
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ฝร ัง่เศส-สวติเซอรแ์ลนด-์เยอรนั-ออสเตรยี-อติาล ี10 วนั มหานครปารสี เมืองที่ไม่เคยหลบัไหล 

เขา้พระราชวงัแวรซ์ายส ์ชมเมืองปารสี ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมจากรา้นคา้ปลอดภาษี  

เที่ยวเมืองสตราสบรูก นัง่รถไฟ TGV ข้ึนเขา Harder Kulm ชมววิที่งดงามที่สุด 

เขา้ชมพระราชวงันอยชวานสไตน์ เที่ยวเมืองหลกั ลูเซริ์น -โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์ชมเมืองอนิ

นสบ์รูคแห่งแควน้ทโิรลของประเทศออสเตรยี- 

เวโรน่า-เวนิส-ปิซ่า-เซยีน่า-โรม  ชอ้ปป้ิงบนเกาะเวนิส 

 

โดยสายการบนิไทย  (TG) 

 



   

ปารีส เมอืงทีโ่ด่งดงัทัง้เรื่องแฟชัน่ สถาปตัยกรรม และประวตัศิาสตรท์ีน่่าสนใจ เยอืนแวรซ์ายสพ์ระราชวงัทีย่ิง่ใหญ่ 
ล่องเรอืชมทศันียภาพบนแม่น ้าแซน แม่น ้าสายหลกัของนครปารสี พรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคา้คุณภาพดจีากรา้นคา้
ปลอดภาษ ี

สตราสบูรก์  เมืองหลวงแห่งแคว้นอลัซาส ในฝรัง่เศส เป็นเมืองที่ได้ฉายาว่า Le Petite France มีเมืองเก่าและโบสถ์ 
นอร์ทเทรอดามที่มีความยิ่งใหญ่  ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ด้วย
สถาปตัยกรรมแบบโกธคิ  

อินเทอรล์าเก้น ทีต่ัง้สถานี Funicular ขึน้สูย่อดเขา Harder Kulm ซึง่มคีวามสงูกว่า 1,322 เมตรจากระดบัน ้าทะเล  
โฮเฮนชวานเกา   ตัง้อยู่ในแควน้บาวาเรยี ตดิกบัชายแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงเก่ามาตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดโิรมนั  
  และเป็นทีต่ัง้ของปราสาทของกษตัรยิบ์าวาเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสาบน้อยใหญ่ และยงัเป็นทีต่ัง้ของ
  ปราสาทดงัอย่างปราสาทนอยชวานสไตน์  
อินน์สบรคู  เมอืงหลวงและเมอืงท่องเที่ยวดงัแห่งแคว้นทโิรล โอบล้อมด้วยเทอืกเขาสูงงดงาม บนที่ราบลุ่มแม่น ้าอนิส ์
   ท่ามกลางของหุบเขาของเทอืกเขาแอลป์ และยงัเป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในดา้นเป็นศนูยก์ลางของการ
แขง่ขนั  กฬีาฤดหูนาว ทัง้ยงัเคยเป็นเจา้ภาพจดัการแขง่ขนักฬีาฤดหูนาวหลายครัง้  
เวนิสเมสเตร ้ เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมทีน่กัท่องเทีย่วเดนิทางมาเยอืนเป็นจ านวนมากมายในแต่ละปี อดตีเมอืงทีเ่คยร ่ารวย

ที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ ล่องเรือพร้อมสมัผัส
บรรยากาศอนัแสนโรแมนตคิ 

ปิซ่า เมอืงท่องเทีย่วชื่อดงัของประเทศอติาล ี อดตีเมอืงท่าเรอืชายฝ ัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน และเป็นที่ตัง้ของหอ
เอนปิซ่า 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก 

โรม เมอืงหลวงทีย่ิง่ใหญ่ของจกัรวรรดโิรมนัมอีายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ชมเมอืงและสถานทีท่ีเ่ป็น 1  ใ น  7  สิ่ ง
มหศัจรรยข์องโลกและนครวาตกินั มหาวหิารทีเ่ป็นศนูยก์ลางแห่งครสิตศ์าสนา นิกายโรมนัคาทอลคิของโลก 
ชมรปูป ัน้และจติรกรรมอนัล ้าค่าโดยฝีมอืของจติรกรเอกชื่อดงักอ้งโลก 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง     11-20 เม.ย.2563  

          
วนัแรก  11 เม.ย.63 สุวรรณภมิู 
21.00น.  นัดคณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์สายการบิน Thai 

 Airways ROW D เจ้าหน้าท่ีพรอ้มคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 
 

วนัท่ีสอง 12 เม.ย.63 ปารีส-แวรซ์ายส-์ปารีส-เวอรลิ์ซ่ี (ฝรัง่เศส) 
00.05 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุปารีส ประเทศฝรัง่เศส  โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG930 

07.10 น.  เดินทางถึงสนามบินชารล์เดอโกลล ์Charles de Gaulle สนามบินกรงุปารีส หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจ
  คนเขา้เมอืง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู่เมอืงแวรซ์ายส ์เมอืงที่ตัง้ของพระราชวงั
  หรหูราชื่อดงัของโลก ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงปารสี ซึง่ปจัจุบนัเป็นสว่นหน่ึงของมหานคร 
  ปารสี น าท่านเขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส์ Versailles Palace พระราชวงัทีย่ิง่ใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่ง
  ของโลกและนับเป็นหน่ึงในเจด็สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคปจัจุบนัดว้ย เดมินัน้แวรซ์ายสเ์ป็นเพยีงเมอืงเลก็ๆ 



   

  แห่งหน่ึงเท่านัน้ มผีูค้นอาศยัอยู่เบาบาง บรเิวณส่วนใหญ่เป็นป่าเขาเยีย่งชนบทอื่นๆ ของฝรัง่เศส เมื่อพระ
  เจา้หลุยสท์ี ่13 แห่งฝรัง่เศสยงัทรงพระเยาว ์ขณะพระชนมายุได ้23 พระชนัษา ทรงนิยมล่าสตัวใ์นป่า และ
  ทรงเหน็ว่าต าบลแวรซ์ายสน่์าจะเหมาะแก่การประทบัเพื่อล่าสตัว ์จงึโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งพระต าหนักขึน้มา
  ใน พ.ศ. 2167 พระราชวงัแวรซ์ายส ์อดตีพระราชวงัในยุคสมยัของพระเจา้หลุยสท์ี1่4 ทีส่รา้งไดอ้ย่างวจิติร
  บรรจงจนกลายเป็นต้นแบบของพระราชวงัอื่นๆ มากมาย เดมิทเีมื่อพระเจา้หลุยสท์ี ่13 แห่งฝรัง่เศสยงัทรง
  พระเยาว ์ทรงนิยมล่าสตัวแ์ละทรงเหน็ว่าต าบลแวรซ์ายสน่์าจะเหมาะแก่การประทบัเพือ่ล่าสตัว ์จงึโปรดเกลา้
  สรา้งพระต าหนักขึน้มาในปี 1624 โดยในช่วงแรกเป็นเพยีงกระท่อมเลก็ๆ ส าหรบัพกัชัว่คราวเท่านัน้ เมื่อ
  พระเจา้หลุยสท์ี ่14 ขึน้ครองบลัลงัก ์จงึมพีระประสงคท์ีจ่ะสรา้งพระราชวงัแห่งใหม่ เพื่อเป็นศนูยก์ลางในการ
  ปกครองของพระองค ์จงึเริม่มกีารปรบัปรุงพระต าหนักเดมิในปี 1661 โดยใชเ้งนิทัง้หมด 5 แสนลา้นฟรงัค ์
  คนงานอกี 30,000 คนและใชเ้วลาอยู่ถงึ 30 ปีจงึแลว้เสรจ็ในปี 1688 ทุกสว่นท าดว้ยหนิอ่อนสขีาวเป็นแบบ 
  อย่างศลิปกรรมทีง่ดงามมาก การก่อสรา้งพระราชวงัแวรซ์ายสแ์ห่งนี้ไดน้ าเงนิมาจากค่าภาษอีากรของ 
  ราษฎรชาวฝรัง่เศส ต่อมาจงึไดม้กีองทพัประชาชนบุกเขา้ยดึพระราชวงัและจบัพระเจา้หลุยสท์ี ่16 แห่ง 
  ฝรัง่เศส กบัพระนางมาร ีอองตวัเนต ประหารดว้ยกโิยตนิ ในวนัที ่16 ตุลาคม 1789 ปจัจุบนัพระราชวงัแวร์
  ซายสย์งัอยู่ในสภาพดแีละเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมได ้น าท่านชมภายในทีม่กีารแบ่งเป็นหอ้งต่างๆ อาท ิหอ้ง
  บรรทม  หอ้งเสวย  หอ้งส าราญ เป็นตน้ ทุกหอ้งลว้นมเีครื่องประดบังดงามตระการตาและภาพเขยีนทีม่ ี
  ชื่อเสยีง อาท ิหอ้งกระจก (Galerie des Glaces หรอื The Hall of Mirrors) เป็นหอ้งทีม่ชีื่อเสยีงมากทีส่ดุซึง่
  เคยใชเ้ป็น หอ้งลงนามในสญัญาสงบศกึระหว่างสมัพนัธมติรกบัจกัรวรรดเิยอรมนั ในสงครามโลกครัง้ที ่ 
  1 และใชเ้ป็นทีล่งนาม ในเมื่อเยอรมนีบุกตชีนะฝรัง่เศสในสงครามโลกครัง้ที ่2 อกีดว้ย หอ้งนี้พระเจา้หลุยสท์ี ่
  14 ทรงท าการก่อสรา้งเอง ภายในหอ้งประกอบดว้ยกระจกยกัษ์ 17 บาน เปิดออกแลว้จะเหน็สวนแวรซ์ายส์
  อนัสวยงาม ในพระราชวงัแวรซ์ายสม์หีอ้งทัง้หมด 700 หอ้ง  รวมภาพวาดทัง้หมด 6,123 ภาพและงานแกะ  
  สลกัทัง้หมด 15,034 ชิน้ พรอ้มฟงับรรยายจากมคัคุเทศกท์ัง้ในสว่นของกษตัรยิแ์ละพระราชนิีรวมทัง้หอ้งโถง
  กระจกทีท่ตูจากสยามไดเ้คยเขา้เฝ้าพระเจา้หลุยสท์ี1่4 ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นบรเิวณอุทยานดา้นหลงัก่อน 
  เดนิทางกลบัเขา้ นครปารีส มหานครทีค่นทัว่โลกใฝฝ่นัอยากมาเยอืน  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่นครปารสี น าท่านชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรฐัฝรัง่เศส ที่มี

นกัท่องเทีย่วมาเยอืนมากมายกว่า 20 ลา้นคนต่อปี ดว้ยประวตัศิาสตรท์ีย่าวนานทัง้ศลิปะและสถาปตัยกรรม
ทีส่วยงาม รวมทัง้เป็นศนูยก์ลางของแฟชัน่ทีท่นัสมยั น าท่านถ่ายรปูกบัหอไอเฟิล Eiffel Tower หอคอยทีเ่ป็น
สญัลกัษณ์หรอืแลนดม์ารค์ของประเทศฝรัง่เศสทีรู่จ้กักนัไปทัว่โลก ทัง้ยงัเป็นสิง่ก่อสรา้งทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของ
โลกอกีดว้ย โดยสรา้งขึน้ดว้ยโครงเหลก็บรเิวณแม่น ้าแซนในกรุงปารสี และตัง้ชื่อตามสถาปนิกและวศิวกรที่
ออกแบบหอคอยแห่งนี้คอืกุสต๊าฟ ไอเฟิล เดมิสรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ของงานแสดงสนิคา้โลกในปี ค.ศ.
1889 เพื่อแสดงถึงความยิง่ใหญ่ของประเทศฝรัง่เศส ความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีวทิยาศาสตรแ์ละ
ต่อมากลายมาเป็นสญัลกัษณ์องกรุงปารสี  จากนัน้น าท่านชมโดยรอบเริม่จากเกบ็ภาพสวยของหอคอยไอ
เฟิล อกีครัง้บรเิวณหน้าโรงเรยีนการทหารหรอืจตุัรสัทรอคาเดโร, ผ่านชมประตูชยัแห่งจกัรพรรดนิโปเลยีน 
ณ.จตุัรสัชารล์สเดอโกลล,์ ถนนชองเอลเิซ่ย่านหรหูราราคาแพงทีโ่ด่งดงั จตุัรสัคองคอรต์ทีต่ัง้ของเสาหนิโอเบลิ
สจากวหิารลกัซอร์ในอยีปิต์, โดมอนิวาลดิ สถานที่เกบ็พระศพจกัรพรรดนิโปเลยีน เป็นต้น ให้ท่าน ถ่ายรูป
ภายนอกกบัพพิธิภณัฑล์ฟูวร ์พพิธิภณัฑท์างศลิปะตัง้อยู่ในกรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส พพิธิภณัฑล์ูฟวรเ์ป็น
พพิธิภณัฑ์ทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ด เก่าแก่ทีสุ่ดและใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก ไดร้บัการออกแบบจากสถาปนิกชาว
จนี-อเมรกินั ซึ่งได้เปิดให้สาธารณะชนเขา้ชมได้เมื่อปี ค.ศ.1793 มปีระวตัิความเป็นมายาวนานตัง้แต่สมยั
ราชวงศ์กาเปเซยีง ตวัอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวงัหลวง ซึ่งปจัจุบนัเป็นสถานที่ที่จดัแสดงและเกบ็รกัษา
ผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก อย่างเช่น ภาพเขยีนโมนาลซิา ผลงานของเลโอนาร์

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
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%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


   

โด ดาวนิช ีหรอืภาพ Venus de Milo ของอเลก็ซานดรอสแห่งแอนทอีอก ในปี ค.ศ.2006 ซึง่พพิธิภณัฑล์ฟูวร์
มผีู้มาเยี่ยมชมเป็นจ านวน 8.3 ล้านคน ท าให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกและยงัเป็น
สถานทีท่ีม่นีักท่องเทีย่วมาเยอืนมากทีสุ่ดในกรุงปารสี  จากนัน้น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าแซน แม่น ้าสายหลกั
ของนครปารสี ชมทศันียภาพสองฟากฝ ัง่และสถาปตัยกรรมอนังดงามของอาคารสวยงามต่างๆ  จากนัน้หาก
มเีวลาใหท้่านเลอืกซื้อสนิคา้แบรนดเ์นมจากรา้นค้าปลอดภาษี ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าเดนิทางรโิมวา, กระเป๋า
แบรนดด์งั รวมถงึน ้าหอมต่างๆ  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่ขตเมืองเวอรลิ์ซ่ีเพื่อน าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีสาม 13 เม.ย.63 เวอรลิ์ซ่ี-ปารีส-TGV-สตราสบรกู (ฝรัง่เศส)-ลูเซิรน์ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟของปารีสเพื่อน าท่าน นัง่รถไฟความเรว็สูง TGV ซึง่เป็นรถไฟความเรว็สงู

และรถไฟทางไกลระหว่างเมอืง ที่ให้บรกิารโดบการเดินรถไฟแห่งชาติฝรัง่เศส รถไฟความเรว็สูงนี้ได้ถูก
พฒันาขึน้ในช่วงปี ค.ศ.1970 เป็นตน้มา เดมิถูกออกแบบโดยใหใ้ชพ้ลงังานจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัแก๊ส 
และเน่ืองจากเกดิวกิฤตการณ์น ้ามนั ต่อมาถูกพฒันาใหม้าใชพ้ลงังานไฟฟ้า ปจัจุบนัใหบ้รกิารอย่างแพร่หลาย
โดยมีศูนย์กลางการรถไฟนี้ที่นครปารีสและได้มีการขยายสู่เมืองต่างๆ โดยรอบด้วยความเร็วสูงสุด 320 
กิโลเมตร / ชัว่โมง ซึ่งการเดินทางจากปารีสเข้าสู่เมืองสตราสบรูก เข้าจะใช้เวลาเพียง 2 ชัว่โมงเท่านัน้ 
เดนิทางถึงสถานีรถไฟเมืองสตราสบรูก Strasbourg เมืองหลวงแห่งแคว้นอลัซาส ประเทศฝรัง่เศส 
บรเิวณลุ่มแม่น ้าไรน์บนพรมแดนระหว่างประเทศเยอรมนัและประเทศฝรัง่เศส รถโคช้รอรบัท่านทีส่ถานีรถไฟ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านชมเมืองสตราสบูรก์ Strasbourg เมอืงหลวงแห่งแควน้อลัซาส น าชมเมอืงเก่าที่เรยีกว่า Le Petite 

France ชมภายนอกมหาวหิารนอรท์เทรอดามทีย่ิง่ใหญ่ Strasbourg Cathedral ทีไ่ดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 
 มหาวหิารทีด่ทีี่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ออกแบบด้วยสถาปตัยกรรมแบบโกธคิ สรา้งดว้ยหนิทรายสชีมพูทัง้

หลงัโดนสรา้งขึน้ในช่วงกลางถงึปลายศตวรรษที ่12 ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานกว่า 260 ปี ใหท้่านถ่ายภาพ
เก็บไว้ตามอัธยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลูเซิรน์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 
ชัว่โมง) เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหนึ่งของสวสิทีห่ลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแลว้ แต่ลูเซริน์กย็งัคงมคีวาม
สวยงามเหมอืนเดมิ น าท่านชม อนุสาวรยีส์งิโต และถ่ายรปูกบั สะพานไมช้าเพล สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษ
ที ่14 ประดบัตกแต่งบนโครงหลงัคาหน้าจัว่ดว้ยภาพวาดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภาพเขยีนเหล่านี้เป็นการเล่า
เรื่องราวประวตัิความเป็นมาของเมืองลูเซริน์ โดยมหีอคอยน ้า Wasserturm ซึ่งเดมิใช้เป็นที่คุมขงันักโทษ
และเกบ็เอกสารรวมทัง้ของมคี่าของเมอืงไว ้หอคอยนี้มลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีานเชื่อมตดิอยูก่บั
สะพานสรา้งขึน้ราวปี ค.ศ. 1300สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหมไ้ปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แลว้กม็กีารบรูณะใหม่จนมี
สภาพใกลเ้คยีงของเดมิ (ภาพวาดดัง้เดมิถูกไฟไหมไ้ปเยอะ) สะพานชาเพลนี้ถอืเป็นสะพานไมท้ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด
ในยุโรป และใหเ้วลาท่านเดนิเล่นถ่ายรปูรอบทะเลสาบ 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
วนัท่ีส่ี  14 เม.ย.63 ลูเซิรน์-อินเทอรล์าเก้น (สวิตเซอรแ์ลนด)์-ลินเดา (เยอรมนั) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองอินเทอรล์าเก้น Interlaken เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ัง้รมิฝ ัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอื

ทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองแห่งนี้ตัง้อยู่เหนือระดับน ้าทะเล
ประมาณ 570 เมตร ถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขา ทุ่งหญ้า ทะเลสาบและสวนผลไม้ เป็นเมอืงที่ไดช้ื่อว่าเป็นเมอืง

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


   

ตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และคึกคักตลอดปี มีความงดงามและ
บรรยากาศทีเ่งยีบสงบและประกอบไปด้วยอาคารโบราณจากยุคศตวรรษที่ 19 ส่วนใหญ่เป็นบ้านไมส้ไตล์
สวสิชาเล่ตใ์นย่านถนนโฮอเีวก Hoheweg ศนูยก์ลางการชอ้ปป้ิงในอนิเทอรล์าเกน้และยงัเป็นทีต่ัง้ของเมอืงที่
เป็นจุดเริม่ตน้สู่ยอดเขาฮารด์เดอรค์ุลม์ Harder Kulm หนึ่งในยอดเขาเพื่อชมววิของประเทศสวติเซอร์แลนด ์
ทีส่ามารถขึน้ไดง้่ายทีส่ดุ ใชเ้วลาน้อยทีสุ่ดแต่ทศันียภาพสวยงามแบบสดุๆ ตัง้อยู่เหนือสดุของเมอืงอนิเทอร์
ลาเกน้ น าท่านนัง่รถรางไฟฟ้า (Funicular) สูย่อดเขาฮารเ์ดอรค์ุลม์ ตัง้อยู่เหนือสดุของเมอืงอนิเทอรล์าเกน้ 

 ที่ระดบัความสูง 1,322 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล จากมุมที่เป็นจุดชมววิบนพื้นที่ที่เป็นลกัษณะยื่นออกไป
คลา้ยระเบยีงยาวนอกหน้าผา ท่านสามารถชมทศันียภาพแบบพาโนรามาของ 3 ขุนเขาของดนิแดนจุงฟราว 
(ในวนัที่สภาพอากาศสดใส) ไดแ้ก่ ยอดเขาไอเกอร ์(ยอดเขาผูเ้ฒ่า), เมิน้ซ ์(ยอดเขานักบวช) และจุงฟราว 
(ยอดเขาสาวงาม) และสามารถเหน็ววิของเมอืงอนิเทอรล์าเกน้ไดท้ัง้หมดกบัทีต่ัง้ทีม่ทีะเลสาบขนาบขา้งอยู่ 2 
ฝ ัง่คอืทะเลสาบเบรยีนซแ์ละทะเลสาบธุนน์ ซึง่ถือว่าเป็นจุดชมววิที่มคีวามงดงามเป็นอย่างมาก สมควรแก่
เวลาน าท่านเดนิทางลงจากยอดเขา 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสูป่ระเทศเยอรมนัที่เมืองลินเดา Lindau (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

เมอืงและเกาะในแควน้บาวาเรยี ประเทศเยอรมนัใกลท้ะเลสาบโดเดิน้ ถือเป็นพรมแดนทางธรรมชาติทีก่ ัน้
ระหว่างประเทศเยอรมนัและประเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ละเมอืงลนิเดายงัเป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในเรื่องของการ
ท่องเทีย่วอกีดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีห้า  15 เม.ย.63 ลินเดา-โฮเฮนชวานเกา (เยอรมนั)-อินน์สบรคู (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมอืงทีต่ัง้อยู่ในเขตแควน้บาวาเรยีตอนใตข้อง

ประเทศเยอรมนี ตดิกบัชายแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงเก่ามาตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ัง้ของ
ปราสาทของกษัตรยิ์บาวาเรยีและยงัแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 
ชัว่โมง) จากนัน้น าท่านเขา้ชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึ่งตัง้อยู่บนเนินเขาสูงของเทือกเขาแอลป์แถบ
แควน้บาวาเรยี ประเทศเยอรมนี ทีส่รา้งจากบญัชาของกษตัรยิ์ลุดวคิที ่2 ในช่วง ค.ศ.1845-1886 ทีต่้องการ
สรา้งปราสาทตามเทพนิยายของร ิและใหเ้ป็นทีป่ระทบัอย่างสนัโดษห่างจากผูค้น และเพื่ออุทศิใหแ้ก่กวชีื่อริ
ชาร์ด วากเนอร์ ผู้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างให้เป็นไปตามบทประพันธ์เรื่องอัศวินหงษ์ (Swan 
Knight Lohengrin) ดงันัน้ปราสาทแห่งนี้จงึได้รบัการตกแต่งตามเรื่องร่าวในบทประพนัธ์ดงักล่าว ปราสาท
แห่งนี้ไดร้บัการออกแบบโดยครสิทอีนั ยงัค ์(Christian Jank) ซึง่เป็นนกัออกแบบทางการละคร มากกว่าทีจ่ะ
เป็นสถาปนิก ถอืเป็นปราสาททีม่คีวามงดงามมากทีสุ่ดอกีแห่งหนึ่งของโลก ซึง่ความงามนี้ยงัท าใหป้ราสาท
แห่งนี้เป็นปราสาทต้นแบบที่วอลทด์สีนียไ์ด้น ามาสรา้งเป็นปราสาทในภาพยนตรก์ารต์ูนและเป็นสญัลกัษณ์
ของบรษิทัดสินียด์ว้ย รวมไปถงึเป็นต้นแบบของการสรา้งปราสาทเทพนิยายเจา้หญงินิทรา ทีส่วนสนุกดสินีย์
แลนด์และโตเกยีวดสินียแ์ลนด์ รวมไปถงึที่แดนเนรมติ  (โดยปกติการเดินทางไปสู่ปราสาทบริการด้วย
รถชทัเท้ิลบสั หากรถปิดให้บริการด้วยกรณีใดๆ จะต้องใช้การเดินเท้าแทน หรือนัง่รถม้าซ่ึงบริการ
รถม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากโดยสารขึน้ลงช าระเพ่ิมท่านละประมาณ 10 ยูโร)    

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองอินน์สบรูค ประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง) เมอืงหลวงและเมอืงท่องเทีย่วดงัแห่งแควน้ทโิรล โอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาสงูงดงาม บนทีร่าบลุ่มแม่น ้า

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/Lohengrin
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95


   

อนิส ์ท่ามกลางของหุบเขาของเทอืกเขาแอลป์ อนิน์สบรูค แปลว่าสะพานแห่งแม่น ้าอนิส ์และยงัเป็นเมอืงทีม่ี
ชื่อเสยีงในดา้นเป็นศนูยก์ลางของการแขง่ขนักฬีาฤดหูนาว ทัง้ยงัเคยเป็นเจา้ภาพจดัการแขง่ขนักฬีาฤดหูนาว
หลายครัง้ ไดแ้ก่ โอลมิปิกฤดูหนาวปี 1964 และปี 1976  พาราลมิปิกฤดูหนาวปี 1984 และปี 1988 รวมถึง
โอลมิปิกเยาวชนฤดหูนาวทีจ่ดัขึน้เป็นครัง้แรกในปี ค.ศ.2012 ท าใหอ้นิน์สบรูคเป็นเมอืงแรกของโลกทีไ่ดจ้ดั
กฬีาโอลมิปิกถงึ 3 ครัง้ น าท่านเดนิเล่นบรเิวณจตุัรสัเมอืงเก่า ทีม่ี ต าหนักหลงัคาทองค า ทีม่อีายุร่วม 450 
ปี ในอดตีเคยเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิท์โิรลสมยัของกษตัรยิแ์มก็ซมิิเลีย่นที ่1 กบัพระนางมาเรยีเทเรซ่า เชื่อ
กนัว่าหลงัคาก าแพงนี้ประดบัด้วยโลหะหุ้มทองแดงจ านวนกว่า 3,450 แผ่น ตามขอบประตูและหน้าต่าง
ประดบัด้วยภาพเขยีนสวยงาม ถือเป็นสญัลกัษณ์ที่ส าคญัของเมืองและมีอาคารบ้านเรือนหลากหลายสีที่
ปจัจุบนัเป็นรา้นคา้หลากหลายประเภท ถ่ายรปูกบัซติี้ทาวเวอร ์จุดนัดพบของชาวเมอืงรวมถงึจตุัรสัเมอืงทีม่ี
เสาอนันาเซาเลอตัง้อยู่ ถอืเป็นจุดศนูยก์ลางของเมอืงทีม่ผีูค้นแวะเวยีนมาถ่ายภาพกนัมากทีส่ดุ 

 ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี  
  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
  
วนัท่ีหก  16 เม.ย.63 อินนสบ์รคู (ออสเตรีย)-เวโรน่า-เวนิส เมสเตร ้(อิตาลี) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ประเทศอติาลทีี่เมืองเวโรน่า Verona (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

เมอืงดงัจากนิยายรกัอมตะทีม่เีคา้เรื่องความจรงิของการขดัแยง้กนัของ 2 ตระกูลอทิธพิลของเมอืงนี้ โรมโิอ
และจเูลยีส ฝีมอืการประพนัธข์องวลิเลยีมเชค็สเปียร ์กวชีาวองักฤษทีโ่ด่งดงัไปทัว่โลก  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเวนิสเมสเตร้ Venice Mestre แควน้เวเนโต ้เขตเมอืงทีม่จี านวนประชากรหนาแน่น

มากที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศอติาลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) และน าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ
ทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่ เกาะเวนิส อดตีเมอืงทีเ่คยร ่ารวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไป
ดว้ยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชื่อมถงึกนักว่า 400 แห่งทีศ่นูยก์ลางอยู่ที ่จตัรุสัเซนตม์ารค์ 
หรอื ซานมารโ์ค ชุมชนทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะต่างๆ ของเมอืงเวนิสทีม่คีลองต่างๆ มากมายนบัรอ้ยแห่ง นบัเป็น
บรรยากาศที่ไม่มีที่ใดเหมอืนและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะเมือง ชมสะพานสะอื้นที่เชื่อมระหว่างคุกหลวงและ
พระราชวงัดอรด์จชมวหิารเซนต์มารค์ทีง่ดงามดว้ยการประดบัดว้ยโมเสคหลายลา้นชิน้ เดนิชมตวัเมอืงจนถงึ
สะพานริอัลโตที่ทอดข้ามแกรนด์คาเนลอีกหนึ่งสญัลกัษณ์ของเวนิส น าท่านถ่ายรูปกับพระราชวังดอจส ์
Doge's Palace พระราชวงัดอจส ์เป็นทีท่ าการของรฐับาลเวนิสและที่พ านักของผูด้ ารงต าแหน่งเจ้าเมอืงใน
อดีต ตัวอาคารกะทดัรดัในแบบโกธคิ เป็นสิง่ก่อสร้างที่เก่าแก่มากว่า 800 ปีมาแล้ว เมื่อสมยัเวนิสยงัเป็น
สาธารณรฐัอสิระ ซึ่งเคยร ่ารวยและมอี านาจมหาศาลและเคยส่งให้มารโ์คโปโลเดนิทางไปเมอืงจนี อสิระให้
ท่านชมและเลอืกซือ้สนิคา้ขึน้ชื่ออาท ิเครื่องแกว้เวนีเซยี หรอื หน้ากากเทศกาลคารน์ิวลั ท่านอาจใชเ้วลานัง่
จบิกาแฟตามรา้นกาแฟ ที่ตัง้อยู่รอบจตุัรสัเซนต์มารค์ เพื่อดื่มด ่ากบับรรยากาศที่แสนโรแมนติก สมควรแก่
เวลาน าท่านล่องเรอืกลบัสูฝ่ ัง่เมสเตร ้

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี  
  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 



   

วนัท่ีเจด็  17 เม.ย.63 เวนิส เมสเตร-้ปิซ่า (อิตาลี) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองปิซ่า Pisa (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) อกีหนึ่งเมอืงท่องเทีย่วชื่อดงัของ

ประเทศอติาลี อดีตเมืองท่าเรอืชายฝ ัง่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและเป็นที่ตัง้ของหอเอนปิซ่า ผ่านชมความ
งดงามของทศันียภาพทีง่ดงามเป็นระเบยีบของบา้นเมอืงและบา้นเรอืนต่างๆ   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเขา้สู่จตุัรสัแห่งเมืองปิซ่า ชมหอเอนปิซ่า Pisa Tower, Leaning Tower น าท่านชม 1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรย์ของโลก “หอเอนปิซ่า” ให้เวลาท่านเดนิเล่นถ่ายรูปกบัหอเอนปิซ่า ที่สรา้งขึน้เพื่อเป็นหอระฆงั
แห่งวหิารประจ าเมอืง แต่เพยีงการเริม่ต้นของการสร้างถงึบรเิวณชัน้ 3 กเ็กดิการทรุดตวัและต้องหยุดการ
ก่อสรา้งจนถดัมาอกีร่วม 100 ปี ถงึไดส้รา้งต่อจนเสรจ็สมบรูณ์และยงัเป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิจูน์เรื่อง
แรงโน้มถ่วงของโลกและการตกของวตัถุดว้ย จากนัน้เดนิเล่นถ่ายรูปกบัจตุัรสัดูโอโม่แห่งปิซ่า ซึง่ไดร้บัการ
ลงทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีแปด 18 เม.ย.63 ปิซ่า-เซียน่า-โรม (อิตาลี) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
  น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเซียน่า Siena เมอืงอกีหนึ่งเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงของประเทศอติาลแีละไดร้บั
  ความนิยมเป็นอนัดบัตน้ๆ ซึง่เมอืงเซยีน่าเป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัในชื่อเดยีวกนัคอืจงัหวดัเซยีน่าใน 
  แควน้ทสัคานี เป็นเมอืงที่มชีื่อเสยีงในดา้นทศันียภาพที่งดงาม ไวน์รสชาตดิแีละเมอืงเก่ามคีวามงดงามจน
  ได้รบัการขึน้ทะเบยีนให้เป็นมรดกโลกขององคก์ารยูเนสโกใ้นปี ค.ศ.1995 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 
  ชัว่โมง) ใหท้่านมเีวลาเดนิเล่นในเขตเมอืงเก่าทีถ่อืว่าเป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุในช่วงยุคกลางคู่แขง่กบัเมอืง
  ฟลอเรน้ซ ์ซึง่เมอืงเก่านี้ถือเป็นเมอืงศูนยก์ลางทางประวต้ศิาสตรแ์ละยงัไดร้บัการขึน้ทะเบยีนให้เป็นมรดก
  โลกโดยองคก์ารยเูนสโกใ้นปี ค.ศ.1995 ถ่ายรปูกบัมหาวหิารเซยีน่า Siena Cathedral มหาวหิารในนิกายโร 
  มนัคาทอลกิทีถู่กสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ.1215-1263 ดว้ยสถาปตัยกรรมแบบโกธคิและเรอแนสซองส ์จุดโดด
  เด่นคอืโดมหอระฆงัแปดเหลี่ยมตกแต่งดว้ยหนิอ่อนสขีาวสลบัเขยีวด า ดา้นหน้าประดบัดว้ยหนิอ่อนสชีมพู
  และเกอืบแดง ซึง่สขีาวและด าเป็นสสีญัลกัษณ์ของเมอืงเซยีน่าตามต านานกล่าวว่าเป็นสขีองมา้ของเซเนียส 
  และอาสเคยีสผูก้่อตัง้เมอืง และชมเปียสซ่าเดลคมัโป พืน้ทีจ่ตุัรสัหลกัทีถ่อืว่าเป็นศนูยก์ลางประวตัศิาสตรท์ี่
  ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นจตุัรสัยุคกลางทีส่มบรูณ์ทีส่ดุแห่งหนึ่งของยุโรปและมชีื่อเสยีงดา้นความงามและ 
  ความสมบรูณ์ของสถาปตัยกรรมไปทัว่โลก  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูก่รงุโรม เมอืงหลวงและเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของประเทศอติาล ีแต่ละปีมนีกัท่องเทีย่ว

มากมายจากทุกมุมโลกต่างเดนิทางมากรุงโรม เพื่อชื่นชมกบัสถาปตัยกรรมและประวตัิศาสตร์แห่งความ
ยิง่ใหญ่ โรมเป็นมหานครทีม่สีสีนัเฉพาะตวั คลาคล ่าไปดว้ยผูค้นและนกัท่องเทีย่ว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
3.30 ชัว่โมง) น าท่านชมเมืองหลวงที่ยิง่ใหญ่ของจกัรวรรดโิรมนัมอีายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี น าท่านสู่นคร
วาติกนั ซึ่งเป็นรฐัอสิระและศูนยก์ลางของศาสนาครสิต์นิกายโรมนัคาทอลกิ ให้ท่านถ่ายรูปภายนอก มหา
วิหารเซนต์ปีเตอร ์St.Peter’s Basilica แห่งนครรฐัวาติกนัที่งดงามด้วยศลิปะในยุคเรอเนซองสแ์ละยงั
ไดร้บัการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา มยีอดโดมขนาดใหญ่ทีห่าชมไดย้าก ซึง่ปจัจุบนัลว้นแต่เป็นสิง่ล ้าค่า
ของประเทศอติาล ี ใหท้่านถ่ายรูปกบัจตุัรสัหน้าวหิารเซนต์ปีเตอร ์ทีท่่านอาจเคยเหน็จากการถ่ายทอดทาง
โทรทศัน์ในช่วงเวลาส าคญัๆ ของคาทอลคิ จากนัน้ใหท้่านถ่ายภาพภายนอกของ สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม 



   

สิง่ก่อสรา้งที่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลก ซึ่งเป็นสนามกีฬายกัษ์ที่จุคนได้กว่า 50,000 คน ผ่านชม
ประตูชยัคอนสแตนตนิ สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะ และอนุเสาวรยีข์องพระเจา้วคิเตอรเ์อม็มานูเอล็หรอืพระบดิา
ของชาวอติาเลยีน ผ่านชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโ์รมนัทีย่่าน โรมนัฟอรัม่ ทีเ่ปรยีบเสมอืนใจ
กลางเมอืงหลวงในอดตี ผ่านชมสนามมา้กรฑีาเซอรค์สั แมกซมิุส จากนัน้น าท่านสู่บรเิวณ น ้าพุเทรว่ี Trevi 
Fountain หนึ่งในสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของกรุงโรม สถานทีน่ักท่องเทีย่วมาโยนเหรยีญเสีย่งทายตามเรื่องราว
จากภาพยนตรเ์รื่องThree Coins in The Fountain ใหเ้วลาท่านชัว่ครู่ ก่อนน าท่านมาเดนิเล่นบรเิวณ ย่าน
บนัไดสเปน Spanish Step แหล่งชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดแห่งหนึ่งของกรุงโรม และหากมเีวลา
ให้ท่ านได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี  อาทิ  Rimowa, Furla, Gucci, 
Longchamp, Tissot, Michael Kors, Bally, Armani, Kipling เป็นต้น  **อิสระให้ ท่ านเดิน เล่นตาม
อธัยาศยัและอิสระทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั**    

  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัท่ีเก้า  19 เม.ย.63 โรม (อิตาลี) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 10.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินลีโอนาโด ดาวินชีฟมิูชิโน ประเทศอิตาลี 
13.55 น.  น าท่านออกเดินทางจากกรงุโรม โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG945 
 

 
วนัท่ีสิบ  20 เม.ย.63 สนามบินสวุรรณภมิู 
05.45  น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ... 

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

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

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์หรือกรณีท่ีพกัตามรายการถกูจองเตม็หมด  

จะจดัหาโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

อตัราค่าเดินทาง   11-20 เม.ย.2563  

 
Europe Super Classic (A) 

ฝรัง่เศส-สวิตเซอรแ์ลนด-์เยอรมนั-ออสเตรีย-อิตาลี  
10 วนั / TG 

ราคารวมตัว๋โดยสาร 
ราคาส าหรบัท่านทีม่ีตัว๋

โดยสารอยู่แลว้ แลว้มา

จอยทวัรก์บัคณะ 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 82,900 52,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 80,900 52,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 78,900 50,300 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 13,900 13,900 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 
**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสารท่านละ 3,900 บาท //  

ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,000 บาท   
ทัง้หมดช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 

 

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

หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจาก

ยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทัวรห์รือของทาง

บริษัททัวร์  กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่า
พร้อมคณะได้  

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

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือใน
การจดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวก
รวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและ
สแกนน้ิวมือ 

 
 



   

อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Thai Airways ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ปารสี // โรม-กรุงเทพฯ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2-3 ท่านต่อหนึ่งหอ้ง) **โรงแรมในบางเมอืงอาจไม่มหีอ้งแบบพกั 3 ใหบ้รกิาร** 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบั-สง่น าเทีย่ว ตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุคุ้มครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึ่งเด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี 

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

 ค่าภาษีน ้ามนัเชื้อเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที่มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่ งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที่ 8 
ส.ค.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของ
สายการบนิ   

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าบรกิารพนกังานยกกระเป๋าทุกแห่ง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้และค่าบรกิารการนัดหมายและงานด้านเอกสาร ท่านละ 3,900 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัร์

สว่นทีเ่หลอืก่อนออกเดนิทาง) 
 ค่าทปิพนักงานขบัรถในระหว่างการเดนิทางและค่าทปิมคัคุเทศก์ท้องถิ่นตามเขตพระราชวงัและเขตเมอืงเก่าและค่าทิป

หวัหน้าทวัรจ์ากเมอืงไทย ท่านละ 2,000 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนออกเดนิทาง) 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่มกีารแจกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์่วนทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไม่เกนิ 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของท่าน

นัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทูต

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  

 



   

หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่้เดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

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

o บรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของห้ามน าเข้า
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

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

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปีญัหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่้องการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นต้น ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปีญัหาขา้งตน้  

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

o กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ติดต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

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

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้อง
เดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีที่มงีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมอืงเต็ม บรษิัทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

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

- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลี่ยนหนังสอืเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตอิตาลี 
***การย่ืนวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS ITALY *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซี่า 15 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวซี่า  (กรณุาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูอติาลไีม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกั

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทตูง่ายขึน้ 
4. การแปลเอกสารเกีย่วกบัหนงัสอืยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางไปกบัผูป้กครองอื่น หรอืเอกสารการรบัรองบุตร หรอืเอกสาร

ใดๆ ทีอ่อกจากอ าเภอหรอืราชการจะตอ้งแนบเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ยโดยฉบบัแปลจะตอ้งเป็นการแปลทีอ่อกโดย
กระทรวงการต่างประเทศและมตีราสแตมป์ของกระทรวงยนืยนั 

หมายเหต ุ กรณีลกูคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวซี่าของท่าน 



   

- ท่านที่มีปกหนังสอืเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งให้กบับรษิัททวัร์ หากมีการสูญหาย บรษิัทฯ จะไม่
รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  

 
o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รูป 

เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลังสีขาวเท่านั ้น เนื่ องจากสถานทูตจะต้อง

สแกนรปูลงบนวซี่า (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รูปถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

ห ม ว ก ห รื อ เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ 
บดบงัหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสหีรอืบิ๊ก
อ า ย ส์  * * 
 

o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถึงแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสูติบตัรด้วยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์ือถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
o ห นั ง สื อ รับ รอ งก า รท า ง าน  ห รือ เอ ก ส า รบ่ ง ช้ี ก า ร มี อ า ชี พ แ ล ะ มี ร า ย ไ ด้ ข อ งผู้ เ ดิ น ท า ง 

 *** การสะกดช่ือ นามสกลุของผู้ย่ืนค 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 างานจะต้องคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องค์กร พร้อมใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตัว
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

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

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพื่อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มบีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

 
- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้  จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน

ทางด้านการเงนิของผู้รบัรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชี้แจงการรบัรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสมัพันธ์ใกล้ชิด หรอืญาติใกล้ชิด  (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา  ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา 
 จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  

 
 

 



   

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช้ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัย์ส่วนตัว อพัเดทไม่เกิน 7 วนัก่อนย่ืนพร้อมถ่ายส าเนา

ย้อนหลงั 6 เดือนแสดงช่ือเจ้าของบญัชี  โดยช่ือและนามสกลุต้องสะกดให้ถกูต้องตามหน้า
หนังสือเดินทาง  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจ้าของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปจัจุบนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารย้อนหลงัไม่ต ่ากว่า 6 
เดือนและปรบัยอดให้ล่าสุด ไม่ต ่ากว่า 7 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวซี่า แต่หากใช้  statement แล้วยงัคงไม่มีการ
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครวั ต้องท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายให้บุคคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษ
พร้อมระบุความสมัพันธ์เพื่อชี้แจงต่อสถานทูต 1 ฉบบั  โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีส าเนาสมุดบญัชกีารเงิน
ส่วนตวัประกอบด้วยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายที่มกีารเงนิมากกว่าต้องท า
จดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

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

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบด้วยโดยฉบบัแปลจะต้องเป็นการแปลทีอ่อกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมตีราสแตมป์ของกระทรวงยนืยนั 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยินยอมให้บุตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบด้วยโดยฉบบัแปลจะต้องเป็นการแปลที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมตีราสแตมป์ของกระทรวงยนืยนั 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ยโดย
ฉบบัแปลจะต้องเป็นการแปลทีอ่อกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมตีราสแตมป์ของกระทรวงยนืยนั พรอ้มทัง้แนบ
สถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูดู้แล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบด้วยโดยฉบบัแปลจะต้องเป็นการ
แปลทีอ่อกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมตีราสแตมป์ของกระทรวงยนืยนั 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษิัทฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 



   

***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมีการขอใช้หนังสอืเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านสามารถจะต้องแจ้งความจ านงแก่บรษิัททวัร์ให้ทราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต่้องใชห้นังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั 
ท่านนัน้จะตอ้งมายื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 
 ***   ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี่จะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ

ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์กเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
หลกั   

                     
 

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

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

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมกีารเปลี่ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

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

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบยีน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นที่แตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรือไมก่ต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คูส่ามี-ภรรยา 



   

      สาม,ี ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่ เกิด สาม-ีภรรยา ..................................... 

4.  ที่อยูปั่จจุบนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

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

     ที่อยูปั่จจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

     รหสัไปรษณีย ์...................................................โทรศพัทบ์า้น ....................................................................... 
 โทรศพัทมื์อถือ.................................................อีเมลล ์...............................................................................  

5.  ช่ือสถานที่ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กจิการที่ท  านั้นเกี่ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชพีอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและที่อยูท่ ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ที่อยูส่ถานที่ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

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

 

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

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

7.  ช่ือบุคคลที่ ร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

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

 
8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีที่ผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที่ ) 
    ตัง้แตว่นัที่ ...................................... ถึงวนัที่ ......................................... รวม........... วนั 
   

    กรณีที่ เคยไดว้ซีา่เชงเกน้ วซีา่ออกโดยสถานทูตใด......................................................................... 

 

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

 

   กรณีที่ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัที่ ............................................................... 



   

 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวซีา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มผูีส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีที่มผูีส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

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

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

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

 

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


