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NT291
ทวัรย์ุโรป อติาล ี(โรม) สวติเซอรแ์ลนด(์ยอดเขาจงุเฟรา) ฝรังเศส 10 วัน 7 คนื (EK)
ทัวรย์ุโรป สวสิ ฝรังเศส อติาล ี, 10 วัน 7 คนื ,

CITY OBERLAND HOTEL  , RUSSOTT HOTEL  , GALILEI HOTEL  , MERCURE STRASBOURG GARE CENTRALE
 , ROME iH ROMA Z3

โรม - มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์- โคลอสเซยีม - ฟลอเรนซ ์- ปิซ่า
เกาะเวนสิ - เมสเตร ้- มลิาน - อนิเทอรล์าเคน - ยอดเขาจุงเฟรา - สตราสบูรก์
นงัรถไฟความเร็วสงู TGV - วหิารพระหฤทยัอนัศกัดสิทิธ ิ- พระราชวงัแวรซ์ายน ์

มหาวหิารนอเตรอดาม - ลอ่งเรอืแมน่้าํแซน ตุรสัคองคอรด์ - ประตูชยันโปเลยีน - หอไอเฟล

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพมหานคร

22.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที
คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

วนัท ี2
กรุงเทพฯ - ดไูบ - โรม - มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์- โคลอสเซยีม



02.25 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิดไูบ โดยเทยีวบนิ EK371

05.35 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ รอเปลยีนเครือง

09.10 น.
ออกเดนิทางตอ่ โดยเทยีวบนิ EK97

13.25 น.
ถงึ สนามบนิฟมูชิโิน กรุงโรม ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชวัโมง และจะเปลยีนเป็น 5 ชวัโมงในวันท ี31 มนีาคม 2562)
นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

จากนันผา่นชม กลุม่โรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดตีศนูยก์ลางทางดา้นการเมอืง ศาสนา และเศรษฐกจิของอาณาจักรโรมัน
ทสีะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมันในชว่ง 2,000 ปีทผีา่นมา 

นําทา่นเดนิทางพาทา่นเขา้สู ่นครรฐัวาตกินั (Vatican ) ประเทศทเีล็กทสีดุในโลกตังอยู่ใจกลางกรุงโรม
เป็นประเทศเดยีวในโลกทมีกํีาแพงลอ้มรอบเมอืงเอาไวไ้ดทั้งหมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้
และเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิโดยมพีระสนัตะปาปา มอํีานาจปกครองสงูสดุ

นําทา่นชมมหาวหิารทใีหญ่ทสีดุในโลก มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ชมประตมิากรรมอันลอืชอื ปิเอตา้ (Pieta)
ของมเิคลันเจโล และชม แทน่บูชาบลัแดคคโิน (St. Peter's Baldachin)  เป็นซุม้สํารดิทสีรา้งโดยจานโลเรนโซ แบรน์นีิ
ซงึสรา้งตรงบรเิวณทเีชอืกันวา่เป็นทฝัีงพระศพของนักบญุปีเตอร ์นําชมความยงิใหญ่ในอดตี และเก็บภาพสวยบรเิวณรอบนอกของ
สนามกฬีาโคลอสเซยีม (Colosseum) 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ
อดตีสนามประลองการตอ่สูท้ยีงิใหญ่ของชาวโรมันทสีามารถจผุูช้มไดถ้งึ 50,000 คน

นําชมงานประตมิากรรมของเทพนยิายกรีกและโยนเหรียญอธษิฐานบรเิวณ น้าํพเุทรว ี(Trevi Fountain)  สญัลักษณ์ของกรุงโรมทโีดง่ดัง

นําทา่นเดนิสูบ่รเิวณย่าน บนัไดสเปน (The Spainsh Step) แหลง่แฟชนัชนันําและแหลง่นัดพบของคนรักการชอ้ปปิง

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารจนี

ทพีกั
ROME iH ROMA Z3 หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
โรม - ฟลอเรนซ ์- ปิซา่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่แควน้ทสัคาน ี(Tuscany) โดยเมอืงหลวงของแควน้ คอื ฟลอเรนซ ์(Florence)
ทไีดรั้บขนานนามวา่เป็นเมอืงศนูยก์ลางแหง่ศลิปะในยุคเรอเนสซองส ์ซงึลว้นแลว้แตม่โีบราณสถานสําคัญ และมทีวิทัศนต์ามธรรมชาตทิสีวยงาม
จนไดรั้บการแตง่ตังใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโกเ้มอื ปี ค.ศ.1982
ทําใหทั้สคานีมชีอืเสยีงในฐานะดนิแดนทอ่งเทยีวยอดนยิมระดับโลกของนักทอ่งเทยีวทัวโลก

ชมความยงิใหญ่ และอลังการของ มหาวหิารซานตา มาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ์
ทใีหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวปียุโรป ซงึโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมทใีชห้นิอ่อนหลายสตีกแตง่ผสมผสานกันไดอ้ย่างงดงาม

นําชม จตัรุสัเดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della Signoria) ซงึรายลอ้มไปดว้ยรูปปัน อาท ิเชน่ รูปปันเทพเจา้เนปจนู (Fountain of
Neptune),วรีบรุุษเปอรซ์อิุสถอืหัวเมดซูา่ (Perseus with the Head of Medusa), รูปปันเดวดิ ผลงานทมีชีอืเสยีงของ ไมเคลิ แองเจโล่

จากนันนําทา่น มารมิฝังแม่น ้าํอารโ์น จะพบกับ สะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพานเกา่แกท่มีมีรีา้นขายทอง และอัญมณีอยู่ทังสองขา้ง

เทยีง



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ (Pisa) เมอืงแหง่ศลิปะทสํีาคัญของอติาล ีเป็นเมอืงเล็กๆอยู่ทางตะวันตกของ Florence
ดา้นตะวันตกของเมอืงตดิกับทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน แมว้า่จะเป็นเมอืงเล็ก  ๆแต ่Pisa ก็เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงและเป็นทรีูจั้กของนักทอ่งเทยีวทัวโลก

นําทา่นเขา้สูบ่รเิวณ จตัรุสักมัโป เดย ์มรีาโกล ี(Compo Dei Miracoli) ทปีระกอบดว้ยกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์
โดยเรมิจากหอพธิเีจมิน้าํมนต ์(Baptistry of St. John) ทใีหญ่ทสีดุในอติาล,ี มหาวหิารดโูอโม (Duomo) ทงีดงามและชม หอเอนปิซา่
(Leaning Tower of Pisa) สญัลักษณ์แหง่เมอืงปิซา่ 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง เรมิสรา้งเมอืปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175
ปี แตร่ะหวา่งการกอ่สรา้งตอ้งหยุดชะงักลงไปเมอืสรา้งไปไดถ้งึชนั 3 ก็เกดิการยุบตัวของฐานขนึมา
และตอ่มาก็มกีารสรา้งหอตอ่เตมิขนึอกีจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทังหมดถงึ 177 ปี โดยทหีอเอนปิซา่นี กาลเิลโอ บดิาแหง่วทิยาศาสตร์
ซงึเป็นชาวอติาเลยีนไดใ้ชเ้ป็นสถานททีดลองทฤษฎแีรงโนม้ถ่วงของโลกทวีา่ สงิของสองชนิ น ้าํหนักไม่เทา่กัน
ถา้ปลอ่ยสงิของทังสองชนิจากทสีงูพรอ้มกัน ก็จะตกถงึพนืพรอ้มกัน

จากนันใหท้า่นอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึราคาถูก ทมีรีา้นคา้เรียงรายอยู่มากมาย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารพนิเมอืง

ทพีกั
GALILEI หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ปิซา่ - เกาะเวนสิ - เมสเตร้

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวนสิ (Venice Mestre) ฝังแผน่ดนิใหญ่ เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต
เวนสิถูกสรา้งขนึจากการเชอืมเกาะเล็กๆจํานวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี ซงึเป็นสว่นหนงึของทะเลอาเดรียตรกิ
เป็นเมอืงทา่โบราณ และเป็นเมอืงทใีชค้ลองในการคมนาคมมากทสีดุ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี

บา่ย
นําทา่นเดนิทาง สูท่า่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) 

นําทา่นลอ่งเรอืผา่นชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ สูเ่กาะเวนสิ หรือ เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงทไีม่เหมอืนใคร
โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนนมสีมญานามวา่เป็น "ราชนีิแหง่ทะเลเอเดรียตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมสีะพานเชอืมถงึกันกวา่
400 แหง่ ขนึฝังทบีรเิวณซานมารโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเวนสิ

จากนันนําทา่นเดนิชมความงามของเกาะเวนสิ ชม สะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ทมีเีรืองราวน่าสนใจในอดตี
เมอืนักโทษทเีดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสูค่กุจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสวา่งและโลกภายนอกเป็นครังสดุทา้ยระหวา่งเดนิผา่นชอ่งหนา้ตา่งทสีะพานนี
ซงึเชอืมตอ่กับ วงัดอดจ ์(Doge’s Palace)  อันเป็นสถานทพํีานักของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี
ซงึนักโทษชอืดังทเีคยเดนิผา่นสะพานนีมาเเลว้คอื คาสโนวา่นันเอง

นําทา่นถ่ายรูปบรเิวณ จตัรุสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ทนีโปเลยีนเคยกลา่วไวว้า่ “เป็นหอ้งนังเลน่ทสีวยทสีดุในยุโรป”
จัตรัุสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม รวมทัง โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’sBacilica) ทมีโีดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน ์

จากนันอสิระใหท้า่นไดม้เีวลาเทยีวชมเกาะอันแสนโรแมนตกิ เชน่ เพอืชมมนตเ์สน่หแ์หง่นครเวนสิ, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์ค,
ชอ๊ปปิงสนิคา้ของทรีะลกึ อาทเิชน่ เครืองแกว้มูราโน่,หนา้กากเวนสิ หรือนังจบิกาแฟในรา้น Café Florian ทเีปิดใหบ้รกิารมาตังแตปี่ ค.ศ.1720

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลับสูฝั่งแผน่ดนิใหญ่ Venice Mestre

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง (สปาเกตตหีมกึดํา)



ทพีกั
RUSSOTT หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
เมสเตร ้- มลิาน - อนิเทอรล์าเคน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนันเดนิทางสู ่ตวัเมอืงมลิาน (Milan) เมอืงทเีรียกไดว้า่ เป็นเมอืงหลวงแหง่แฟชนัของโลก

นําทา่นชม มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) ทสีรา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิ ทผีสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก
สมัยฟืนฟศูลิปวทิยาการ

ชม แกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ทนัีบวา่เป็นชอปปิงมอลลท์สีวยงาม
หรูหราและเกา่แกท่สีดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรีย ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลท ี2 ผูร้เิรมิการรวมชาตหัิวเมอืงตา่งๆในอติาลี
และอนุสาวรียข์องศลิปินชอืดังในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ทา่น คอื ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซ ีทอียู่ในบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี

บา่ย
นําทา่นเดนิขา้มพรหมแดนอติาล ี- สวติเซอรแ์ลนด ์เพอืเดนิทางตอ่สู ่เมอืงอนิเทอรล์าเคน (Interlaken) เมอืงระหวา่งทะเลสาบ
เป็นเมอืงทตัีงอยู่ระหวา่ง ทะเลสาบทนู (Lake Thun) และ ทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz)
อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง (ฟองดรูช์สี)

ทพีกั
CITY OBERLAND หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
ยอดเขาจงุเฟรา - สตราสบูรก์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

ออกเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมอืงตากอากาศทสีวยงามและยังเป็นทตัีงสถานีรถไฟขนึสู ่ยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau)
เเละเมอืปี คศ.2001 องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจงูเฟรา เป็นพนืทมีรดกโลกทางธรรมชาตแิหง่แรกของยุโรป 

นําคณะนังรถไฟทอ่งเทยีวธรรมชาต ิขนึพชิติยอดเขาจงูเฟราทมีคีวามสงูกวา่ระดับน ้าํทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรือ 3,454 เมตร
ระหวา่งเสน้ทางขนึสูย่อดเขา ทา่นจะไดผ้า่นชมธารน ้าํแข็งทมีขีนาดใหญ่ จนถงึสถานรีถไฟจงุเฟรายอรค์ (Jungfraujoch)
สถานีรถไฟทอียู่สงูทสีดุในยุโรป (Top of Europe) 

เขา้ชม ถ้าํน้าํแข็ง (Ice Palace) ทแีกะสลักใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน ้าํแข็งลกึถงึ 30 เมตร

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง บนยอดเขา

บา่ย
พาทา่นชมววิท ีลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จดุชมววิทสีงูทสีดุในยุโรป ทรีะดับความสงูถงึ 3,571 เมตร
สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทถีงึชายแดนสวสิ สมัผัสกับภาพของ ธารน้าํแข็ง Aletsch Glacier ทยีาวทสีดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22
ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อสิระใหท้า่นไดส้นุกสนานกับการถ่ายรูป เลน่หมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอดเขา
และทไีม่ควรพลาดกับการสง่โปสการด์ โดยททํีาการไปรษณียท์สีงูทสีดุในยุโรป

นําคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ ้าํเสน้ทางเดมิ ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศนท์สีวยงามและแตกตา่งกันจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอ



บรุนเนนิ (Lauterbrunnen)

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสตราสบูรก์ (Strasbourg) ประเทศฝรังเศส เมอืงหลวงแหง่แควน้อัลซาส (Alsace) ทมี ี2 วัฒนธรรม
คอืฝรังเศสและเยอรมนี เนืองจากผลัดกันอยู่ภายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศนีสลับกันไปมา สตราสบรูก์
เป็นเมอืงใหญ่มสีถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็นร่องรอยประวัตศิาสตรใ์หช้าวเมอืงปัจจบัุนไดช้นืชม

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร อาหารพนืเมอืง

ทพีกั
MERCURE STRASBOURG AEROPORT หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
สตราสบูรก์ - รถไฟความเร็วสงู TGV - ปารสี - มงมารต์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําคณะ นงัรถไฟความเร็วสงู TGV สู ่มหานครปารสี วงิดว้ยความเร็ว 300 กโิลเมตร ตอ่ชวัโมง จนเดนิทางมาถงึ สถานรีถไฟ Gare Du East
ในมหานครปารีส (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝรังเศส เมอืงทมีมีนตเ์สน่หอั์นเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10
ของโลกทนัีกทอ่งเทยีวอยากมาเยือนมากทสีดุ
ปัจจบัุนกรุงปารีสเป็นหนงึในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทลี ้าํสมัยแหง่หนงึของโลกททีรงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ
สอื แฟชนั วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําใหก้รุงปารีสเป็นหนงึในเมอืงทสํีาคัญทสีดุแหง่หนงึของโลก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นมงมารต์ (Montmartre) เนนิเขาทสีงูทสีดุในปารีส 

นําทา่นชม วหิารพระหฤทยัอนัศกัดสิทิธ ิ(Sacre Coeur) เป็นโบสถแ์บบศลิปะโรมาโนไบแซนไทนท์สีวยทสีดุในกรุงปารีส ณ บรเิวณนี
คณุจะไดช้มกรุงปารีสทแีสนจะน่าประทับใจ พรอ้มรืนเรงิไปกับนักดนตรีพเนจรทมีาขับกลอ่มดนตรีใหก้ับผูม้าเยือน บรเิวณมงมารต์ มบีาร ์คาเฟ่
รา้นคา้น่ารัก แทรกตัวเบยีดเสยีดกันมากมาย รวมถงึสนิคา้ทรีะลกึใหท้า่นเลอืกชม เลอืกซอื ไดต้ามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

ทพีกั
MERCURE PARIS CDG AIRPORT หรือเทยีบเทา่

วนัท ี8
พระราชวงัแวรซ์ายน ์- มหาวหิารนอเตรอดาม - ลอ่งเรอืแมน่้าํแซน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

เดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์ายส ์นําเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles Palace) อันยงิใหญ่
(มไีกดท์อ้งถนิบรรยายในพระราชวัง) ทสีรา้งขนึตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ ี14 ภายในตกแตง่อย่างวจิติรอลังการ ทังจติรกรรมฝาผนัง
รูปปัน รูปแกะสลักและเครืองเรือน ซงึเป็นการใชเ้งนิอย่างมหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวัง เชน่
โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง,ทอ้งพระโรงทตีกแตง่อย่างวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทมีคีวามยาวถงึ
73 เมตร ซงึเป็นหอ้งทพีระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทตูไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ ี14 แหง่ฝรังเศส
อกีทังยังเป็นหอ้งทใีชสํ้าหรับจัดงานเลยีงและเตน้รําของพระนางมารี อังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลยุสท์ ี16,
ชมหอ้งบรรทมพระราชนีิทตีกแตง่อย่างงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทยีงิใหญ่

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี

บา่ย



จากนันนําทา่นกลับเขา้สู ่มหานครปารสี (Paris) 

จากนันเขา้ชม มหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-dame de Paris) อายุกวา่ 800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิทงีามเลศิ
โดดเดน่ดว้ยหอคอยคูห่นา้ทรงเหลยีมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสงูจากระดับพนืดนิถงึ 96 เมตร
เป็นสถานทปีระกอบพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลยุสท์ ี16 กับพระนางมารีอังตัวเนตต์
และยังเป็นจดุกโิลเมตรทศีนูยข์องประเทศฝรังเศสอกีดว้ย

จากนันนําทา่น ลอ่งเรอืบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น ้าํแซนทไีหลผา่นใจกลางกรุงปารีส
ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝังแม่น ้าํ เป็นอกีหนงึประสบการณ์ทน่ีาประทับใจ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร อาหารพนืเมอืง (หอยเอสคาโก)้

ทพีกั
MERCURE PARIS CDG AIRPORT หรือเทยีบเทา่

วนัท ี9
ประตชูยั - หอไอเฟล - พพิธิภณัฑน์้าํหอม - ชอ้ปปิง - สนามบนิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําเทยีวชมความงดงามของมหานครปารีส ผา่นลานประวตัศิาสตรจ์ตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ทพีระเจา้หลยุสท์ ี16
และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวัิตฝิรังเศส

จากนันเขา้สู ่ถนนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ ่(Champs Elysees) ซงึทอดยาวจากจัตรัุสคองคอรด์ตรงสูป่ระตชูยันโปเลยีน

นําชมและถ่ายรูปคูก่ับ ประตชูยันโปเลยีน (Arc de Triomphe) สญัลักษณ์แหง่ชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805
โดยเรมิสรา้งขนึในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 

นําถ่ายรูปเป็นทรีะลกึกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel)  สญัลักษณ์ทโีดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่ครปารีสดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ
ซงึสรา้งขนึในปีค.ศ.1889 ทบีรเิวณจัตรัุสทรอคาเดโร่

นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑน์้าํหอม Fragonard พพิธิภัณฑท์จัีดแสดงประวัตคิวามเป็นมาและจัดแสดงวธิกีารผลติน ้าํหอมในปัจจบัุน
ของโรงงานผลติน ้าํหอมยีหอ้ Fragonard ยีหอ้น ้าํหอมอันโดง่ดัง ทมีแีหลง่ผลติตน้กําเนดิมาจากเมอืง Grasse
เมอืงทไีดช้อืวา่เป็นเมอืงหลวงของโลกน ้าํหอม โดยพพิธิภัณฑแ์หง่นีกอ่ตังขนึมาในปี 1983 ตัวอาคารเป็นทอียู่เดมิของ นโปเลยีน โบนาปารต์ท ี3
Louis-Napoléon Bonaparte III ซงึแตล่ะหอ้งจัดแสดงเรืองราวเกยีวกับบรรจภัุณฑบ์รรจนุ ้าํหอมตังแตส่มัยอดตีจนถงึปัจจบัุน
และบอกเลา่เรืองราวการผสมผสานกลนิน ้าํหอมใหม้เีอกลักษณ์อันรัญจวนใจ และหากทา่นมองหาของฝากจากปารีสทไีม่เหมอืนใคร
ทา่นสามารถเลอืกซอืน ้าํหอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอัธยาศัย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี

บา่ย
จากนันเชญิเลอืกซอืสนิคา้แฟชนัราคาถูกใน รา้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เครืองสําอาง น ้าํหอม นาฬกิาหรือกระเป๋า 

จากนันพาทา่นสมัผัสกับบรรยากาศทเีต็มไปดว้ยนักชอ้ปปิงจากทัวทกุมุมโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารีสท ีแกลเลอร ีลาฟาแยตต์
(Galleries Lafayette) หรือทา่นสามารถเลอืกซอืสนิคา้ของสวสิจาก รา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ทมีสีาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส
โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต, เครืองหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีหอ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้

16.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชารล์ เดอ โกล เพอืใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund)
และมเีวลาในการเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

21.55 น.
ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ เทยีวบนิท ีEK076



วนัท ี10
กรุงเทพมหานคร

06.35 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ เพอืรอเปลยีนเครือง

09.40 น.
ออกเดนิทางตอ่ โดยเทยีวบนิ EK372

19.15 น.
คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรย์โุรป สวสิ ฝรงัเศส อติาลี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี19 สงิหาคม 2562 เวลา 10:06 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรย์โุรป สวสิ ฝรงัเศส อติาลี

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ ชันประหยัด ( Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน
และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว - 4 ดาว)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท )ี

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลในกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์**
ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**

• เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น,
เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิช่น คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกวา่ 30
ก.ก.และมากกวา่ 2 ชนิ, คา่รกัษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

• คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมนั (ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท)

• คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ (18 ยโูร)

• คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย 30 ยโูร)

เงอืนไขการจอง

•  ชําระเงนิมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช  ีทนัีงจะยนืยันเมอืไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เท่านัน

• สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

• เมอืไดร้บัการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันที

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที

• กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท  ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

• การยนืวซีา่ในแตล่ะสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีนัตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทังแบบหมูค่ณะและยนื



• รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่
4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ
หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

เงอืนไขการชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื

•  ทางบรษัิทขอเกบ็คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 20 วันกอ่นการเดนิทาง

• หากท่านไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็นทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

•  บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัททีาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เช่น การนัดหยดุงาน,
จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ
รวมถงึกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นญุาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมอืง
รวมทังในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทาง

• หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• กรณทีคีณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง

• เมอืท่านทําการซอืโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั มฉิะนันทางบรษัิทฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ
ทังสนิโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทังนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ
ทไีมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืขอวซีา่

•  การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขนึ

• กรณที่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งยนืวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ
ทราบลว่งหนา้เพอืวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน
ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทคีอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวิซีา่ได ้

• สาํหรบัผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดาํเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพาํนักหรอืศกึษาอยูเ่ท่านัน

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต่าํกวา่ 6 เดอืน
ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยนืคาํรอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย
เนอืงจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยงิในการยนืคาํรอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซีา่ไมต่่าํกวา่ 3
หนา้

• ท่านทใีสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และพาสปอรต์
ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนัีงบนเครอืงบนิ

•  ทางบรษัิทไดส้าํรองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง

• หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ และรอ Refund
จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย



• นังท  ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแขง็แรง
และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีเีครอืงบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉนิได ้(น ้าํหนักประมาณ 20 กโิลกรมั)
ไมใ่ช่ผูท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีช็คอนิเท่านัน

กรณียกเลกิการเดนิทาง

•  แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนท  ีบรษัิทฯกาํหนดไว ้
(30ท่านขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไป
ชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่าน
ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวั และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามท  ีสถานทูตฯ เรยีกเกบ็

• กรณยีนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ
เกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เช่น คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ หรอืคา่ตวัเครอืงบนิ (กรณอีอกตวัเครอืงบนิแลว้)
คา่สว่นตา่งในกรณทีกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน

• กรณวีซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท  ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

•  เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3
เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ

• โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air)
เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตัและไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี *** ยนืวซีา่แสดงตนทศีนูยย์นืวซีา่ VFS Global
(จามจรุสีแควร)์ ***ใชเ้วลาทําการอนุมัตวิซีา่นับจากวันยนืประมาณ 15 วัน
เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 
ในวันยนืวซีา่หนังสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทูตและระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนังสอืเดนิทางออกมาได ้
**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี เพราะสถานทูตมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืยๆ**

หมายเหต ุ: การยนืวซีา่แตล่ะครงักบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งทําการยนืวซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นนั โดยการยนืเป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจีาํนวน 15 คน ขนึไป
โดยทางศนูยร์บัยนื จะเป็นผูก้าํหนดวนัยนืวซีา่เทา่นนั ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยนืวซีา่ในวนัทกีาํหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ (Premium)
ดงัน ี
• ในกรณทีเีหลอืระยะเวลายนืวซีา่นอ้ยกวา่ 11 วนัทําการ นบัจากวนัเดนิทาง มคีา่ใชจ้า่ยเพมิ ทา่นละ 2,200 บาท

• ในกรณทีเีหลอืเวลายนืวซีา่เหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนัทําการ จะมคีา่ Fast Track เพมิเตมิอกี ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท

**ทังน ีคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระกบัทางศนูยร์บัยนืโดยตรง**



1. หนังสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6
เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบัและหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย)
***ในกรณทีถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่าํนักอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอืนักเรยีน นักศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ
กรณุาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษัิทใหท้ราบทันท  ีเพราะการยนืขอวซีา่จะมเีงอืนไข และ ขอ้กาํหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ และ
บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยนืขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้กาํหนดนรีวมไปถงึผูเ้ดนิทางทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย***
2. รปูถา่ยรปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ (พนืหลงัขาวเท่านัน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดบัไมใ่สค่อนแทคเลนส์
รปูไมเ่ลอะหมกึ)
3. หลกัฐานการเงนิ
3.1 กรณผีูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้่ายเอง สาํเนาสมดุบัญช  ีหรอื Statement บัญชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารทัวไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน
(รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช  ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วันกอ่นวันยนืวซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น
Statement เท่านัน)
3.2 กรณผีูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง (บุคคลทสีามารถรบัรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พนีอ้งทมีสีายเลอืดเดยีวกนั หรอืสามภีรรยา เท่านัน)
3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนังสอืรบัรองคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดงความสมัพนัธ ์เช่น สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้
3.2.2. ถา่ยสาํเนาสมดุบัญช  ีหรอื Statementยอ้นหลงั 3 เดอืนของบุคคลทอีอกคา่ใชจ้่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูท้อีอกใหแ้ละผูท้ถีกูรบัรองคา่ใชจ้่ายให ้เช่น สาํเนาทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น
**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจาํ, บญัชกีระแสรายวนั บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทุน
และสลากออมสนิ**
4. หลกัฐานการทํางาน
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สาํเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403)
- เป็นพนักงาน หนังสอืรบัรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบุตาํแหนง่, เงนิเดอืน, วันเรมิทํางาน (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-
สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทูตทยีนื) 
- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทอีอกจากสถาบันทกีาํลงัศกึษาอยู ่(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์
ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทูตทยีนื)
5. เอกสารสว่นตวั
-สาํเนาทะเบยีนบา้น 
-สตูบิัตร (กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปี)
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 
-ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน) 
6. กรณเีดก็อายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 
6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งทําหนังสอืชแีจงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ดก็เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใครมคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ คนละ 1 ชุด
(ลกูคา้เขยีนหรอืพมิพข์นึเอง) 
6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนังสอืยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอือาํเภอ (1 ใบ ตอ่ เดก็ 1 ท่าน เท่านัน) 
6.3
ในกรณพีอ่หรอืแมป่กครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีวใหข้อหนังสอืปกครองบุตรจากเขตหรอือาํเภอและจะตอ้งเป็นหนังสอืทมีกีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เท่านัน
6.4ท่านจะตอ้งนําหนังสอืยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางไปตา่งประเทศตวัจรงิ จากขอ้ 6.2 หรอื หนังสอืปกครองบุตรเป็นสาํเนา จากขอ้
6.3ไปแปลประทับตรากบักรมการกงสลุใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่นนํามายนืมเิช่นนันทางศนูยร์บัยนื vfs จะไมร่บัยนืเอกสารของบุตรท่านโดยเดด็ขาด
6.5 เนอืงจากการประทับตรากงสลุ จะมกีารเสยีคา่ใชจ้่ายหากท่านไมแ่นใ่จวา่เอกสารใชไ้ดห้รอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์อ่นนําไปประทับตรากงสลุ
มเิช่นนันท่านอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิและเสยีเวลาอนัมคีา่ของท่านเพอืไปทําเอกสารใหมอ่กีรอบ หากเอกสารทที่านทํามาแลว้นันกลายเป็นเอกสารทใีชย้นืไมไ่ด ้

***โปรดอ่าน กอ่นททีา่นจะไปทําหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือําเภอใหบ้ตุรของทา่น*** 
-หากเดก็เดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอม
และระบุวา่ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย
-หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอม
และระบุวา่ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย
- หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร
มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
-กรณเีดก็ทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีาํนาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว
*** กรณทีบีดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชแีจงวา่ทําไมไมม่ ีpassport ***
-กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชอืรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณก์บับุตรทสีถานทูตดว้ย
ทังสองท่าน(เฉพาะควิเดยีวเท่านัน) 
7. หากพอ่หรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้นืวซีา่พรอ้มลกู ใหท้ําจดหมายชแีจงภาษาองักฤษ อธบิายวา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร
ระบุวันเรมิและวันหมดอายวุซีา่พรอ้มทังถา่ยสาํเนาหนา้พาสปอรต์และหนา้วซีา่นันมาแนบดว้ย 
8.ท่านไมจ่ําเป็นตอ้งเซน็ รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง ใหท้่านเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่เท่านัน
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