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โรม | ฟลอเรนซ ์| เกาะเวนิส | ยอดเขาจงุเฟรา |พระราชวงัแวรซ์าย | ปารีส 
 

EUROPE CLASSIC   

อิตาลี – สวติเซอรแ์ลนด ์– ฝร่ังเศส 

10 วนั 7 คืน  

เดินทาง เมษายน – มิถุนายน 63 

ราคาแนะน าเพียง69,900.- 
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วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ   

21.00 น. 

 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบ

เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 

วนัท่ี 2 กรุงเทพฯ – โรม – นครรฐัวาติกนั  – สนามกีฬาโคลอสเซียม – น ้าพุเทรว่ี  

00.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงโรม โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 944 

06.50 น. ถึงสนามบินฟมิูชิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว๋โมง และจะเปล่ียนเป็น 6 

ชัว๋โมงในวนัท่ี 25 ตุลาคม 2563) น าทา่นผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าทา่นเดินทางพาทา่นเขา้สู่

นครรฐัวาติกนั (Vatican) ประเทศท่ีเล็กท่ีสุดในโลกตัง้อยูใ่จกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกท่ีมีก  าแพง

ลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ ัง้หมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกโดย

มีพระสันตะปาปา มีอ  านาจปกครองสูงสุด น าทา่นเขา้ชมมหาวิหารท่ีใหญท่ี่สุดในโลกมหาวิหารเซนตปี์เตอร ์

(St.Peter’s Basilica) (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ชม หรือในการต่อแถวท่ีมี

ขนาดยาว อาจจะไม่ไดร้บัการเขา้ชม) ชมประติมากรรมอนัลือช่ือปิเอตา้ (Pieta) ของมิเคลนัเจโลและชมแทน่

บูชาบลัแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้ส าริดท่ีสรา้งโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซ่ึงสรา้งตรงบริเวณท่ีเช่ือ

กนัวา่เป็นท่ีฝงัพระศพของนักบุญปีเตอร์  

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. กรุงเทพฯ – โรม – นครรฐัวาติกนั  – สนามกีฬาโคลอสเซียม – น  า้พเุทรวี่  

วนัที่ 3. โรม – ฟลอเรนซ ์– ปิซ่า – หอเอนปิซ่า 

วนัที่ 4. ปิซ่า – เมสเตร ้– เกาะเวนิส – เมสเตร ้

วนัที่ 5. เมสเตร ้– มิลาน – อินเทอรล์าเคน  

วนัที่ 6. อินเทอรล์าเคน – ยอดเขาจงุเฟรา – สตราสบูรก์ 

วนัที่ 7. สตราสบรูก์ – รถไฟความเร็วสงู TGV – ปารสี – ลอ่งเรอืแม่น  า้แซน – ประตชูยั – หอไอเฟล 
วนัที่ 8. พระราชวงัแวรซ์าย  – พิพิธภัณฑน์  า้หอม – ชอ้ปป้ิง 

วนัที่ 9. ปารสี – สนามบิน 

วนัที่ 10 กรุงเทพฯ 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

         บ่าย จากนั้นผา่นชมกลุม่โรมนัฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนยก์ลางทางดา้นการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของ

อาณาจกัรโรมนั ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมนัในชว่ง 2 ,000 ปีท่ีผา่นมา น าทา่นชม

ความย่ิงใหญใ่นอดีต ของสนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ อดีต

สนามประลองการตอ่สูท่ี้ย่ิงใหญข่องชาวโรมนัท่ีสามารถจุผูช้มไดถึ้ง 50,000 คน น าชมงานประติมากรรมของเทพ

นิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณน ้าพุเทรว่ี (Trevi Fountain) สญัลกัษณข์องกรุงโรมท่ีโดง่ น าทา่นเดิน

สูบ่ริเวณยา่นบนัไดสเปน (The Spainsh Step) แหลง่แฟชัน่ช ัน้น าและแหลง่นัดพบของคนรักการชอ้ปป้ิง  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

ท่ีพกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั IH ROMA Z3 HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ี 3 โรม – ฟลอเรนซ ์– ปิซ่า – หอเอนปิซ่า  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางตอ่สู่แควน้ทสัคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน้ คือ  ฟลอเรนซ ์(Florence)ท่ีไดร้ับ

ขนานนามวา่เป็นเมืองศูนยก์ลางแหง่ศิลปะในยุคเรอเนสซองส ์ซ่ึงลว้นแลว้แตมี่โบราณสถานส าคญั และมีทิวทศัน์

ตามธรรมชาติท่ีสวยงาม จนไดร้ับการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโกเ้ม่ือ ปี ค.ศ.1982 ท  าใหท้สัคานีมี

ช่ือเสียงในฐานะดินแดนทอ่งเท่ียวยอดนิยมระดบัโลก นักทอ่งเท่ียวท ั่วโลก ชมความย่ิงใหญ ่และอลงัการของมหา
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วิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ ์ท่ีใหญเ่ป็นอนัดบั 4 ของทวีป

ยุโรป ซ่ึงโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีใชหิ้นออ่นหลายสีตกแตง่ผสมผสานกนัไดอ้ยา่งงดงาม น าชมจตุัรสัเดลลา

ซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซ่ึงรายลอ้มไปดว้ยรูปปั้น อาทิ เชน่ รูปปั้นเทพเจา้เนปจูน (Fountain of 

Neptune),วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซา่ (Perseus with the Head of Medusa), รูปปั้นเดวิด ผลงานท่ีมีช่ือเสียง

ของ ไมเคิล แองเจโล ่ 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสูเ่มืองฟลอเรนซ ์(Florence) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

บ่าย น าท ่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะท่ีส าค ัญของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู ่ทางตะวนัตกของ 

Florence ดา้นตะวนัตกของเมืองติดกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แมว้า่จะเป็นเมืองเล็กๆ แต ่Pisa ก็เป็นเมืองท่ีมี

ช่ือเสียงและเป็นท่ีรูจ้กัของ  จากนั้นน าทา่นเขา้สูบ่ริเวณจตุัรัสกมัโป เดย ์มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ท่ี

ประกอบดว้ยกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเร่ิมจากหอพิธีเจิมน ้ามนต ์(Baptistry of St. John) ท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในอิตาลี, มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ท่ีงดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซา่อนัเล่ือง ชมหอเอนปิซ่า 

(Leaning Tower of Pisa) สญัลกัษณ์แหง่เมืองปิซา่ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง เร่ิมสรา้งเม่ือปี ค.ศ.

1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แตร่ะหวา่งการกอ่สรา้งตอ้งหยุดชะงกัลงไปเม่ือสรา้งไปไดถึ้งช ัน้ 3 ก็เกิดการ

ยุบตวัของฐานขึ้นมา และตอ่มาก็มีการสรา้งหอตอ่เติมขึ้นอีกจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งท ัง้หมดถึง 177 ปี โดยท่ี

หอเอนปิซา่น้ี กาลิเลโอ บิดาแหง่วิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นชาวอิตาเล่ียนไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีทดลองทฤษฎีแรงโนม้ถว่งของ

โลกท่ีวา่ ส่ิงของสองช้ิน น ้าหนักไมเ่ทา่กนั ถา้ปลอ่ยส่ิงของท ัง้สองช้ินจากท่ีสูงพรอ้มกนั ก็จะตกถึงพ้ืนพรอ้มกนั 

จากนั้นใหท้า่นอิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกราคาถูก ท่ีมีรา้นคา้เรียงรายอยูม่ากมาย  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

ท่ีพกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั GALILEI HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ี 4 ปิซ่า – เมสเตร ้– เกาะเวนิส – เมสเตร ้ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเวนิส (Venice Mestre) ฝั่งแผน่ดินใหญ ่เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถูกสรา้งขึ้นจาก

การเช่ือมเกาะเล็ก ๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นสว่นหน่ึงของทะเลอาเดรียตริก เป็น

เมืองทา่โบราณ และเป็นเมืองท่ีใชค้ลองในการคมนาคม มากท่ีสุด   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย น าทา่นเดินทาง สูท่า่เรือตรอนเคตโต ้(Tronchetto) น าทา่นลอ่งเรือผา่นชมบา้นเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส 

หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไมเ่หมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน 

มีสมญานามวา่เป็น "ราชินีแหง่ทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอ้ยใหญก่วา่ 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกนักวา่ 400 

แห่ง ขึ้นฝั่งท่ีบริเวณซานมาร์โค ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส จากนั้นน าทา่นเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชม

สะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ท่ีมีเร่ืองราวน่าสนใจในอดีต เม่ือนักโทษท่ีเดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่
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คุกจะไดมี้โอกาสเห็นแสงสวา่งและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดทา้ยระหวา่งเดินผา่นชอ่งหนา้ตา่งท่ีสะพานน้ี ซ่ึงเช่ือมตอ่

กบัวงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อนัเป็นสถานท่ีพ  านักของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซ่ึงนักโทษช่ือดงัท่ีเคยเดินผา่น

สะพานน้ีมาเเลว้คือ คาสโนวา่นั่นเอง น าทา่นถา่ยรูปบริเวณจตุัรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคย

กลา่วไวว้า่ “เป็นหอ้งนั่งเลน่ท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป” จตุัรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทัง้โบสถซ์านมารโ์ค 

(St.Mark’s Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ ่5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นอิสระใหท้า่นไดมี้เวลาเท่ียวชมเกาะ

อนัแสนโรแมนติก เชน่ เพ่ือชมมนตเ์สน่หแ์หง่นครเวนิส, เขา้ชมโบสถซ์านมาร์โค, ชอ๊ปป้ิงสินคา้ของท่ีระลึก อาทิ

เชน่ เคร่ืองแกว้มูราโน่,หนา้กากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในรา้น Café  Florian ท่ีเปิดใหบ้ริการมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1720 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางกลบัสูฝ่ั่งแผน่ดินใหญ ่Venice Mestre 

 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (สปารเ์ก็ตต้ีหมึกด า) 

ท่ีพกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั DELFINO VENICE MESTRE หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ี 5 เมสเตร ้– มิลาน – อินเทอรล์าเคน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนั้นเดินทางสูต่วัเมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกไดว้า่ เป็นเมืองหลวงแหง่แฟชัน่ของโลก น าทา่นถา่ยรูปคูก่บั

มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสร้างดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสานกัน เป็น

สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก สมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio 

Emanuele II) ท่ีนับวา่เป็นชอปปิงมอลลท่ี์สวยงาม หรูหราและเกา่แกท่ี่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ์ของกษัตริยวิ์ค

เตอร์ เอ็มมานูเอลท่ี 2 ผูริ้เร่ิมการรวมชาติหวัเมืองตา่งๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์องศิลปินช่ือดงัในยุคเรเนซองสอี์ก 
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1 ทา่น คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซ่ี ท่ีอยูใ่นบริเวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย น าทา่นเดินขา้มพรหมแดนอิตาลี – สวิตเซอร์แลนด ์เพ่ือเดินทางสูจ่ากนั้นน าทา่นเดินทางตอ่สู่เมืองอินเทอรล์า

เคน (Interlaken) เมืองระหวา่งทะเลสาบ  เป็นเมืองท่ีตัง้อยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบ

เบรียนซ ์(Lake Brienz)อิสระใหท้า่นไดส้มัผสับรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนดใ์นเมืองเล็กๆ  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ฟองดรูชี์ส) 

ท่ีพกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั CITY OBERLAND  หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 6 อินเทอรล์าเคน – ยอดเขาจุงเฟรา – สตราสบรูก์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู ่เมืองกรินเดอวาลด ์(Grindelwald) เมืองตากอากาศท่ีสวยงามและยงัเป็นท่ีตัง้สถานีรถไฟขึ้นสู ่ยอด

เขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเม่ือปี คศ.2001 องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจูงเฟรา เป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกทาง

ธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป น าคณะนั่ งรถไฟทอ่งเท่ียวธรรมชาติ ขึ้ นพิชิตยอดเขาจูงเฟราท่ีมีค วามสูงกว่า

ระดบัน ้าทะเลถึง 11,333 ฟตุหรือ 3,454 เมตร ระหวา่งเสน้ทางขึ้นสูย่อดเขาทา่นจะไดผ้า่นชมธารน ้าแข็งท่ีมีขนาด

ใหญจ่นถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานีรถไฟท่ีอยูสู่งท่ีสุดในยุโรป (Top of Europe) เขา้

ชมถ า้น ้าแข็ง (Ice Palace) ท่ีแกะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแข็งลึกถึง 30 เมตร 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 

บ่าย สมัผสักบัภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch Glacier ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 

เมตร โดยไมเ่คยละลาย อิสระใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการถา่ยรูป เลน่หิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกบักิจกรรม

บนยอดเขา และท่ีไมค่วรพลาดกบัการสง่โปสการ์ดโดยท่ีท  าการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในยุโรป น าคณะเดินทางลงจาก

ยอดเขาโดยไมซ่ า้เสน้ทางเดิม ใหท้า่นไดช้มวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามและแตกตา่งกนัจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวทเ์ทอบ

รุนเนิน(Lauterbrunnen) จากนั้นน าทา่นเดินทางสูเ่มืองสตราสบรูก์ (Strasbourg)ประเทศฝรั่งเศส เมืองหลวงแห่ง

แควน้อลัซาส (Alsace) ท่ีมี 2 วฒันธรรม คือฝรั่งเศสและเยอรมนี เน่ืองจากผลดักนัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ 2 

ประเทศน้ีสลบักนัไปมา สตราสบูร์ก เป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมยัโบราณเป็นร่องรอยประวติัศาสตร์ให ้

ชาวเมืองปัจจุบนัไดช่ื้นชม   

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

ท่ีพกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั MERCURE STRASBOURG GARE CENTRALE หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ี 7 สตราสบรูก์ – รถไฟความเร็วสงู TGV – ปารีส – ล่องเรือแม่น ้าแซน – ประตูชยั – หอไอเฟล  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าคณะนัง่รถไฟความเร็วสูง TGV สูม่หานครปารีส ว่ิงดว้ยความเร็วสูงสุดถึง 300 กิโลเมตร ตอ่ช ัว่โมง จนถึง

เดินทางมาถึงสถานีรถไฟ Gare Du East ในมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองท่ีมีมนต์
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เสน่ห์อนัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนักทอ่งเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงใน

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล า้สมยัแหง่หน่ึงของโลกท่ีทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง 

ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท  าใหก้รุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแหง่หน่ึงของโลก 

  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง (ขาหมเูยอรมนั) 

บ่าย จากนั้นน าทา่นล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise)ไปตามแมน่ ้าแซนด ์ท่ีไหลผา่นใจกลางกรุงปารีส 

ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝั่งแมน่ ้าเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่ี

น่าประทบัใจโดยเรือจะลอ่งผา่นมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกวา่ 800 ปี เป็น

มหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคท่ีงามเลิศ โดดเดน่ดว้ยหอคอยคูห่นา้ทรงเหล่ียมและยอดปลายแหลมบนหลงัคา

วิหารสูงจากระดบัพ้ืนดินถึง 96 เมตรเป็นสถานท่ีประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 กบัพระนาง

มารี องัตวัแนตต ์และยงัเป็นจุดกิโลเมตรท่ีศูนยข์องประเทศฝรั่งเศสอีกดว้ยน าเท่ียวชมความงดงามของมหานคร

ปารีส ผา่นลานประวติัศาสตร์จตุัรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde)ท่ีพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 และพระนางมารีออง

ตวัแนต ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝรั่งเศส จากนั้นเขา้ สู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ ่

(Champs Elysees) ซ่ึงทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชยันโปเลียน ,       น าชมและถ่ายรูปคู ่ก ับ

ประตูชยันโปเลียน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณแ์หง่ชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึก เอาสเ์ตอร์ลิทซ์

ในปี1805 โดยเร่ิมสรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 แลว้น าถา่ยรูปเป็นท่ีระลึกกบัหอไอเฟล 

(Tour Eiffel)สญัลกัษณท่ี์โดดเดน่สูงตระหงา่นคูน่ครปารีสดว้ยความสูงถึง 1,051 ฟตุ ซ่ึงสรา้งขึ้นในปีค.ศ.1889  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
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ท่ีพกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ี 8 พระราชวงัแวรซ์าย  – พิพิธภณัฑน์ ้าหอม – ชอ้ปป้ิง  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู ่เมืองแวร์ซายน าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์าย(Versailles Palace) อนัย่ิงใหญ ่(มีไกด์

ทอ้งถ่ินบรรยายในพระราชวงั) ท่ีสรา้งขึ้นตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท่ี์ 14 ภายในตกแตง่อยา่งวิจิตร

อลงัการ ท ัง้จิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลกัและเคร่ืองเรือน ซ่ึงเป็นการใชเ้งินอยา่งมหาศาล พาทา่นชมหอ้ง

ตา่งๆของพระราชวงั เชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั,ทอ้งพระโรงท่ีตกแตง่อยา่งวิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้ง

เมอคิวร่ี, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร ซ่ึงเป็นหอ้งท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทย

สมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลุยสท่ี์14 แห่งฝรั่งเศส อีกท ัง้ยงัเป็นหอ้งท่ีใชส้ าหรับจดั

งานเล้ียงและเตน้ร าของพระนางมารี องัตวัแนตต ์มเหสีของพระเจา้หลุยสท่ี์ 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชินีท่ีตกแตง่

อยา่งงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียนท่ีย่ิงใหญ ่ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย จากนั้นน าทา่นกลบัเขา้สูม่หานครปารีส(Paris)น าทา่นเขา้ชม พิพิธภณัฑน์ ้าหอม Fragonard พิพิธภณัฑท่ี์จดั

แสดงประวติัความเป็นมาและจดัแสดงวิธีการผลิตน ้าหอมในปัจจุบนั ของโรงงานผลิตน ้าหอมย่ีหอ้ Fragonard ย่ีหอ้

น ้าหอมอนัโดง่ดงั ท่ีมีแหลง่ผลิตตน้ก  าเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวงของโลกน ้าหอม โดย

พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีกอ่ตัง้ขึ้นมาในปี 1983 ตวัอาคารเป็นท่ีอยูเ่ดิมของ นโปเลียน โบนาปาร์ตท่ี 3 Louis-Napolé on 

Bonaparte III ซ่ึงแตล่ะหอ้งจดัแสดงเร่ืองราวเก่ียวกบับรรจุภณัฑบ์รรจุน ้าหอมตัง้แตส่มยัอดีตจนถึงปัจจุบนั และ

บอกเลา่เร่ืองราวการผสมผสานกล่ินน ้าหอมใหมี้เอกลกัษณอ์นัรัญจวนใจ และหากทา่นมองหาของฝากจากปารีสท่ี

ไมเ่หมือนใคร ทา่นสามารถเลือกซ้ือน ้าหอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอธัยาศยัจากนั้นเชิญเลือก

ซ้ือสินคา้แฟชัน่ราคาถูกในรา้นคา้ปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เชน่ เคร่ืองส าอาง น ้าหอม นาฬิกาหรือ

กระเป๋า จากนั้นพาทา่นสมัผสักบับรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกในหา้งสรรพสินคา้ใหญใ่จ

กลางกรุงปารีสท่ีแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette)  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

ท่ีพกั น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ี 9 ปารีส – สนามบิน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสู ่สนามบินปารีส เพ่ือใหท้า่นมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซ้ือ

สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.40 น. เดินทางกลบัสูก่รุงเทพดว้ยเท่ียวบิน TG931 

 

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 
 

วนัท่ี 10 กรุงเทพฯ 

05.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 

 

อตัราค่าบริการ  

EUROPE CLASSIC  อิตาลี – สวิตเซอรแ์ลนด ์– ฝรัง่เศส 

10 วนั 7 คืน โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 

2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุ2ปี 

แตไ่มถึ่ง12ปี 

 [มีเตียง] 

พกักบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายุ2ปี 

แตไ่มถึ่ง12ปี 

[มีเตียง] 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายุ2ปี 

แตไ่มถึ่ง7ปี  

[ไมมี่เตียง] 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

ทา่นละ 

วนัท่ี 4 – 13 เม.ย. 63 83,900 83,900 83,900 83,900 51,650 10,900 

วนัท่ี 5 – 14 เม.ย. 63 83,900 83,900 83,900 83,900 51,650 10,900 

วนัท่ี 7 – 16 เม.ย. 63 83,900 83,900 83,900 83,900 51,650 10,900 

วนัท่ี 9 – 18 เม.ย. 63 89,900 89,900 89,900 89,900 50,800 10,900 

วนัท่ี 11 – 20 เม.ย. 

63 
89,900 89,900 89,900 89,900 55,410 10,900 

วนัท่ี 12 – 21 เม.ย. 

63 
89,900 89,900 89,900 89,900 57,650 10,900 

วนัท่ี 30 เม.ย.–9 พ.ค. 

63 
69,900 69,900 69,900 69,900 47,220 10,900 

วนัท่ี 2 – 11 พ.ค. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 47,220 10,900 

วนัท่ี 12 – 21 พ.ค. 

63 
69,900 69,900 69,900 69,900 47,220 10,900 

วนัท่ี 2 – 11 มิ.ย. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 47,220 10,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
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เง่ือนไขการใหบ้ริการ  

1.        ช  าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้ับเงินมดัจ าแลว้เทา่นั้น 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท  าการจองคิวย่ืนวีซา่

ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทวัร์โดย

อตัโนมติั 

3. เม่ือไดร้ับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ท่ี กอ่น

ออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม ่รับผิดชอบ 

คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้น 

5. การย่ืนวีซา่ในแตล่ะสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข ัน้ตอนการย่ืนวีซา่ไมเ่หมือนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะ

และย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจกอ่นการจองไดจ้าก

ทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั 

หรือไมส่ะดวกในการเดินทางทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ช ัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งให ้

การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หัวหน้าทวัร์มีความ

จ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ท ัง้หมด 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ช ัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 

 คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

 ลูกคา้ท่านใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอ้มลู เพ่ิมเติมกบัทางบริษทัได ้ 

 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
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 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุตัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคุเทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7%  

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัท  าหนังสือเดินทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิเชน่  คา่เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, 

คา่น ้าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ช้ิน,  คา่รักษาพยาบาล กรณี

เกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็น

ตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศอิตาลี (ผูย่ื้นวีซา่ตอ้งช  าระเงินตรงกบัศูนยย่ื์นวีซา่ในวนัย่ืน เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. คา่ทิปพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (18 ยูโร) 

7. คา่ทิปมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทย (30 ยูโร) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมติัวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 

ขอ้มลูเบ้ืองตน้ในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

 

 

1. การพิจารณาวีซา่เป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบ่ริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะชว่ยให ้

การพิจารณา ของสถานทูตงา่ยข้ึน 
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2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ชว่งระหวา่งย่ืนวีซา่ หรือ กอ่นเดินทางกบัทางบริษัท ทา่นตอ้งแจง้

ใหท้างบริษัทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวี

ซา่ท่ีคอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดึงเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวีซา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซา่ดว้ยตนเองในประเทศท่ี

ตนพ านักหรือศึกษาอยูเ่ทา่นั้น 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 

6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลม่

เกา่ ใหก้บัทางบริษัทดว้ย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งย่ิงในการย่ืนค ารอ้ง

ขอวีซา่ และจ านวนหนา้หนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นท่ีใสป่กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบตอ่ปกหนังสือ

เดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน 

หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

เง่ือนไขการช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมติัวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 

ขอ้มลูเบ้ืองตน้ในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซา่เป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบ่ริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะชว่ยให ้

การพิจารณา ของสถานทูตงา่ยข้ึน 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ชว่งระหวา่งย่ืนวีซา่ หรือ กอ่นเดินทางกบัทางบริษัท ทา่นตอ้งแจง้

ใหท้างบริษัทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวี

ซา่ท่ีคอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดึงเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวีซา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซา่ดว้ยตนเองในประเทศท่ี

ตนพ านักหรือศึกษาอยูเ่ทา่นั้น 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 

6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลม่

เกา่ ใหก้บัทางบริษัทดว้ย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งย่ิงในการย่ืนค ารอ้ง

ขอวีซา่ และจ านวนหนา้หนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 
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5. ทา่นท่ีใสป่กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบตอ่ปกหนังสือ

เดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน 

หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนั่ งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากทา่นยกเลิกทวัร์ ไมว่า่จะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีคา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 

5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบินและชว่งเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่ง

นอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่ งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสาย

การบินก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมี

ปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ชผู่ท่ี้ มีปัญหาทางดา้น

สุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอน

เวลาท่ีเช็คอินเทา่นั้น 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 

1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึ้นไปกอ่นการเดินทาง คืนคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนักอ่นเดินทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนักอ่นเดินทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจ านวนท่ี บริษัทฯก  าหนดไว ้(30ทา่นขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผู ้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของทา่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได ้

คือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัร์หรือมดั

จ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นจริง เชน่ คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่ / คา่มดัจ า
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ตัว๋เคร่ืองบิน หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่

ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์

ท ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผล

ใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่

ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญก่บั 1 เตียงพบั

เสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต

และไมมี่อา่งอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะ

แตกตา่งกนั 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเกน้ (อิตาลี) 

ใชเ้วลาท าการอนุมติัวีซ่าประมาณ 15 วนัท าการ 

ย่ืนวีซ่าแสดงตนท่ีศนูยย่ื์นวีซ่า VFS Global (จามจุรีสแควร)์ 

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชุด และส าเนา 

1 ชุด 

ในวนัย่ืนวีซ่าหนงัสือเดินทางตอ้งน าส่งเขา้สถานทตู  

และระหว่างรอผลการอนุมติัวีซ่า ไม่สามารถดึงหนงัสือเดินทางออกมาได ้
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**ลูกคา้กรุณาอย่ายึดติดกบัการย่ืนขอวีซ่าในอดีต 

เพราะสถานทตูมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยู่เร่ือย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การย่ืนวีซ่าแต่ละครัง้กบับริษทัทวัร ์จะตอ้งท าการย่ืนวีซ่า ประเภทหมู่คณะ เท่านั้น โดยการย่ืน

เป็นหมู่คณะ ตอ้งมีจ านวน 15 คน ข้ึนไป โดยทางศูนยร์บัย่ืน จะเป็นผูก้ าหนดวนัย่ืนวีซ่าเท่านั้น ถา้หากผู ้

เดินทางไม่สามารถไปย่ืนวีซ่าในวนัท่ีก าหนดได ้อาจมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม (Premium) ดงัน้ี  

 ในกรณีท่ีเหลือระยะเวลาย่ืนวีซ่านอ้ยกว่า 11 วนัท าการ นับจากวนัเดินทาง  มีค่าใชจ้่ายเพ่ิม  ท่าน

ละ 2,200 บาท   

 ในกรณีท่ีเหลือเวลาย่ืนวีซ่าเหลือน้อยกว่า 5 วนัท าการ จะมีค่า Fast Track เพ่ิมเติมอีก ท่านละ 

400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ทัง้น้ี ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน ผูเ้ดินทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัย่ืนโดยตรง** 

1. หนงัสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวีซา่อยา่งนอ้ย 

2 หนา้ อายุการใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนังสือเดินทางจะตอ้งไมช่  ารุด (หนังสือ

เดินทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการย่ืนวีซา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต์ สญัชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน 

นกัศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีของทางบริษทัใหท้ราบทนัที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมี

เง่ือนไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพ่ิมเติม และ บางสถานทตูอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าใน
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ประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดน้ีรวมไปถึงผูเ้ดินทางท่ีถือพาสปอรต์ต่างชาติดว้ย*** 

 

2. รปูถ่าย รูปถา่ยสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (พ้ืนหลงัขาวเทา่นั้น 

ถา่ยไมเ่กิน 6 เดือนหา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไม่

เลอะหมึก) 

3. หลกัฐานการเงิน 

3.1 กรณีผูเ้ดินทาง ออกค่าใชจ้่ายเอง ส าเนาสมุดบญัชี หรือ Statement 

บญัชีออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไป สว่นตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 3 

เดือน (รบกวนลูกคา้ท  ารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงินในบญัชีไมเ่กิน 7 วนักอ่น

วนัย่ืนวีซา่ และหากบญัชีกระโดดเดือนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นั้น) 

3.2 กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ้่ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พ่ีนอ้ง ท่ีมี

สายเลือดเดียวกนั หรือ สามีภรรยา เทา่นั้น) 

3.2.1. ตอ้งท  าเป็นหนงัสือรบัรองค่าใชจ้่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดงความสมัพนัธ ์เชน่ 

สูติบตัร ทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมุดบญัชี หรือ Statement ยอ้นหลงั 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูท่ี้ออกให ้และผูท่ี้ถูกรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบียนสมรส สูติบตัร 

ทะเบียนบา้น 

**สถานทตูไม่รบัพิจารณาบญัชีติดลบ บญัชีฝากประจ า, บญัชีกระแสรายวนั 

บญัชีสหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 
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4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น อายุไมเ่กิน 3 

เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท  างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

- นกัเรียนหรือนกัศึกษา ใชห้นังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก  าลงัศึกษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

5. เอกสารส่วนตวั 

- ส าเนาทะเบียนบา้น 

- สูติบตัร(กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 

- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน) 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางไปต่างประเทศพรอ้มบิดา มารดา 

6.1 บิดาหรือมารดา ตอ้งท าหนงัสือช้ีแจงเป็นภาษาองักฤษว่าใหเ้ด็กเดินทางไปต่างประเทศกบัใคร มี

ความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกคา้เขียนหรือพิมพข์ึ้นเอง) 

6.2 บิดาหรือมารดา ตอ้งขอหนงัสือยินยอมใหเ้ด็กเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 

1 ทา่น เทา่นั้น) 

6.3 ในกรณีพ่อหรือแม่ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว ใหข้อหนงัสือปกครองบุตรจากเขตหรืออ าเภอและ
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จะตอ้งเป็นหนงัสือท่ีมีการสืบพยานและหลกัฐานเสร็จเรียบรอ้ยแลว้เท่านัน้ 

6.4 ทา่นจะตอ้งน าหนังสือยินยอมใหเ้ด็กเดินทางไปตา่งประเทศตวัจริง จากขอ้ 6.2 หรือ หนังสือปกครองบุตรเป็น

ส าเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสลุใหเ้สร็จเรียบรอ้ยกอ่นน ามาย่ืน มิเชน่น้ันทางศูนยร์บัย่ืน vfs 

จะไมร่ับย่ืนเอกสารของบุตรทา่นโดยเด็ดขาด 

6.5 เน่ืองจากการประทบัตรากงสุล จะมีการเสียค่าใชจ้า่ย หากทา่นไมแ่น่ใจวา่เอกสารใชไ้ดห้รือไม ่รบกวน

สอบถามบริษทัทวัรก์อ่นน าไปประทบัตรากงสุล มิเชน่น้ันทา่นอาจจะตอ้งไปเสียเงินและเสียเวลาอนัมีคา่ของทา่นเพ่ือไป

ท าเอกสารใหมอี่กรอบ หากเอกสารท่ีทา่นท ามาแลว้นั้นกลายเป็นเอกสารท่ีใชย่ื้นไมไ่ด ้

 

***โปรดอ่าน ก่อนท่ีท่านจะไปท าหนงัสือยินยอมจากเขตหรืออ าเภอใหบุ้ตรของท่าน 

 

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสือ

ยินยอม และระบุวา่ใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศกบับิดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามา

ดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยินยอม 

และระบุวา่ใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

-  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดาและมารดา ท ัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสือระบุยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ตา่งประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้

อ  านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว 
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*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไม่มี passport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายช้ีแจงว่าท าไมไม่มี passport 

*** 

- กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซา่ พรอ้มเดินทางมาสมัภาษณก์บับุตรท่ี

สถานทูตดว้ย ทัง้สองท่าน (เฉพาะคิวเด่ียวเทา่นั้น) 

7. หากพอ่หรือแมมี่วีซา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย่ื้นวีซา่พรอ้มลูก ใหท้  าจดหมายช้ีแจงภาษาองักฤษ อธิบายวา่มีวีซา่เชงเก ้

นของประเทศอะไร ระบุวนัเร่ิมและวนัหมดอายุวีซา่ พรอ้มทัง้ถา่ยส าเนาหนา้พาสปอร์ตและหนา้วีซา่นั้นมาแนบดว้ย 

8. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวีซ่าเท่านัน้ 

เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรบัเปล่ียนและขออพัเดทเพ่ิมเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพ่ิมเติม 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศอิตาลี 

 

(กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

 

ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานท่ีเกิด (จงัหวดั) …………………………………………………..………………………………………  
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6. ประเทศท่ีเกิด……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาติปัจจุบนั ..................................สญัชาติโดยก าเนิดหากตา่งจากปัจจุบนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบียน)                แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบียน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                         หมา้ย 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอกช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาติของผูมี้อ  านาจปกครอง/ดูแลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้นของผูข้อ 

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

…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ................................................................. 

    อีเมล.............................................12. อาชีพปัจจุบนั(หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเส้ือผา้ ขายอาหาร 

เป็นตน้.......................................................................................................... 

13. ช่ือบริษทัหรือรา้นคา้ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรบันักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ท่ีอยูข่องสถาบนัศึกษา 
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 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………….…… 

14. วีซา่เชงเกนท่ีเคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัท่ี...............................ถึงวนัท่ี..................................... 

 

15. เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                  ไมเ่คย   เคย (กรุณาระบุวนัท่ี หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมีวีซ่าเชงเกน้ รบกวนท่านถ่ายส าเนาหนา้วีซ่าเชงเกน้ตวัล่าสุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

 

17. ความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านกัอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ่ื้นออกให(้ญาติ/บริษทั/องคก์ร)  

        กรุณาระบุช่ือ .............................................    

ส่ิงท่ีชว่ยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..….  

   เงินสด     ส่ิงท่ีชว่ยในการด ารงชีพ   

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 
 

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บตัรเครดิต      ท่ีพกัท่ีมีผูจ้ดัหาให ้

   ช าระคา่ท่ีพกัลว่งหนา้แลว้                คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดระหวา่งพ  านักมีผูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช  าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)                 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทตู ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทัง้ส้ิน ทัง้น้ีบริษทัเป็น

เพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดินทางเท่านัน้ 
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