงูพรอ้มกนั ก็จะตกถึงพืน้พรอ้ม
กนั น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเซียนา่ เมืองเก่าแก่แหง่แควน้ทสัคานียท์ีเต็มไปดว้ยมนตข์ลงัคข์องศิลปะและธรรมชาติ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั  FOUR POINTS BY SHERATON SIENA หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่8 เซยีน่า – ปิซ่า – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซยีม – วาตกัิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดินทางสูก่รุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีงของประเทศอิตาล ีผา่นชมกลุม่โรมนัฟอ
รมั (Roman Forum) อดีตศูนยก์ลางทางดา้นการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมนั ที่สะทอ้นใหเ้ห็นความ
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เจริญรุง่เรืองของอารยะธรรมโรมนัในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมา  น าชมความยิ่งใหญ่ในอดีต และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอก
ของสนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุโบราณ อดีตสนามประลองการตอ่สูท้ี่ยิ่งใหญ่ของ
ชาวโรมนัท่ีสามารถจผุูช้มไดถ้ึง 50,000 คน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางพาท่านเขา้สูน่ครรฐัวาติกนั (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สดุในโลกตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวใน

โลกที่มีก าแพงล้อมรอบเมืองเอาไว้ได้ทั้งหมด ยกเว้นด้านหน้าทางเข้า และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมนัคาทอลิกโดยมีพระสนัตะปาปา มีอ านาจปกครองสงูสดุ น าท่านชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สดุในโลกมหาวิหารเซนตปี์เตอร ์
(St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอนัลือช่ือปิเอตา้ (Pieta) ของมิเคลนัเจโลและชมแท่นบชูาบลัแดคคิโน (St. Peter's 
Baldachin) เป็นซุม้ส  าริดที่สรา้งโดยจานโลเรนโซ แบรน์ินี ซึ่งสรา้งตรงบริเวณที่เช่ือกนัวา่เป็นท่ีฝังพระศพของนกับญุปีเตอร ์ 
น าชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณน า้พเุทรวี่ (Trevi Fountain) สญัลกัษณข์องกรุง
โรมที่โดง่ดงั 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั IH ROMA Z3 หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่9 โรม – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางสูส่นามบินฟิอมูิชิโน กรุงโรม เพื่อใหท้า่นมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลอืกซือ้สินคา้
ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพ เที่ยวบินที่ TG 945 
*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่เมษายน 63 จะออกเดินทางเวลา 13.55 น.และไปถึงกรุงเทพเวลา 05.45 
น.*** 

วันที ่10 กรุงเทพ 
06.05 น. ถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 

 
 

ราคาแนะน าเพยีง 
 EUROPE CLASSIC REROUTE 
ฝร่ังเศส สวิตเซอรแ์ลนด ์อติาล ี

10 วัน 7 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

รำคำ 

ไมร่วมตัว๋ 
ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทำ่นละ 
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 1 ทำ่น  

ทำ่นละ 

2 ทำ่น  

ทำ่นละ 

2 ทำ่น  

ทำ่นละ 

19-28 ม.ีค. 63 62,900 62,900 62,900 62,900 43,900 8,900 

4-13 เม.ย. 63 79,900 79,900 79,900 79,900 51,900 8,900 

9-18 เม.ย. 63 86,900 86,900 86,900 86,900 47,310 8,900 

9-18 พ.ค. 63 66,900 66,900 66,900 66,900 47,900 8,900 

21-30 พ.ค. 63 66,900 66,900 66,900 66,900 47,900 8,900 

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
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 
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7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 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 2 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) 
 

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 ้ 
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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) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
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 จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  
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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 
 

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** 
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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 เพิม่เตมิอกี 

ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับประทับ

วซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวนัเดนิทำงกลับ  และหนังสอื

เดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขำวเท่ำนัน้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหำ้มสวมแวน่ตำหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส ำเนำสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดำของธนำคำรท่ัวไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทำง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ีโดย
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กำร ฝำกหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยืน่วซีำ่ และหำกบัญชี

กระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทำ่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ำมำรถรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีำยเลอืดเดยีวกัน หรอื สำมภีรรยำ เทำ่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท ำเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในกำรเดนิทำง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสำรแสดง

ควำมสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบำ้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถำ่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคำ่ใชจ้ำ่ย 

3.2.3. เอกสำรแสดงควำมสมัพันธร์ะหวำ่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยให ้เชน่ ส ำเนำ

ทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบำ้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้สว่น 

อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู ่ 

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 
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6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งท าหนงัสอืชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคำ้เขยีนหรอืพมิพข์ ึน้เอง) 

6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทำ่น เทำ่นัน้) 

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบตุรจากเขต

หรอือ าเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทีม่กีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ัน้ 

6.4 ทำ่นจะตอ้งน ำหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทำงไปตำ่งประเทศตัวจรงิ จำกขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบตุรเป็นส ำเนำจำกขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสลุใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่น

น ำมำยืน่ มเิชน่นัน้ทำงศนูยรั์บยืน่ vfs จะไมรั่บยืน่เอกสำรของบตุรทำ่นโดยเด็ดขำด 

6.5 เนือ่งจากการประทบัตรากงสลุ จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หำกทำ่นไมแ่น่ใจวำ่เอกสำรใชไ้ด ้

หรอืไม ่รบกวนสอบถำมบรษัิททัวรก์อ่นน ำไปประทับตรำกงสลุ มเิชน่นัน้ทำ่นอำจจะตอ้งไปเสยีเงนิ

และเสยีเวลำอันมคีำ่ของทำ่นเพือ่ไปท ำเอกสำรใหมอ่กีรอบ หำกเอกสำรทีท่ำ่นท ำมำแลว้นัน้

กลำยเป็นเอกสำรทีใ่ชย้ืน่ไมไ่ด ้

***โปรดอา่น กอ่นทีท่า่นจะไปท าหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือ าเภอใหบ้ตุรของทา่น 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักดั (โดยมำรดำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุำ่ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับบดิำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตร

ประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยบดิำจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอม และระบวุำ่ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตร

ประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีด

วำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไม่

ม ีpassport *** 
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- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีำ่ พรอ้มเดนิทำงมำ

สมัภำษณ์กับบตุรทีส่ถำนทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพำะควิเดีย่วเทำ่นัน้) 

7. หำกพอ่หรอืแมม่วีซีำ่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ืน่วซีำ่พรอ้มลกู ใหท้ ำจดหมำยชีแ้จงภำษำอังกฤษ 

อธบิำยวำ่มวีซีำ่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวุนัเริม่และวนัหมดอำยวุซีำ่ พรอ้มทัง้ถำ่ยส ำเนำหนำ้

พำสปอรต์และหนำ้วซีำ่นัน้มำแนบดว้ย 

8. ทำ่นไมจ่ ำเป็นตอ้งเซ็น รับรองส ำเนำถกูตอ้ง ใหท้ำ่นเซ็นเฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง [ภำษำไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นำมสกลุ [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นำมสกลุตอนเกดิ [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

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

5. สถำนทีเ่กดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

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

7. สญัชำตปัิจจบุัน ..................................สญัชำตโิดยก ำเนดิหำกตำ่งจำกปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชำย         หญงิ 
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9. สถำนภำพ           โสด                     แตง่งำน (จดทะเบยีน)        แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยำ่                แยกกันอยู ่                      หมำ้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์ กรณุำกรอกชือ่-นำมสกลุ ทีอ่ยู(่หำกตำ่งจำกผูข้อ) และสญัชำตขิองผูม้อี ำนำจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยำว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้นของผูข้อ 

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

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

    หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

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

12. อำชพีปัจจบุัน(หำกคำ้ขำย ใหร้ะบดุว้ยวำ่คำ้ขำยอะไร เชน่ ขำยเสือ้ผำ้ ขำยอำหำร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรำ้นคำ้ ทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศัพท ์ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ กรณุำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถำบันศกึษำ 

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

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

14. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่ำ่นมำ 

            ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี้ 
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                  ไมเ่คย   เคย (กรณุำระบวุนัที ่หำกทรำบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ)................................................ 

 

17. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีำ่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุำระบชุือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี   

   เช็คเดนิทำง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหำให ้

   ช ำระคำ่ทีพั่กลว่งหนำ้แลว้    คำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดระหวำ่งพ ำนักมผีูอ้อกให ้

   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้    ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 


