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อติาล:ีกรุงโรม – นครวาติกนั มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซ่ียม 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 
นํา้พเุทรวี ่นํา้พทุีส่วยทีสุ่ดในกรุงโรม – บันไดสเปน  จุดศูนย์รวมวยัรุ่นและแหล่งช้อปป้ิง  
หอเอนปิซ่า 1ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก  - เวนิส มหานครสุดโรแมนติค 
มลิาน-เมอืงแห่งแฟช่ันและศิลปะ 
สวติเซอร์แลนด์:อนิเทอร์ลาเค่น เมอืงสุดแสนโรแมนติก เมอืงแห่งทะเลสาบและขุนเขา 
ลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโตโศกสลดสะพานไม้ชาเปล สัญลกัษณ์แห่งเมอืงลูเซิร์น 

น่ังรถไฟฟันเฟืองที่สูงที่สุดขึน้สู่ยอดเขาจุงฟราวน์ (Jungfrau) Top of Europe 
ฝร่ังเศส:น่ัง TGV เข้าปารีส มหานครแห่งแฟช่ัน- พระราชวงัแวร์ซายส์  1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 
ประตูชัยทีม่ช่ืีอเสียงทีสุ่ดใน–ขึน้หอไอเฟล– พพิธิภัณฑ์ลูฟว์ พพิธิภัณฑ์ทีม่ช่ืีอเสียงทีสุ่ด เก่าแก่และ 
ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก -ชมมหานครปารีส -ล่องเรือแม่นํา้แซน ช้อปป้ิง Duty Free นํา้หอม 
 เคร่ืองสําอางค์ กระเป๋าฯลฯ ห้างลาฟาแยตรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมดังช๋ือดังทัว่โลกไว้ในทีเ่ดียว 

พกั อติาล ี2 คนื / สวิตเซอร์แลนด์ 2 คนื / ฝร่ังเศส 3 คนื 
พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว +สปาเก๊ตตีอ้ติาเลีย่น+ฟองดูว์สวสิ+อาหารไทย+หอยเอสคาร์โก  

โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS (TG)สายการบนิระดบั 5 ดาว 
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** ราคารวมทิปคนขบัรถในยุโรป+ไกด์ท้องถิน่ ** 
** แถมล่องเรือกอนโดล่าและล่องเรือแม่นํา้แซน+ ไกด์บรรยายในพระราชวงัไม่ต้องเข้าควิ** 

**น่ังรถไฟ TGV รถไฟความเร็วสูงสุดในยุโรปสู่ นครปารีส ** 
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 8-17 , 11-20 เมษายน 2560  
 
วนัแรก (1) กรุงเทพฯ -โรม(อติาล)ี 

21.00 น.คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิช้ัน 4 ประตูผู้โดยสารขาออกหมายเลข 1 เคาน์เตอร์ Dสายการบิน ไทย
(TG)เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรท่ีนัง่ 

วนัทีส่อง (2)กรุงโรม –ชมเมือง –นครวาติกนั-มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์– โคลอสเซ่ียม - นํา้พุเทรวี–่บันไดสเปน -ปิซ่า 

00.01น. เดินทางสู่ประเทศกรุงโรม โดยสารการบินTHAI AIRWAYSเทีย่วบินที ่TG944  
05.55น. เดินทางถึง  สนามบินลโีอนาร์โด ดาร์วนิช่ี (ฟิอุมมาชิโน)  หลงั

ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํคณะเดินทางโดยรถโคช้สู่ นคร
วาติกนั  รัฐอิสระท่ีปกครองตนเองเป็นศูนยก์ลางของศาสนา
คริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก ชมความงดงามตระการตาของ มหา
วหิารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมลํ้าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกซ่ึง
ตกแต่งอยา่งโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลกั “เพยีต้า ”ผลงาน
ของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล  เสาพลบัพลาท่ีออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซ่ึงปัจจุบนัเป็นส่ิงลํ้า
ค่าคู่บา้นคู่เมืองของอิตาลี (กางเกงขาส้ันหรือกระโปรงส้ันและรองเท้าแตะไม่หุ้มส้น ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมภายใน
วหิารได้  และทางสํานักวาติกนัจะไม่อนุญาตให้เข้าชม หากวนั
ดังกล่าวมีการประกอบพธีิทางศาสนา  หรือกรณทีีม่ีคิวต่อแถว
ในการเข้าชมยาว เพือ่ไม่ให้เป็นผลกระทบกบัรายการท่องเทีย่ว
อืน่ๆในโปรแกรมทวัร์) จากนั้นคณะแวะถ่ายรูปท่ีระลึกดา้นหนา้
สนามกฬีาโคลอสเซียม  โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 ส่ิง
มหศัจรรยข์องโลก เคยเป็นสนามกีฬายกัษท่ี์สามารถจุคนได้
กวา่ 50,000 คน และ ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและท่ีมาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม ” 
จากนั้นชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ โรมัน ฟอร่ัม , จัตุรัสเวเนเซีย , ระเบียงปาลาสโซ
สถานท่ีใชก้ล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ ชม  อนุสาวรีย์พระเจ้าวคิเตอร์ เอม็มานูเอล็ที ่ 2ซ่ึงไดช่ื้อวา่
เป็นพระบิดาของชาวอิตาลี  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
จากนั้นนาํคณะชม นํา้พุเทรวี่ จุดกาํเนิดของเสียงเพลง  “ทรีคอยน์ออฟ
เดอร์ฟาวด์เท่น ” ท่ีโด่งดงั ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหิน
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อ่อนแบบบาร็อค ซ่ึงเป็นเร่ืองราวของเทพมหาสมุทร ตามตาํนานกล่าวไวว้า่หากใครไดม้าถึงนํ้าพุแห่งน้ีแลว้โยน
เหรียญอธิษฐานทิ้งไวจ้ะไดก้ลบัมาเยอืนกรุงโรมอีกคร้ังหน่ึงอิสระใหท้่านเดินเล่นหรือเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ท่ียา่น
“บันไดสเปน”แหล่งพกัผอ่นของชาวอิตาลีซ่ึงเตม็ไปดว้ยนกัท่องเท่ียวหลากหลายเช้ือ ชาติจากนั้นนาํท่านเดินทางสู่
เมืองปิซ่า 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
 นาํท่านสู่ท่ีพกั ณ HOTELGALILEI หรือระดับเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม (3)  เมืองปิซ่า–หอเอนปิซ่า–เมสเตร้–เวนิส - ล่องเรือกอนโดล่า 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านเขา้สู่ จัตุรัสแคมโป สถานท่ีตั้งของ หอเอนปิซ่าส่ิงมหัศจรรย์หน่ึงในเจ็ดของโลก สร้างข้ึนในปี ค .ศ.1174เป็น
หอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างดว้ยหินอ่อนสูง 181 ฟุต หอเอน
น้ีมีความสูง 55เมตรจากพื้นมีนํ้าหนกัประมาณ 14,500ตนั มี
บนัไดข้ึน 296ขั้น สร้างเสร็จเม่ือปี 1350 ใชเ้วลาสร้าง
ประมาณ 175 ปี แต่การก่อสร้างหยดุชะงกัเม่ือสร้างไปไดถึ้ง
ชั้น 3 เน่ืองจากพื้นใตดิ้นเป็นพื้นดินท่ีน่ิม ทาํใหย้บุตวั ต่อมา
ในปี ค.ศ.1272 โดย Giovanni di Simone สร้างใหเ้อนกลบัไป
อีกดา้นหน่ึงเพื่อใหส้มดุล แต่การก่อสร้างในคร้ังน้ี ก็ตอ้งหยดุชะงกัลงอีกคร้ังเน่ืองจากเกิดสงคราม ต่อมาก็มีการ
สร้างหอต่อข้ึนอีกและสร้างเสร็จ 7 ชั้น ในปี ค.ศ. 1319 แต่หอระฆงัถูกสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1372 โดยใชเ้วลาสร้าง
ทั้งหมด 177 ปีสถาปัตยกรรมท่ีงดงามซ่ึงในอดีตเคยเป็นสถานท่ีท่ีนกัวทิยาศาสตร์เอกของโลก ศาสตราจารยก์าลิ เล
โอไดค้น้พบทฤษฎีเร่ืองแรงโนม้ถ่วงของโลกอิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยัและ 
ชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกต่างๆมากมาย  นาํท่านเดินทางจากเมืองปิซ่า สู่เมืองเมสเตร้  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 เดินทางถึงเมืองเมสเตร้นาํนาํท่านเดินทางสู่ เกาะเวนิสเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการกล่าวขานวา่โรแมนติกท่ีสุดแห่ง

หน่ึงของโลก “เมืองท่ีใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กวา่ 
118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมมากกวา่ 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค 
ศูนยก์ลางของนคร- เวนิส  ระหวา่งทางท่าจะไดช้มอนุสาวรียข์องพระเจา้วคิ
เตอร์เอมานูเอลท่ี 2 บิดาของชาวอิตาเล่ียน ใหท้่านไดถ่้ายภาพคู่กบัสะพาน
ถอนหายใจ ท่ีเช่ือมต่อระหวา่ง “Doge Palace” ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทบัของเจา้ผู ้
ครองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยคุ
สมยันั้นอีกดว้ย ชม จตุัรัสเซนตม์าร์คโค ท่ีมีโบสถเ์ซนตม์าร์คเป็นฉากหลงั 
สร้างดว้ย สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง
ของเวนิสตามอธัยาศยั อาทิ เคร่ืองแกว้มูราโน่  ตน้ตาํรับของการเป่าแกว้ของชาวมูราโน่ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมา
ตั้งแต่บรรพชน โดยเคร่ืองแกว้แต่ละช้ินมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นท่ียอมรับจากนกัท่องเท่ียวทัว่โลก  แถมพเิศษ!!!! 
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ล่องเรือกอนโดล่า ชมววิบรรยากาศของเวนิส ซ่ึงว่ากนัว่าหากมาเวนิส แล้วไม่ได้ล่องเรือกอนโดล่ากเ็หมือนว่ามาไม่
ถึงเวนิส(รายการแถมพเิศษนีอ้าจมีความจําเป็นทีจ่ะต้องงดการล่องเรืออนัเน่ืองมาจากสภาพลม ฟ้า อากาศ ไม่
เอือ้อาํนวยหรือเป็นช่วงเทศกาลสําคัญต่างๆบนเกาะเวนิส บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแถมล่องเรือกอนโดล่า )สาํหรับ
ท่านท่ีไม่ล่องเรือใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางกลบัเมือง เมสเตร้ 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง สปาเก๊ตต้ี  
 นาํท่านสู่ท่ีพกั ณ DELFINO HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่  (4)  เมสเตร้ –มิลาน(อติาล)ี–อนิเทอร์ลาเค่น (สวติเซอร์แลนด์) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 นาํคณะออกเดินทางจากเมสเตร้ สู่ มิลาน(อติาล)ีเป็นเมืองหลวงของแควน้ลอมบาร์เดีย และเป็นเมืองสาํคญัใน

ภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี มิลานเมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นแฟชัน่และศิลปะ นอกจากน้ียงั
เป็นแหล่งผลิตรถยนตอ์ลัฟาโรมีโออีกดว้ย  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 นาํท่าน ถ่ายรูปด้านนอกมหาวหิารแห่งเมืองมิลานหรือดูโอโม อนัมีขนาดใหญ่โตมโหฬารสร้างข้ึนดว้ยหินอ่อนสีขาว

ในศิลปะแบบโกธิค ใชเ้วลาสร้างนานกวา่ 500 ปีชมอาคารแกลเลอเรียวติตอริ
โอเอม็มานูเอลท่ีสองท่ีเป็นอาคารศูนยก์ารคา้ทรงโบราณตั้งช่ือตามพระนาม
กษตัริยท่ี์ทรงรวบรวมอาณาจกัรต่างๆในอิตาลีใหเ้ป็นประเทศอิตาลีทุกวนัน้ี 
และรอบๆ ยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของเมือง  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองอนิ
เทอร์ลาเค่น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด ์ ประเทศสวสิเซอร์แลนด์
เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู ่ ระหวา่ง
ทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขา
จุงเฟราอนัลือช่ือ , นาฬิกาดอกไม ้, คาสิโน ฯลฯ 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมืองลิ้มลองเมนูฟองดูว์สวิต 
 นาํท่านสู่ท่ีพกั ณ CITY OBERLAND HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า  (5)  อนิเทอร์ลาเค่น -น่ังรถไฟขึน้ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE–ลูเซิร์น(สวสิเซอร์แลนด์)  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดอวาลด ์นาํคณะนัง่รถไฟโรแมนติกท่อง

เท่ียวธรรมชาติของภูเขาสูง ชมววิทิวทศัน์อนังดงามของสวสิแลว้
เปล่ียนเป็นรถไฟสายภูเขาท่ีเมืองไคลน์ชีเด็ก ข้ึนพิชิตยอดเขายงูเฟราท่ีมี
ความสูงกวา่ระดบันํ้าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น  
TOP OF EUROPE 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร TOP OF EUROPE(บนยอดเขา) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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 ไดเ้วลาอนัสมควร นาํคณะออกเดินทาง สู่เมืองลูเซิร์น Lucerneเมืองท่ีไดช่ื้อวา่นกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้ากท่ีสุด 
นาํคณะชมทะเลสาบลูเซิร์น ซ่ึงเป็นทะเลสาบสวยงามตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบลอ้ม 
ทศันียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็นอาคารบา้นเรือนแบบสมยัใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด
ระยะทาง ริมทะเลสาบจดัเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไมน้านาพรรณออกดอกบานสะพร่ัง เช่นกุหลาบและทิวลิป 
อากาศริมทะเลสาบเยน็สบาย เหมาะแก่การพกัผอ่นหยอ่นใจชาวเมือง และนกัท่องเท่ียว  

คํ่า บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
 นําท่านสู่ทีพ่กั ณ   IBIS STYLES LEUZERN CITY HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก  (6)สิงโตสะอืน้-สะพานไม้คาเปล(สวสิเซอร์แลนด์) - ดิจอง (ฝร่ังเศส) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นาํคณะเขา้ชม อนุสาวรีย์สิงโต  ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวสิฯ ใน

ดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสัตยแ์ละจงรักภกัดี ท่ีเสียชีวติในการอารักขาพระเจา้
หลุยส์ท่ี16แห่งประเทศฝร่ังเศส ระหวา่งการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงั ใน
คราวปฏิวติัใหญ่ เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม ค.ศ.1792 ใหค้ณะไดเ้ดินช่ืนชมใน
ความเก่าแก่ของเมือง อาคารโบราณ และ สะพานไม้คาเปล  
(สวสิเซอร์แลนด์) อนัเก่าแก่ ท่ีมีอายมุากกวา่ 600 ปี ท่ีสร้างทอดตวัขา้มแม่นํ้ารอยส์ ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 โดยสะพาน
แห่งน้ีถือวา่เป็นสะพานไมท่ี้มีความเก่าแก่ท่ีสุดของยโุรปใหท้่านไดอิ้สระเพลิดเพลินกบัการ ชอ้ปป้ิงท่ีมีร้านตวัแทน
จาํหน่ายนาฬิกาช่ือดงั เช่น บุคเคอเรอร์ , กือเบอลิน , เอม็บาสซ่ี ร้านขายของท่ีระลึกร้านช็อคโกแล็ต และชอ้ปป้ิง
สินคา้ชั้นดีท่ีมีช่ือเสียงตามอธัยาศยั 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 จากนั้นนาํท่านเดินทาง สู่เมืองดิจองประเทศฝร่ั งเศสประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์กนัดี  ผา่นทุ่ง

ราบอนักวา้งใหญ่แหล่งผลิตมสัตาร์ดช่ือดงั อีกทั้งยงัมีช่ือเสียงในการผลิตไวน์ชั้นเลิศอีกดว้ย ผา่นชมอาคารบา้นเรือน
สมยัเรอเนสซองส์ โบสถแ์ละวหิารเก่าแก่ในสมยัยคุกลาง ซ่ึงมีจุดเด่นคือ การมุงหลงัคาดว้ยกระเบ้ืองสีแดงสด 
จดัเรียงเป็นลวดลายงดงาม 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
 นาํท่านสู่ท่ีพกั ณ NOVOTEL DIJONหรือระดบัเทียบเท่า  

วนัทีเ่จ็ด (7) ดิจอง – น่ัง TGV สู่มหานครปารีส –ล่องเรือแม่นํา้แซน - ขึน้หอไอเฟลช้ันที2่– โบสถ์นอร์เทรอดาม (ฝร่ังเศส) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําท่านน่ังTGV รถไฟความเร็วสูง สู่มหานครปารีส 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อใหท้่านไดล่้องเรือชมสถานท่ีสาํคญั
คู่บา้นคู่เมืองริมสองฝ่ังแม่นํ้าแซนผา่นชมโบสถน์อร์ทเทรอดาม สร้างดว้ย
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ศิลปะแบบโกธิคท่ีประดบัตกแต่งดว้ยกระจกสีอยา่งงดงาม ซ่ึงในอดีตเคยใชเ้ป็นสถานท่ีสาํหรับพิธีราชาภิเษก 
นโปเลียนข้ึนครองราชย ์มีอายเุก่าแก่กวา่ 800 ปี ผา่นชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างข้ึนตาม
สไตลข์องศิลปะเรอเนสซองส์ ซ่ึงไดรั้บการอนุรักษดู์แลเป็นอยา่งดี ตลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความ
สวยงามของทศันียภาพท่ีร่วมกนัสรรสร้างใหน้ครปารีส ช่ือวา่เป็นนครท่ีมีความงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก (ใน
กรณทีีนํ่า้ในแม่นํา้แซนขึน้สูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวสัิย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่นํา้แซน
อาจจะไม่สามารถดําเนินการได้บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการล่องเรือกอนโดล่า)นาํคณะขึน้ลฟิท์สู่ช้ัน 2 ของ”หอไอเฟล”
เพื่อชมววิทิวทศัน์ท่ีสวยงามรอบมหานครปารีสเป็น   สัญลกัษณ์ของประเทศฝร่ังเศสท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลกหอไอเฟล
เป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้างท่ีโด่งดงัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตั้งช่ือตามสถาปนิกผูอ้อกแบบ "กุสตาฟ ไอเฟล" ผูเ้ป็นทั้ง
สถาปนิกและวศิวกรชั้นนาํของฝร่ังเศสจากนั้นนาํท่านแวะถ่ายรูปโบสถ์นอร์
ทเทรอดาม โบสถศ์กัด์ิสิทธ์ิท่ีมีอายกุวา่ 800ปี เป็นมหาวหิารสร้างดว้ยศิลปะ
แบบโกธิคท่ีงดงามท่ีสุดในกรุงปารีส ประดบัตกแต่งดว้ยกระจกสีอยา่ง
งดงาม   โบสถน์อร์ทเทรอดาม มกัใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพิธีการใหญ่ ๆ 
อนัศกัด์ิสิทธ์ิและมีความสาํคญัเป็นพิเศษของประเทศฝร่ังเศส 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
 นาํท่านสู่ท่ีพกั ณ MERCURE PARIS VELIZY HOTELหรือระดบัเทียบเท่า  

วนัทีแ่ปด(8)  พระราชวงัแวร์ซายน์ –พพิธิภัณฑ์ลูฟว์ – ช้อปป้ิง (ฝร่ังเศส) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นนาํคณะชม พระราชวงัแวร์ซายส์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย
ด้านใน) ส่ิงมหศัจรรย ์1 ใน 7 ของโลก สัมผสัความยิง่ใหญ่
อลงัการของพระราชวงัท่ี ไดรั้บการยกยอ่งวา่ใหญ่โตมโหฬารและ
สวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงไดรั้บการตกแต่งไวอ้ยา่งหรูหราวจิิตร
บรรจง ชมความ งดงามของหอ้งต่างๆ ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตกแต่ง
ประดบัประดาดว้ยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น หอ้งอพอลโล , หอ้งนโปเลียน, หอ้งบรรทมของ
ราชินี, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, หอ้งสงคราม และหอ้งสันติภาพ ฯลฯซ่ึงรวบรวมเร่ืองราวและความเป็นมาใน
อดีตอนัยิง่ใหญ่ของพระราชวงั 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
นาํท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) (มีไกด์บรรยายด้านใน) พิพิธภณัฑท์างศิลปะท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด 
เก่าแก่ท่ีสุด และใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตวัอาคารเดิมเคย
เป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและเก็บ
รักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจาํนวนมาก 
ตวัอยา่งเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานอนัโด่งดงัของลีโอนาร์
โด ดาวนิชี โดยบริเวณลานดา้นหนา้ มีปิระมิดท่ีสร้างข้ึนจาก
กระจกและโลหะ ทาํหนา้ท่ีเป็นทางเขา้หลกัของพิพิธภณัฑ ์และ
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กลายเป็นหน่ึงในจุดสังเกตของปารีสจากนั้นนาํคณะเขา้สู่ ถนนชองป์เซลิเซ่ ถนนแฟชัน่ท่ีมีช่ือเสียงของปารีสชม
ความยิง่ใหญ่ของ ประตูชัยฝร่ังเศส ตั้งอยูก่ลางจตุรัสชาร์ลส์ เดอโกลล ์ประตูชยัแห่งน้ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นการสดุดีวรี
ชนทหารกลา้ท่ีไดร่้วมรบเพื่อประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสงครามนโปเลียนต่อจากนั้นใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง
ยา่นถนน เรอ เดอ ฮสัมนั  ร้านค้าปลอดภาษี, ห้างแกลลอร่ีราฟาแยส , ห้างแพลงตอง  อาทิเช่น  เคร่ืองสาํอาง, 
นํ้าหอม, เคร่ืองประดบั, กระเป๋าหนงัและเคร่ืองหนงัอ่ืนๆ มากมายรวมทั้งเส้ือผา้แบรนดเ์นม  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมืองหอยเอสคาร์โก + สเต็ก 
 นาํท่านสู่ท่ีพกั ณ MERCURE PARIS VELIZY HOTELหรือระดบัเทียบเท่า 

วนัทีเ่ก้า (9) ปารีส –ท่าอากาศยานปารีส-ชาร์ล เดอ โกล - สุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (20) 
นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานปารีส-ชาร์ล เดอ โกล  

13.40 น.ออกเดินทางกลบัโดยสายการบิน THAI AIRWAYSเทีย่วบินที ่TG931 

วนัทีสิ่บ(10)สุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 

05.55น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดี  
******************************* 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องคู่ 

เดก็ตํา่กว่า  
12ปี 

พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 

เดก็มากกว่า  
7ปี 

พกักบั ผู้ใหญ่  
2ท่าน 

มเีตยีงเสริม 

เดก็ตํา่กว่า 7 ปี 
กบั 2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มเีตยีงเสริม 

พกัเดีย่ว 
จ่ายเพิม่ 

8-17 , 11 –20 เมษายน 2560 102,900 102,900 99,900 97,900 15,900 
 

1.กาํหนดการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้เพือ่ความเหมาะสม ทั้งนีท้างบริษทัฯ จะยดึถือความปลอดภัย 

ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสําคญั 

2.ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมอืงทีเ่ข้าพกั เช่น กรณทีี ่เมอืงน้ันมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมอืงที่

ใกล้เคยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

3.เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยุโรป บังคบัให้เด็กอายุมากกว่า 7ปีขึน้ไปจะต้องนอนมเีตียงเสริม 
**ราคาทวัร์นีเ้ป็นราคาตั้งแต่ผู้ใหญ่ 25 ท่านขึน้ไป หากกรุ๊ปตํ่ากว่า 25 ท่าน ต้องมีการเรียกเกบ็ค่าทวัร์เพิม่ ** 
              **บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนําว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า** 
** ราคาอาจมีปรับขึน้ตามราคานํา้มันทีป่รับขึน้ แต่จะปรับตามความเป็นจริงทีส่ายการบินประกาศ และทีม่ีเอกสารยนืยนัเท่าน้ัน/ 
ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลือ่นไม่ได้ทุกกรณ*ี* 

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%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99


 

Tour Center: TC2 TOP OF EUROPE อติาล ี–สวสิ –ฝร่ังเศส 10 วนั (TG) (มลิาน-จุงฟราวน์+TGV)  สงกรานต์ (02 ม.ค.60) 8 

กรณทีีท่่านจะต้องออกตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีก่่อนทาํการออกตั๋ว 
ทุกคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
6. ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบSchengen 

(เมื่อทาํการยืน่วซ่ีาแล้วทางสถานทูตจะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมวซ่ีา ไม่ว่าวซ่ีาจะผ่านหรือไม่ผ่าน) 
7.  ค่าประกนัอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,500,000.-บาท  เง่ือนไขตามทีร่ะบุในกรมธรรม์ (ไม่คุ้มครองโรคประจําตัว) 
7. ทปิไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 
8. ล่องเรือกอนโดล่า + ล่องเรือแม่นํา้แซน 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
5. ทปิหัวหน้าทวัร์ทีดู่แลตอลดการเดินทาง 
การจองและการชําระ  

a. กรุณาชําระมดัจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนั  
b. จากวนัจองและชําระส่วนทีเ่หลอืก่อนเดินทาง 15 วนั 
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วนั  

 

หมายเหตุ 
*** กรณวีซ่ีายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัทาํการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามกาํหนด 
เง่ือนไขการชําระเงิน แต่หากวซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช่จ่ายทีเ่กดิขึน้จริงเท่าน้ัน 
*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาํวซ่ีาเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนักาํหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  
และผลของวซ่ีาของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด 
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การยกเลกิ 
- ยกเลกิการเดินทาง 45 วนั ไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย  
- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 26-44วนั หักค่ามัดจํา 20,000 บาท  
-ยกเลกิก่อนการเดินทาง 20-25 วนั ไม่คืนมัดจํา (30,000)   
- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14-19 วนั  หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทวัร์ (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลกิก่อนการเดินทาง  1-13  วนั  หักค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทวัร์ 
- ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า – ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท ีหักค่าใช้จ่าย 100% 
- กรณยีืน่วซ่ีาแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทวัร์หรือมัดจํามาแล้ว 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าบริการค่ายืน่วซ่ีา และค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเ่กดิขึน้จริงเป็นกรณไีป อาท ิกรณี  
 ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม,รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริษัท  
 ขอสงวนสิทธิในการหักเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้แล้วกบัท่านเป็นกรณไีป  
 

หมายเหตุ  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจ   แกไ้ขได้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้
ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ  ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง
ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และ การจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป  เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้
กาํหนด ซ่ึงทางบริษทั ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน  กรณยีกเลกิการเดินทาง  และไดท้าํการออกตัว๋เคร่ืองบินไป
แลว้ (กรณีตัว๋สามารถRefundได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน ( ผูใ้หญ่ ) 
และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต เพื่อใหอ้ยูใ่น ดุลพินิจของ
สถานทูต เร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือท่านได้
ชาํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของเอกสารวซ่ีา 

 ในกรณีท่ีมีการยืน่วซ่ีาแลว้ไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี 
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 ใน 1 วนั คนขับจะทาํงานและพกัผ่อนระหว่างขับรถรถรวมแล้วไม่เกนิ 12 ชม. เช่น เร่ิมเงิน 08.00น. ต้องจบงานภายใน 
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวนั โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่น  

 ในกรณทีีท่่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํา้เงิน) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลอืดหมู) 

 ท่านทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น จากเชียงใหม่ ภูเกต็ ขอนแก่น ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอคํายนืยนัว่าทวัร์
น้ันๆยนืยนัการเดินทาง หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยนืยนัจากพนักงานแล้วทวัร์น้ันยกเลกิ บริษัทฯ ไม่สามารถ
รับผดิชอบค่าใช้จ่ายน้ันได้ 

**เมือ่ท่านจองทวัร์และชําระมดัจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขทีบ่ริษทัฯแจ้งข้างต้น ** 
 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
◊เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจไม่ติดกนั 
◊โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วงฤดูร้อน
เท่านั้น 
◊กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
◊โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบนํ้า ซ่ึงอยู่
ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและห
หอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ Double Single Use ได ้

 

ข้อมูลเพิม่เตมิสําหรับวซ่ีา และการเตรียมเอกสารยืน่วซ่ีา 
◊ การอนุมตัวิซ่ีาเป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอาํนวยความ
สะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วซ่ีา ทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวซ่ีาออกมาวา่ท่าน ไม่ผ่านทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวซ่ีา และ
ค่าบริการจากตวัแทนยืน่วซ่ีาไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวซ่ีาในทุกกรณี 
◊กรณีทีท่่านวซ่ีาผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวซ่ีา ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ 
ไม่คนืเงนิค่าวซ่ีาและค่าบริการจากตวัแทนยืน่ให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถนาํวซ่ีาไปใช้
เดินทางได ้หากวซ่ีายงัไม่หมดอาย ุ
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ขนาดรูปถ่ายวซ่ีาไบโอเมตริกซ์ 
 
 

 
ขนาดรูปด้านสูง 45 mmขนาดหน้า 32-36 mm. 
 

 
 

 

ขนาดรูปด้านกว้าง 35 mm. 
 

1. หนงัสือเดินทางเล่มจริงมีอายมุากกวา่ 6เดือนข้ึนไปก่อนวนัหมดอาย ุและมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2แผน่ หากมีพาสปอร์ตเล่ม
เก่า ไม่วา่จะเคยมีวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้หรือไม่ก็ตามควรนาํไปแสดงดว้ย 

2. รูปถ่ายฉากหลงัสีขาว 2รูป  (ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6เดือน และฉากหลงัตอ้งเป็นสีขาวเท่านั้น) ขนาดตามท่ีระบุดา้นบน 
3. สาํเนาบตัรประชาชน 
4. สาํเนาทะเบียนบา้น    **กรุณาอย่าถ่ายสําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชนมาในแผ่นเดียวกนั***  
5. สาํเนาทะเบียนสมรส  (ถา้มี) 
6. สาํเนาทะเบียนหยา่      (ถา้มี) 
7. สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ หรือ นามสกุล (ถา้มี) 
8. สาํเนาสูติบตัร     (กรณีอายตุ ํ่ากวา่ 20ปี) 
9. กรณเีด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

9.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอ
เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ-นามสกุล) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

9.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้น และใหร้ะบุ
วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือ-นามสกุลบิดา)  

9.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้น และใหบิ้ดา
ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือ-สกุลมารดา)   

    ** เอกสารจะต้องออกเป็นภาษาองักฤษและสะกดช่ือ-สกลุให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดนิทาง**** 
     ---------------------------------------------  

10. เอกสารการทํางาน / เอกสารการเรียน  
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10.1 หนงัสือรับรองการทาํงาน ภาษาองักฤษ ฉบบัจริง ตอ้งเซ็นตล์ายเซ็นดว้ยปากกาเท่านั้น อายไุม่เกิน 1เดือนภายใน
วนัท่ียืน่วซ่ีา 

***ใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทตูและประเทศเพื่อป้องกนัการสะกดผดิ) 
จดหมายรับรองการทาํงานตอ้งระบุวนัออกจดหมาย, วนัเขา้ทาํงาน, เงินเดือน และตาํแหน่ง 

„ กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ: ใชท้ะเบียนพาณิชยห์รือหนงัสือรับรองบริษทัท่ีมีช่ือผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของ
กิจการ อายไุม่เกิน 1เดือนภายในวนัท่ียืน่วซ่ีา 
„ กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน (ออกเป็นภาษาองักฤษ ฉบับจริง อายุไม่เกนิ 1เดือน
ภายในวนัทีย่ืน่วซ่ีา)  
„ กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
„ กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา: ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา ระบุวา่ชั้นปีท่ีกาํลงัศึกษา และคณะสาขา 
(ออกเป็นภาษาองักฤษ ฉบับจริง อายุไม่เกนิ 1เดือนภายวนัทีย่ืน่วซ่ีา)  

------------------------------------------------------- 

11. หลกัฐานการเงนิ***สถานทูตพจิารณาจากบัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน*** 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน ( Bank guarantee หรือ Bank certificate) ของบัญชีออมทรัพย์ ( Saving 
account)ออกโดยธนาคาร ระบุ ช่ือ-สกุลเจา้ของบญัชี ใหค้รบถว้น (ฉบบัจริง ออกเป็นภาษาองักฤษ  สะกดช่ือ-
นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอร์ต) มีอายไุม่เกิน15วนั ภายในวนัท่ียืน่วซ่ีา 

- สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์6 เดือน(นบัจากวนัปัจจุบนั) หากรายการเดินบญัชีมีเดินไม่ติดต่อกนัให้ขอ 
Statementย้อนหลงั 6เดือนจากธนาคาร  

- สมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยอ์พัเดทใหเ้ป็นปัจจุบนัและนาํสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ท่ีสถานทูตในวนัสัมภาษณ์  
**บญัชีท่ีใชใ้นการยืน่วซ่ีาจะตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนักบับญัชีท่ีขอหนงัสือรับรองบญัชีธนาคาร **  

11.1 กรณกีารรับรองค่าใช้จ่าย 
-     หากผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม่ พี่นอ้ง ท่ีสามารถ  
สืบความสัมพนัธ์ได ้หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) เอกสารทีตอ้งใชเ้พิ่มเติม คือ Bank Guarantee ท่ีออกจากทาง 

ธนาคารเท่านั้น ระบุช่ือเจ้าของบัญชี (บุคคลทีอ่อกค่าใช้จ่าย) และระบุช่ือผู้เดินทาง ต้องสะกดช่ือ– นามสกุล ให้
ตรงตามหน้าพาสปอร์ต เป็นฉบับภาษาองักฤษ เอกสารมีอายุ30 วนัภายในวนัที่ยืน่วซ่ีา 
หมายเหตุ ท่านทีรั่บรองค่าใช้จ่ายต้องมียอดเงินคงเหลอืในบัญชีให้ครอบคลุมค่าทวัร์ทั้งของท่านและของผู้ทีท่่าน
รับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น ค่าทวัร์ท่านละ 80,000 บาท ท่านต้องการรับรองค่าใช้จ่ายให้1คน เท่ากบัว่าท่านต้องมี
ยอดเงินคงเหลอืในบัญชี 160,000 บาท เป็นต้น 

***กรุณาแนบสูติบัตร , ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐานเพือ่แสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคน
ในครอบครัวเดียวกนั*** 
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หมายเหตุ   ลูกค้าสามารถเซ็นรับรองสําเนาถูกต้องได้เฉพาะสําเนาบตัรประชาชน

และสําเนาทะเบยีนบ้านเท่าน้ัน 

***กรณมีีข้อสงสัยเกีย่วกบัเอกสารกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ท่านจองทัวร์*** 
 

กรุณากรอกข้อมูลในเอกสารด้านล่างนี้ 

1.ช่ือ-นามสกลุ (กรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าหนังสือเดนิทาง) 

ช่ือ (MR. / MRS / MISS )………………………………….  นามสกลุ ..................................................นามสกลุก่อนสมรส...........................  

วนั / เดือน / ปี เกิด   ................................  จงัหวดั .................................... ประเทศ .............................................. ......... 

หมายเลขหนงัสือเดินทาง ............................... วนัท่ีออกเล่ม ................................  วนัหมดอาย ุ....................................  

2.สถานภาพ :        ...... โสด            ...... แต่งงาน   ( ...... จดทะเบียน   ...... ไม่จดทะเบียน )  ช่ือคู่สมรส .............................    

...... หย่า            ...... หม้าย  

3.ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 

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

รหัสไปรษณีย์ : ............................  โทรศัพท์บ้าน : ……………………… โทรศัพท์มอืถือ : ………………………….. 

4.ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / กรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 

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

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

5.ช่ือ สถานทีท่าํงาน / สถานศึกษา (กรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 

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

6.ตาํแหน่งงาน  : ……………………………………………………โทร.…………………………………………………… 

7.ท่านเคยเดนิทางเข้าเขตประเทศเชงเก้นในระยะเวลา 3ปีทีผ่่านมาหรือไม่ 

   ........ ไม่เคย 

   ........ เคย     เมือ่วนัที ่1. ......................................  2. ....................................  3. .......................................  

(กรอก วนั / เดอืน / ปี ตามวนัทีอ่อก  / หมดอายุวซ่ีา โดยเรียงจากปีล่าสุดย้อนหลงัไป 3ปี เช่น 01/01/13-01/03/13) 

8.ท่านเคยมกีารสแกนลายนิว้มอื (Biometric Visa) หรือไม่  

   ........ ไม่เคย 

   ........ เคย     กรุณาระบุวนัที ่(ถ้าทราบ) ……………………………………………………………………………….. 

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่

  .......... ไม่เคย 

  .......... เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................  
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10.ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอ่ื้นออกให ้ (เจา้บา้น/บริษทั/องคก์ร)  

ตามท่ีระบุขา้งตน้ 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

 

         ส่ิงท่ีช่วยในการด ารงชีพ                                                 ส่ิงท่ีช่วยในการด ารงชีพ  

  เงินสด        เงินสด  

  เช็คเดินทาง       เช็คเดินทาง  

  บตัรเครดิต       บตัรเครดิต  

  ช าระค่าท่ีพกัล่วงหนา้แลว้                 ช าระค่าท่ีพกัล่วงหนา้แลว้ 

  ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้     ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

  อ่ืน (โปรดระบุ)       อ่ืน (โปรดระบุ)  

 

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

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆทั้งส้ิน    

ทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

--------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


