
 

 

 WAKE UP IN EUROPE  

อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ั�งเศส 

10 วนั 7 คนื  

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

       
 
 
 

 ชมความอลังการของมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ที�นครวาตกินั  

ประเทศที�เล็กที�สดุในโลก  

 ชม 3 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยข์องโลก โคลอสเซี�ยม หอเอนปิซา่ และหอไอเฟล  

 เยอืนดนิแดนสดุแสนโรแมนตกิ บนเกาะเวนสิ (Venice)  

 ขึ�นรถไฟพชิติยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป 

 นั�งรถไฟดว่น TGV สูก่รงุปารสี 

 ตื�นตาตื�นใจกับพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles Palace) 

 ขึ�นชมววิปารสีบนหอไอเฟลช ั�น 2 

 ***เมนพูเิศษ.. สปาเกตตี�หมกึดาํ,ฟองดรูช์สี และ หอยเอสคาโก*้**  

 
 

         กาํหนดการเดนิทาง        
                                                                      

ราคาเร ิ�มตน้      69,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ั�วเครื�องบนิ 

 



 

 

วนัที�   20-29 ก.ย. 61 69,900.- 

วนัที�   4-13, 18 –27 ต.ค.61 69,900.- 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํ�า 

โรงแรมที�พกั  

หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2 ดไูบ – โรม – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซี�ยม ✈   O O WARMTHOTEL 

3 โรม – ฟลอเรนซ ์– ปิซา่ O O O 
TOWER INN 

VALDERA 

4 ปิซา่ – เกาะเวนสิ – เวนสิ เมสเตร ้ O O O 
BEST WESTERN 

AIRVENICE 

5 เมสเตร ้– มลิาน – อนิเทอรล์าเคน O O O CITY OBERLAND 

6 ยอดเขาจงุเฟรา – สตราสบรูก์ O O O 

KYRIAD PRESTIGE  

NORD 

SCHILTIGHEIM 

7 
สตราสบรูก์ – รถไฟความเร็วสงู TGV – ปารสี – มงมารต์ - ขึ�นชม

หอไอเฟลชั �น 2   
O O O 

BEST WESTERN 

PLUS VELIZY 

8 
พระราชวังแวรซ์ายน ์– มหาวหิารนอเตรอดาม –  

ลอ่งเรอืแมนํ่�าแซน 
O O O 

BEST WESTERN 

PLUS VELIZY 

9 ประตชูยั – พพิธิภณัฑนํ์�าหอม – ชอ้ปปิ�ง – สนามบนิ O O ✈  

10 ดไูบ – กรงุเทพฯ   ✈ ✈  ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที� 1: กรงุเทพฯ  

18.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที� คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

21.25 น. ออกเดนิทางสูก่รงุโรม โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK 373 

วนัที� 2: กรงุเทพฯ – ดไูบ – โรม – วาตกินั – โคลอสเซี�ยม – นํ �าพเุทรวี� 

00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลี�ยนเครื�อง 

03.20 น. ออกเดนิทางสูก่รงุโรม ประเทศอติาล ีโดยเที�ยวบนิ EK 099 

07.25 น. ถงึสนามบนิฟูมชิโิน กรุงโรม ประเทศอติาล ี (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั�วโมง และจะ

เปลี�ยนเป็น 6 ชั�วโมงในวันที� 28 ตุลาคม 2561) นําท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร นําท่าน

เดนิทางพาทา่นเขา้สูน่ครรฐัวาตกินั (Vatican) ประเทศที�เล็กที�สดุในโลกตั �งอยูใ่จกลางกรงุโรม เป็น

ประเทศเดียวในโลกที�มีกําแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ั �งหมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็น



 

 

ศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิโดยมพีระสันตะปาปา มอํีานาจปกครองสงูสดุ นําทา่น

เข้าชมมหาวิหารที�ใหญ่ที�สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปี เตอร์ (St.Peter’s Basilica) ชม

ประตมิากรรมอนัลอืชื�อปิเอตา้ (Pieta) ของมเิคลันเจโลและชมแทน่บชูาบลัแดคคโิน (St. Peter's 

Baldachin) เป็นซุม้สํารดิที�สรา้งโดยจานโลเรนโซ แบรน์นิี ซ ึ�งสรา้งตรงบรเิวณที�เชื�อกันว่าเป็นที�ฝัง

พระศพของนักบญุปีเตอร ์  

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 จากนั�นผ่านชมกลุ่มโรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดีตศูนยก์ลางทางดา้นการเมอืง ศาสนา และ

เศรษฐกจิของอาณาจักรโรมนั ที�สะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุ่งเรอืงของอารยะธรรมโรมนัในชว่ง 2,000 ปี

ที�ผ่านมา  นําท่านชมความยิ�งใหญ่ในอดตี และเก็บภาพสวยบรเิวณรอบนอกของสนามกฬีาโคลอส

เซี�ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ อดตีสนามประลองการต่อสูท้ี�ย ิ�งใหญ่

ของชาวโรมันที�สามารถจุผูช้มไดถ้งึ 50,000 คน นําชมงานประตมิากรรมของเทพนยิายกรกีและโยน

เหรยีญอธษิฐานบรเิวณนํ �าพุเทรวี� (Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมที�โด่งดัง นําท่านเดนิสู่

บรเิวณยา่นบนัไดสเปน (The Spainsh Step) แหล่งแฟชั�นชั �นนําและแหล่งนัดพบของคนรักการช ้

อปปิ�ง หลังจากนั�นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมอนเตคาตนิี� เมอืงตากอากาศแหง่แควน้ทัสคาน ี

คํ�า      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ที�พกั      เดนิทางเขา้สูท่ี�พกั WARMTHOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที� 3: โรม – ฟลอเรนซ ์– ปิซา่ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางตอ่สูแ่ควน้ทัสคาน ี(Tuscany) โดยเมอืงหลวงของแควน้ คอื   ฟลอเรนซ ์(Florence) 

ที�ไดร้ับขนานนามว่าเป็นเมอืงศูนยก์ลางแห่งศลิปะในยุคเรอเนสซองส ์ซึ�งลว้นแลว้แต่มโีบราณสถาน

สําคัญ และมทีวิทัศน์ตามธรรมชาตทิี�สวยงาม จนไดร้ับการแต่งตั �งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโก ้

เมื�อ ปี ค.ศ.1982 ทําใหท้ัสคานีมชี ื�อเสยีงในฐานะดนิแดนท่องเที�ยวยอดนยิมระดับโลก นักทอ่งเที�ยวทั�ว

โลก ชมความยิ�งใหญ่ และอลังการของมหาวหิารซานตา มาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell 

Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ ์ที�ใหญ่เป็นอนัดับ 4 ของทวปียโุรป ซึ�งโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมที�ใช ้

หนิออ่นหลายสตีกแต่งผสมผสานกันไดอ้ยา่งงดงาม นําชมจตัรุสัเดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della 

Signoria) ซึ�งรายลอ้มไปดว้ยรูปปั�น อาท ิเชน่ รูปปั�นเทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune),วรีบุรุษ

เปอรซ์อิสุถอืหัวเมดซูา่ (Perseus with the Head of Medusa), รปูปั�นเดวดิ ผลงานที�มชี ื�อเสยีงของ ไม

เคลิ แองเจโล่ จากนั�นนําท่าน มารมิฝั�งแม่นํ�าอารโ์น จะพบกับสะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพาน

เกา่แกท่ี�มมีรีา้นขายทอง และอญัมณีอยูท่ั �งสองขา้ง 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงปิซ่า (Pisa) เมอืงแห่งศลิปะที�สําคัญของอติาล ีเป็นเมอืงเล็กๆอยูท่างตะวันตก

ของ Florence ดา้นตะวันตกของเมืองตดิกับทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน แมว้่าจะเป็นเมอืงเล็กๆ แต่ Pisa       

ก็เป็นเมอืงที�มชี ื�อเสยีงและเป็นที�รูจ้ักของ นําท่านเขา้สู่บรเิวณจตัุรสักมัโป เดย ์มรีาโกล ี(Compo 

Dei Miracoli) ที�ประกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเริ�มจากหอพิธีเจมิ

นํ �ามนต ์(Baptistry of St. John) ที�ใหญท่ี�สดุในอติาล,ี มหาวหิารดโูอโม (Duomo) ที�งดงามและ



 

 

หอเอนแหง่เมอืงปิซ่าอันเลื�อง ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมอืงปิ

ซา่ 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง เริ�มสรา้งเมื�อปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่

ระหวา่งการกอ่สรา้งตอ้งหยดุชะงักลงไปเมื�อสรา้งไปไดถ้งึชั �น 3 ก็เกดิการยบุตัวของฐานขึ�นมา และตอ่มา

ก็มกีารสรา้งหอต่อเตมิขึ�นอกีจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทั �งหมดถงึ 177 ปี โดยที�หอเอนปิซา่นี� กาลิ

เลโอ  บดิาแห่งวทิยาศาสตร ์ซึ�งเป็นชาวอติาเลี�ยนไดใ้ชเ้ป็นสถานที�ทดลองทฤษฎแีรงโนม้ถ่วงของโลก

ที�วา่ ส ิ�งของสองชิ�น นํ�าหนักไมเ่ทา่กัน ถา้ปลอ่ยสิ�งของทั �งสองชิ�นจากที�สงูพรอ้มกนั ก็จะตกถงึพื�นพรอ้ม

กนั จากนั�นใหท้า่นอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้ที�ระลกึราคาถกู ที�มรีา้นคา้เรยีงรายอยูม่ากมาย 

คํ�า       รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง  

ที�พกั      เดนิทางเขา้สูท่ี�พกั TOWER INN VALDERA  หรอืเทยีบเทา่  

วนัที� 4: ปิซา่ – เกาะเวนสิ – เมสเตร ้

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงเวนสิ (Venice Mestre) ฝั� งแผ่นดนิใหญ่ เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เว

นสิถูกสรา้งขึ�นจากการเชื�อมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี ซึ�งเป็นสว่น

หนึ�งของทะเลอาเดรยีตรกิ เป็นเมอืงทา่โบราณ และเป็นเมอืงที�ใชค้ลองในการคมนาคม มากที�สดุ  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําทา่นเดนิทาง สูท่า่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) นําทา่นลอ่งเรอืผา่นชมบา้นเรอืนของชาวเว

นสิ สูเ่กาะเวนสิ หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงที�ไมเ่หมอืนใคร โดยใช ้

เรอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนนมสีมญานามวา่เป็น "ราชนิแีหง่ทะเลเอเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 

เกาะ และมีสะพานเชื�อมถงึกันกว่า 400 แห่ง ขึ�นฝั� งที�บรเิวณซานมารโ์ค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส 

จากนั�นนําท่านเดนิชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที�มี

เรื�องราวน่าสนใจในอดตี เมื�อนักโทษที�เดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสู่คุกจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสว่าง

และโลกภายนอกเป็นครั �งสุดทา้ยระหว่างเดนิผ่านช่องหนา้ต่างที�สะพานนี�  ซ ึ�งเชื�อมต่อกับวงัดอดจ ์

(Doge’s Palace) อันเป็นสถานที�พํานักของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี        ซึ�งนักโทษชื�อดังที�เคย

เดนิผ่านสะพานนี�มาเเลว้คอื คาสโนว่านั�นเอง นําทา่นถา่ยรูปบรเิวณจตัรุสัซานมารโ์ค (St.Mark’s 

Square) ที�นโปเลยีนเคยกลา่วไวว้า่ “เป็นหอ้งนั�งเลน่ที�สวยที�สดุในยโุรป” จัตรุัสถกูลอ้มรอบดว้ยอาเขต

อันงดงาม รวมทั �งโบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ที�มโีดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศลิปะไบ

แซนไทน์ จากนั�นอสิระใหท้่านไดม้เีวลาเที�ยวชมเกาะอันแสนโรแมนตกิ เช่น เพื�อชมมนต์เสน่ห์แห่ง

นครเวนสิ, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์ค, ชอ๊ปปิ�งสนิคา้ของที�ระลกึ อาทเิชน่ เครื�องแกว้มรูาโน่,หนา้กากเวนสิ 

หรือนั�งจบิกาแฟในรา้น Café Florian ที�เปิดใหบ้รกิารมาตั �งแต่ปี ค.ศ.1720 สมควรแก่เวลานําท่าน

เดนิทางกลับสูฝั่�งแผน่ดนิใหญ ่Venice Mestre 

คํ�า      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง (สปาเกตตี�หมกึดาํ) 
 

ที�พกั       เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก BEST WESTERN AIRVENICE  หรอืเทยีบเทา่  

วนัที� 5: เวนสิ เมสเตร ้– มลิาน – อนิเทอรล์าเคน 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

 จากนั�นเดนิทางสูต่ัวเมอืงมลิาน (Milan) เมอืงที�เรยีกไดว้า่ เป็นเมอืงหลวงแหง่แฟชั�นของโลก นําทา่น

ชมมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano)   ที�สรา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิ ที�ผสมผสาน

กัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟื� นฟูศลิปวทิยาการ ชมแกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล 

(Galleria Vittorio Emanuele II) ที�นับว่าเป็นชอปปิงมอลลท์ี�สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที�สุดใน

เมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที� 2 ผูร้เิร ิ�มการรวมชาตหิัวเมอืงต่างๆในอติาล ี

และอนุสาวรียข์องศลิปินชื�อดังในยุคเรเนซองส์อกี 1 ท่าน คือ ลโิอนารโ์ด ดาร์วนิซี� ที�อยู่ในบรเิวณ

ดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย นําท่านเดนิขา้มพรหมแดนอติาล ี– สวติเซอรแ์ลนด ์เพื�อเดนิทางสูจ่ากนั�นนําท่านเดนิทางต่อสูเ่มอืงอนิ

เทอรล์าเคน (Interlaken) เมอืงระหว่างทะเลสาบเป็นเมอืงที�ตั �งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake 

Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz) อสิระใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบ

สวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ 

คํ�า        รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง (ฟองดรูช์สี) 

ที�พกั        เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่   
  

วนัที� 6: ยอดเขาจงุเฟรา – สตราสบรูก์  

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมอืงตากอากาศที�สวยงามและยงัเป็นที�ตั �งสถานี

รถไฟขึ�นสู ่ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื�อปี คศ.2001  องคก์ารยเูนสโกประกาศใหย้อดเขา

จูงเฟรา เป็นพื�นที�มรดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรป นําคณะนั�งรถไฟท่องเที�ยวธรรมชาต ิขึ�น

พชิติยอดเขาจูงเฟราที�มคีวามสงูกวา่ระดับนํ�าทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหวา่งเสน้ทางขึ�น

สู่ยอดเขาท่ านจะไดผ้่ านชมธารนํ� าแข็ งที�มีขนาดใหญ่ จนถึง  สถานีรถไฟ จุงเฟ รายอร์ค 

(Jungfraujoch) สถานรีถไฟที�อยูสู่งที�สุดในยุโรป (Top of Europe) เขา้ชมถํ �านํ �าแข็ง (Ice 

Palace) ที�แกะสลักใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารนํ�าแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพื�นเมอืง 

บา่ย พาทา่นชมววิที� ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จดุชมววิที�สงูที�สดุในยโุรป ที�ระดับความสงูถงึ 3,571 

เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลที�ถงึชายแดนสวสิ สัมผัสกับภาพของธารนํ�าแข็ง Aletsch Glacier 

ที�ยาวที�สดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย อสิระใหท้า่นได ้

สนุกสนานกบัการถา่ยรปู เลน่หมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอดเขา และที�ไมค่วรพลาด

กบัการสง่โปสการด์โดยที�ทําการไปรษณียท์ี�สงูที�สดุในยโุรป นําคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไมซํ่�า

เสน้ทางเดมิ ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศนท์ี�สวยงามและแตกตา่งกนัจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรนุ

เนนิ(Lauterbrunnen) จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงสตราสบรูก์ (Strasbourg) ประเทศฝรั�งเศส 

เมอืงหลวงแห่งแควน้อัลซาส (Alszce) ที�ม ี2 วัฒนธรรม คอืฝรั�งเศสและเยอรมนี เนื�องจากผลัดกันอยู่

ภายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศนี�สลับกันไปมา สตราสบูร์ก เป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมัย

โบราณเป็นรอ่งรอยประวัตศิาสตรใ์หช้าวเมอืงปัจจบุนัไดช้ื�นชม 

คํ�า       รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง 



 

 

ที�พกั        เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก KYRIAD PRESTIGE NORD SCHILTIGHEIM  หรอืเทยีบเทา่     
 

วนัที� 7: สตราสบรูก์ – รถไฟความเร็วสงู TGV – ปารสี – มงมารต์  - ข ึ�นชมหอไอเฟลช ั�น 2 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําคณะน ั�งรถไฟความเร็วสูง TGV สูม่หานครปารสี ว ิ�งดว้ยความเร็ว 300 กโิลเมตร ตอ่ช ั�วโมง 

จนถงึเดนิทางมาถงึสถานีรถไฟ Gare Du East ในมหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศ

ฝรั�งเศส เมอืงที�มมีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที�นักท่องเที�ยวอยากมาเยอืนมาก

ที�สดุ ปัจจุบันกรุงปารสีเป็นหนึ�งในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมที�ลํ�าสมัยแห่งหนึ�งของโลกที�

ทรงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บนัเทงิ สื�อ แฟชั�น วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําใหก้รงุปารสีเป็น

หนึ�งในเมอืงที�สําคัญที�สดุแหง่หนึ�งของโลก   

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่ยา่นมงมารต์ (Montmartre) เนนิเขาที�สูงที�สดุในปารสี   นําทา่นชมวหิารพระ

หฤทยัอนัศกัดิ�สทิธิ� (Sacre Coeur) เป็นโบสถ์แบบศลิปะโรมาโนไบแซนไทน์ที�สวยที�สุดในกรุง

ปารสี ณ บรเิวณนี� คุณจะไดช้มกรุงปารสีที�แสนจะน่าประทับใจ พรอ้มรื�นเรงิไปกับนักดนตรพีเนจรที�มา

ขับกล่อมดนตรีใหก้ับผูม้าเยือน บรเิวณมงมาร์ต มีบาร์ คาเฟ่ รา้นคา้น่ารัก แทรกตัวเบียดเสียดกัน

มากมาย รวมถงึสนิคา้ที�ระลกึใหท้่านเลือกชม เลือกซื�อ ไดต้ามอัธยาศัย นําท่านขึ�นชมหอไอเฟล 

(Tour Eiffel) ช ั�น 2 สัญลักษณ์ที�โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารสีดว้ยความสูงถงึ 1,051 ฟุต  ซึ�ง

สรา้งขึ�นในปี ค.ศ.1889 ที�บรเิวณจัตรุัสทรอคคาเดโร ่

คํ�า        รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

ที�พกั       เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก BEST WESTERN PLUS VELIZY  หรอืเทยีบเทา่     

วนัที� 8: พระราชวงัแวรซ์ายน ์– มหาวหิารนอเตรอดาม – ลอ่งเรอืแมน่ํ �าแซน 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสู่ เมืองแวรซ์ายส  ์นําเข้าชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส  ์(Versailles 

Palace) อันยิ�งใหญ่ (มไีกดท์อ้งถิ�นบรรยายในพระราชวัง) ที�สรา้งขึ�นตามพระราชประสงคข์องพระเจา้

หลุยสท์ี� 14 ภายในตกแต่งอยา่งวจิติรอลังการ ทั �งจติรกรรมฝาผนัง รูปปั�น รูปแกะสลักและเครื�องเรอืน 

ซึ�งเป็นการใชเ้งนิอยา่งมหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง,

ทอ้งพระโรงที�ตกแต่งอยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี�, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ที�มี

ความยาวถงึ 73 เมตร ซึ�งเป็นหอ้งที�พระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคย

เขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลยุสท์ี� 14 แหง่ฝรั�งเศส อกีทั �งยงัเป็นหอ้งที�ใชสํ้าหรับจัดงานเลี�ยงและเตน้รํา

ของพระนางมาร ีอังตัวแนตต์ มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี� 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีที�ตกแต่งอย่าง

งดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนที�ย ิ�งใหญ ่

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนั�นนําท่านกลับเขา้สูม่หานครปารสี (Paris) จากน ั�นเขา้ชมมหาวหิาร  นอเตรอดามแหง่ปารสี 

(Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิที�งามเลศิ โดด

เด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหลี�ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสงูจากระดับพื�นดนิถงึ 96 เมตร 



 

 

เป็นสถานที�ประกอบพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลุยสท์ี� 16 กับพระนางมารอีังตัวเนตต ์และยังเป็น

จุดกิโลเมตรที�ศูนย์ของประเทศฝรั�งเศสอีกดว้ยจากน ั�นนําท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux 

Mouches Cruise) ไปตามแม่นํ� าแซนที� ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั� งแม่นํ�า เป็นอีกหนึ�งประสบการณ์ที�น่า

ประทับใจ 

คํ�า       รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง (หอยเอสคาโก)้  

ที�พกั       เดนิทางเขา้สูท่ี�พกั BEST WESTERN PLUS VELIZY  หรอืเทยีบเทา่     

วนัที� 9: ประตชูยั – พพิธิภณัฑน์ํ �าหอม – ชอ้ปปิ� ง – สนามบนิ 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเที�ยวชมความงดงามของมหานครปารสี ผา่นลานประวตัศิาสตรจ์ตัุรสัคองคอรด์ (Place de la 

Concorde) ที�พระเจา้หลุยสท์ี� 16 และพระนางมารอีองตัวแนต ถูกตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิใน

สมัยปฏวิัตฝิรั�งเศส จากน ั�นเขา้ สูถ่นนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ่ (Champs Elysees) ซึ�งทอด

ยาวจากจัตุรัสคองคอรด์ตรงสูป่ระตชูยันโปเลยีน, นําชมและถา่ยรูปคูก่บัประตชูยั   นโปเลยีน (Arc 

de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดย

เริ�มสรา้งขึ�นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 นําท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์นํ �าหอม 

Fragonard พพิธิภัณฑท์ี�จัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาและจัดแสดงวธิกีารผลตินํ�าหอมในปัจจุบัน ของ

โรงงานผลตินํ�าหอมยี�หอ้ Fragonard ยี�หอ้นํ�าหอมอันโด่งดัง ที�มแีหล่งผลติตน้กําเนิดมาจากเมอืง 

Grasse เมอืงที�ไดช้ื�อวา่เป็นเมอืงหลวงของโลกนํ�าหอม โดยพพิธิภัณฑแ์หง่นี�กอ่ตั �งขึ�นมาในปี 1983 ตัว

อาคารเป็นที�อยูเ่ดมิของ นโปเลยีน โบนาปารต์ที� 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึ�งแต่ละหอ้งจัด

แสดงเรื�องราวเกี�ยวกับบรรจุภัณฑบ์รรจุนํ�าหอมตั �งแต่สมัยอดตีจนถงึปัจจุบัน และบอกเล่าเรื�องราวการ

ผสมผสานกลิ�นนํ�าหอมใหม้เีอกลักษณ์อนัรัญจวนใจ และหากทา่นมองหาของฝากจากปารสีที�ไมเ่หมอืน

ใคร ทา่นสามารถเลอืกซื�อนํ�าหอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอธัยาศัย 

กลางวนั         รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนั�นเชญิเลือกซื�อสนิคา้แฟชั�นราคาถูกในรา้นค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น 

เครื�องสําอาง นํ�าหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนั�นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที�เต็มไปดว้ยนักชอ้ปปิ�ง

จากทั�วทุกมุมโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุง ปารสีที�แกลเลอรี� ลาฟาแยตต ์(Galleries 

Lafayette) หรอืท่านสามารถเลอืกซื�อสนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ที�มสีาขา

เปิดอยูใ่จกลางกรุงปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต, เครื�องหนัง, มดีพับ, นาฬกิายี�หอ้

ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer     เป็นตน้ 

17.00 น. นําเดนิทางสู ่สนามบนิชารล์ เดอ โกล เพื�อใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษ ี(Tax Refund) และมี

เวลาในการเลอืกซื�อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

21.55 น. ออกเดนิทางกลับสูด่ไูบ โดยเที�ยวบนิที� EK 076 

วนัที� 10: ดไูบ – กรงุเทพฯ  

06.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง 



 

 

09.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK 372 

19.15 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภีาพ 

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ�การยา้ยเมอืงที�เขา้พกั เชน่ กรณีที�เมอืงน ั�นมี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที�ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี�ยนตามความ

เหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัที�ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั �งในกรณีที�ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั�ง มฉิะน ั�นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั�งส ิ�น 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

โปรแกรม : WAKE UP IN EUROPE 

อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ั�งเศส 10 วนั 7 คนื  

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 

กาํหนดวนัเดนิทาง :  20-29 ก.ย. 61 
4-13, 18 –27 ต.ค.61  

  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 69,900.- 



 

 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 69,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 12,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 69,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
69,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�วเครื�องบนิ ทา่นละ  51,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 

ช ั�นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั�น) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม  
 คา่ตั�วเครื�องบนิ ชั �นประหยัด ( Economy Class) ที�ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�) 

คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื�นไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ื�องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายตุ ั�งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ�าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิ�น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

 คา่ธรรมเนยีมนํ�ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น  (18 ยโูร) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 10 x 3 = 30 ยโูร) 



 

 

 

เง ื�อนไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีที�น ั�งจะยนืยนัเม ื�อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ั�น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื�อทําการจองควิยื�นวซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื�อไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นที�ตอ้งการออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที�  

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครั �ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�น 

5. การยื�นวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั �นตอนการยื�นวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทั �งแบบหมูค่ณะและยื�น  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื�อประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที� 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั �งหมด 

 

เง ื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�นจรงิเหต 

 

  ขอ้มลูเบื�องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื�นวซีา่และการยื�นขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที�ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึ�น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื�นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื�อ

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ�งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที�ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที�ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื�องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั�น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ�มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ�ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื�นคํารอ้ง

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื�องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิ�งในการยื�นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่�ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที�ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั�นๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องต ั�วเครื�องบนิและที�น ั�งบนเครื�องบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที�นั�งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั�วเครื�องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�การ

เรยีกเก็บคา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ ซึ�งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั�วเครื�องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที�เกดิขึ�นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที�สายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี�มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื�นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํ�าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ี�มปัีญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ�นอยูก่ับทางเจา้หนา้ที�เช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาที�เช็คอนิเทา่นั�น 

 



 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ�นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที�  

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึ�นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื�อนการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที�  

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / คา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ หรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ (กรณีออกตั�วเครื�องบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีที�กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูตํิ�า 

3. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที�มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัทาํการ 

ยื�นวซีา่แสดงตนที�ศนูยย์ ื�นวซีา่ VFS Global(สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารที�ออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 



 

 

 

หมายเหตุ: การยื�นวซี่าแต่ละคร ั�งกบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งทําการยื�นวซี่า ประเภทหมู่คณะ 

เท่าน ั�น โดยการยื�นเป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจีํานวน 15 คน ข ึ�นไป โดยทางศูนยร์บัยื�น จะเป็นผู ้

กําหนดวนัยื�นวซี่าเท่าน ั�น ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยื�นวซี่าในวนัที�กําหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ (Premium) ดงันี�  

 ในกรณีที�เหลอืระยะเวลายื�นวซีา่นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง มคีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีที�เหลอืเวลายื�นวซี่าเหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนั มคีา่ Fast Track เพิ�มเตมิอกี ทา่น

ละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ั�งนี� คา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�น ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระกบัทางศนูยร์บัยื�นโดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยื�นขอวซีา่จะมเีง ื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผู ้

เดนิทางที�ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ�ว จํานวน 2 ใบ (พื�นหลัง

ขาวเท่านั�น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั�วไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยื�นวซีา่ และหากบัญชี

กระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นั�น) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลที�สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ 

แม ่พี�นอ้ง ที�มสีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นั�น) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 



 

 

3.2.2. ถา่ยสาํเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลที�ออกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ี�ออกให ้และผูท้ี�ถกูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตุําแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ�มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบันที�กําลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีที�บดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชี�แจงวา่

ทําไมไมม่ ีpassport *** 



 

 

- กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรที�สถานทตูดว้ย ท ั�งสองทา่น (เฉพาะควิเดี�ยวเทา่นั�น) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่

เทา่น ั�น 

 

 

 

 

 


