
 

 

 

QR102 อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส 8วนั5คนื  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



>>>> ITALY SWITZERLAND FRANCE  8D5N <<<< 

อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส 8วนั5คนื 
มลิาน เวนสิ ลเูซริน์ แองเกลเบริก์ ดจิอง ปารสี 

เดนิทางโดยสายการบนิระดบั 5ดาว QATAR AIRWAYS (QR) 

** ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่และคา่บรกิารแลว้ ** 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์

2  ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์- มลิาน - ทา่เรอืตรอนเคตโต ้- จตัรุสัซานมารโ์ค - มหาวหิาร
ซานมารโ์ค - เมสแตร ้

3  มลิาน - มหาวหิารดโูอโม ่-  Santa Maria Delle Grazie – ชอ้ปป้ิง แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล 

4  แองเกลเบริก์ - น ัง่กระเชา้สูย่อดเขาทติลสิ – เมอืงลูเซริน์ 

5  ลูเซริน์ - เมอืงดจิอง 

6  เมอืงดจิอง – พระราชวงัแวรซ์ายน ์- ปารสี - ลอ่งเรอืบาโตซ ์ปารเีซยีง 

7  มหานครปารสี –จตัรุสัคองคอรด์ - ประตชูยันโปเลยีน  – หอไอเฟล - ถนนชองป์เอลเิซ ่แกลเลอรี ่
ลาฟาแยตต ์– ทา่อากาศยานปารสี ชารล์ เดอ โกลล 

8  ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์- ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

19 - 26 Nov 2018  65,900  65,900 65,900 20,000 12,500 

20 - 27 Dec 2018  69,900  69,900 69,900 20,000 12,500 

 

 

 



รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์

16.00  พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้ 4 ประต ู8 
เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก
ดา้นเอกสาร ออกบตัรทีน่ั่ง โหลดสมัภาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

19.35  เดนิทางสูท่า่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR833 

23.25  เดนิทางถงึ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

วนัที ่2 ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์- มลิาน - ทา่เรอืตรอนเคตโต ้- จตัรุสัซานมารโ์ค - มหา
วหิารซานมารโ์ค - เมสแตร ้

01.35  น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุมลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิการต์า้แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR123 

06.25  เดนิทางถงึทา่อากาศยานมลิาโนมลัเปนซา กรงุมลิาน ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศ
ไทย 6ชัว่โมง     กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) น าทา่นผา่นพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืง และพธิกีารทางศลุกากร ใหน้ าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่กรงุมลิาน 
(Milan)(ระยะทาง 48 ก.ม./ใชเ้วลา50นาท)ี  เมอืงใหญเ่ป็นอนัดบัสองรองจากกรงุโรม ตัง้อยูท่างตอน
เหนือของประเทศอติาล ีมลิานไดช้ือ่วา่เป็นหลวงแหง่แฟชัน่ชัน้น าของโลกอกีเมอืงหนึง่เชน่เดยีวกบั
ปารสี และนวิยอรค์อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทางธรุกจิของประเทศอติาลอีกีดว้ย จากนัน้เดนิทางจากนัน้น า
ทา่นไปยัง ทา่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto Pier) (ระยะทาง 281ก.ม./ใชเ้วลา2.50ชม.) ทา่เรอืทีม่ี

http://bit.ly/2NMk5YE


เรอืใหบ้รกิารไปยังสถานทีต่า่งๆของเมอืง เพือ่ชมทวิทัศนธ์รรมชาตขิอง 2 ฝ่ังคลอง นับเป็นเมอืงทีม่ี
คลองมากกวา่ถนนอกีเมอืงหนึง่ของโลก น าทา่นลงเรอืทัศนาจร ขา้มสู ่เกาะเวนสิ (Venice Island) 
เมอืงแหง่ความโรแมนตกิ ทีไ่ดร้ับฉายาวา่ ราชนิแีหง่ทะเลเอเดรยีตกิ (Queen of the Adriatic) 
โดยชาวเวนสิสว่นใหญน่ยิมใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน และไดรั้บขนานนามวา่ยังเป็นเมอืงแหง่
สะพาน เมอืงแหง่แสงสวา่ง ถกูสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็กๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกนั เป็นเมอืงโบราณ
ทีม่กีารใชค้ลองเป็นเสน้ทางการคมนาคมมากทีส่ดุ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (มือ้ที1่) 

หลงัรับประทานอาหารกลางวัน น าทา่นไปชมความงดงามของจตัรุสัซานมารโ์ค (San marco) 
(ระยะทาง 3 ก.ม./ใชเ้วลา3นาท)ีศนูยก์ลางของเกาะเวนสิ ดนิแดนทีเ่ต็มไปดว้ยศลิปะและสถาปัตยกรรม
แบบไบเซนไทน ์ทีแ่มแ้ตน่โปเลยีนยังหลงใหล รายลอ้มไปดว้ยโบสถนั์กบญุ เซนตม์ารค์, หอระฆัง, เสา
แหง่นักบญุ ท าใหด้งูามสงา่ยิง่นัก จากนัน้น าทา่นเดนิชมความงดงามภายในเกาะเวนสิ ถา่ยรปูคูก่บั 
สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพานทีบ่นัทกึเรือ่งราวชวนหลงใหล  ในอดตี เมือ่นักโทษ
ทีเ่ดนิออกจากหอ้งพพิากษา พวกเขาจะไดเ้ห็นกบัแสดงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง้สดุทา้ย กอ่นทีจ่ะ
กา้วเขา้สูท่ัณฑสถาน ในอดตีมทีักโทษชือ่ดงัทีเ่คยเดนิผา่นสะพานแหง่นี้มาแลว้ ผูนั้น้คอื คาสโนวา
(Casanova) น่ันเอง อกีทัง้คกุแหง่นี้ไดเ้ชือ่มกบัพระราชวงัดอดจ ์(Doge’s Palace หรอื Palazzo 
Ducale) ทีพ่ านักของผูค้รองนครเวนสิ ซึง่เป็นศนูยร์วมอ านาจการปกครองเมอืงเวนสิในอดตี กอ่สรา้ง
ขึน้ในสมัยศตวรรษที ่9 และไดรั้บการบรูณะกอ่สรา้งเพิม่เตมิชว่งระหวา่งศตวรรษที ่14 และ 15 จนกระทั่ง
สวยงามอยา่งทีเ่ห็นในปัจจบุนั  จากนัน้  น าไปยัง มหาวหิารซานมารโ์ค (Mark’s Basillica)(ถา่ยรปู
ดา้นนอก) มหาวหิารทีเ่ป็นตวัอยา่งอนัส าคญัของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์ตัง้อยูท่ีจ่ตรัุสซานมารโ์8ตดิ
และเชือ่มกบัวังดยกุแหง่เวนสิ เดมิตวัโบสถเ์ป็นโบสถน์อ้ยของประมขุผูค้รองนครเวนสิ และมไิดเ้ป็นมหา
วหิารของเมอืง จากนัน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1807 เป็นตน้มา บาซลิกิาก็เป็นทีน่ั่งของอคัรบดิรแหง่นครเวนสิ 
จัดเป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่สีถาปัตยกรรมอนังดงาม ทีท่ าจากงานโมเสกแบบ ไบแซนไทน ์และประตมิากรรม
ตา่งที ่ แสดงถงึความอดุมสมบรูณ์ ความมอี านาจ และความมั่งคัง่ของนครเวนสิ กอ่สรา้งตัง้แต่
ครสิตศ์ตวรรษที ่11 และใหส้มญาวา่ Chiesa D”Oro หรอื โบสถท์อง หากมเีวลาอสิระใหท้า่นสมัผัสกบั
บรรยากาศภายในนครเวนสิ อาท ิลิม้รสอาหาร เมนูดงัแหง่นครเวนสิ, เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ ชอ้ปป้ิงสนิคา้
แบรนดเ์นมทีเ่รยีงรายตลอดสองฝ่ังขา้งทาง จากนัน้น าทา่นขึน้รถคนัเดมิน าทา่นเดนิทางกลบัสูท่า่เรอืต
รอนเคตโต ้จากนัน้น าทา่นขึน้รถคนัเดมิเพือ่เดนิทางสู ่เมสเตร (Mestre) (ระยะทาง10กม./20นาท)ี 
เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต เป็นแควน้ทีม่คีวามมั่งคัง่และเป็นแหลง่ทีม่อีตุสาหกรรมเยอะทีส่ดุใน
ประเทศอติาล ีเป็นอกีหนึง่แควน้ทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมเดนิทางมามากอกีแหง่หนึง่ โดยมนัีกทอ่งเทีย่วมา
เยอืน เฉลีย่ไมต่ า่กวา่ 60 ลา้นคนในทกุๆปี รวมถงึยังมรีา้นขายสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าของโลกอกี
มากมาย อกีทัง้ยังมจัีตรัุสทีม่แีลนดม์ารก์เกา่แก ่สมัผัสไดถ้งึความงดงามของอาคารประวัตศิาสตรแ์ละ
วัฒนธรรมอติาลใีนแบบดัง้เดมิ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที ่2) หลงัอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี่
พกั 

ทีพ่กั: Hotel Mercure Venezia – Marghera Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่3 มลิาน - มหาวหิารดโูอโม ่-  Santa Maria Delle Grazie – ชอ้ปป้ิง แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็ม
มานูเอล 



เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3)  

น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุมลิาน (Milan) (ระยะทาง246ก.ม./ใชเ้วลาประมาณ 2ชัว่โมง40นาท)ี เมอืงทีม่ี
ขนาดใหญเ่ป็น    อนัดบัสองรองจากกรงุโรม ตัง้อยูท่างตอนเหนือของประเทศอติาล ีมลิานไดช้ือ่วา่เป็น
เมอืงหลวงแหง่แฟชัน่ชัน้น าของโลก อกีเมอืงหนึง่เชน่เดยีวกบั ปารสี และนวิยอรค์ อกีทัง้ยังเป็น
ศนูยก์ลางทางธรุกจิของประเทศอติาลอีกีดว้ย มุง่หนา้สูศ่นูยก์ลางอนัศกัดิส์ทิธิข์องเมอืงมลิาน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที4่) 

จากนัน้น าทา่นถา่ยภาพดา้นนอก มหาวหิารดโูอโม ่(Milan Duomo) (ระยะทาง 7 ก.ม./ใชเ้วลา25
นาท)ี มหาวหิารทีส่รา้งดว้ย  สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ จัดวา่เป็นมหาวหิารทีม่คีวามใหญโ่ตเป็นอนัดบั
สามของโลก เริม่สรา้งในปี ค.ศ.1386 แตก่วา่จะแลว้เสร็จใชร้ะยะเวลารวมกวา่ 400 ปี ดา้นนอกมหีลงัคา
ยอดเรยีวแหลมทีท่ าจากหนิออ่นจ านวน 135ยอด และมรีปูปัน้หนิออ่นจากสมยัตา่งๆ กวา่ 2,245ชิน้ โดย
ยอดหลงัคาทีส่งูทีส่ดุ มรีปูปัน้ทองขนาด 4เมตร ของพระแมม่าดอนน่าเป็นสงา่อยู ่ถา่ยรปูกบั Santa 
Maria Delle Grazie เป็นสถานทีท่ีไ่ดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นทีรู่จั้กกนัดใีนฐานะ
สถานทีเ่ก็บผลงานศลิปะชิน้ส าคญัในประวัตศิาสตรอ์ยา่งภาพ The Last Supper ของลโีอนารโ์ด ดาวนิช ี
โบสถท์ีม่ลีกัษณะเหมอืนถ ้าแหง่นี้เป็นอกีแหง่ทีไ่ดร้ับเกยีรตสิงูสดุในอติาล ีโดยไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็น
มรดกโลก ภาพ The Last Supper ถกูเก็บรักษาอยูใ่นบรเิวณหอ้งอาหารของโบสถ ์จากนัน้น าทา่นสู ่
แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Victor Emmanuel) อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบั
การชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าของโลก อาทเิชน่ LV, GUCCI, TOD’S รวมถงึรา้น PRADA แหง่
แรกของโลก ใหท้า่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึจากดา้นในของอาคาร ซึง่มลีกัษณะเป็นอาคารกระจกสมยั
โบราณ นับเป็นอาคารทีเ่กา่แกแ่ละสวยงามอกีแหง่หนึง่ของโลก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (มือ้ที ่5) หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

ทีพ่กั: IH Hotel Milano St.John หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่4 แองเกลเบริก์ - น ัง่กระเชา้สูย่อดเขาทติลสิ – เมอืงลูเซริน์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

เดนิทางสูเ่มอืงแองเกลิเบริก์ (ระยะทาง 330 ก.ม./ใชเ้วลา4.05 ชม.)เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูบ่นเขาสงู อยู่
ในรัฐออบวัลเดนิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ จดุสงูสดุในพรมแดนของเมอืงเป็น
ยอดเขาทติลสิ ซึง่ยอดเขาทติลสิมคีวามสงูประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเลปานกลาง เป็นทีต่ัง้
ของสถานีกระเชา้โรแตรเ์พือ่เดนิทางขึน้สูย่อดเขาทติลสิ (Titlis) ทา่นจะไดส้มัผัสกบักระเชา้ทรงกลม
ทีเ่รยีกวา่ โรแตร ์เคเบิล้คาร ์ทีจ่ะหมนุรอบๆ ทีท่า่นสามารถดวูวิได ้360องศาในขณะทีเ่คลือ่นทีข่ ึน้ไป
เรือ่ยๆ ทา่นจะไดข้ึน้ชมทัศนียภาพทีง่ดงามของเทอืกเขาแอลป์  ชมถ ้าแข็งทีส่วยงาม และเดนิเลน่
ถา่ยรปูหรอืเลน่หมิะบนยอดเขา และชม สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 
100 ปีการทอ่งเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมคีวามยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอดขา้ม
หนา้ผา อสิระใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั Asia set menu ณ ภตัตาคารบนยอดเขาทติลสิ (มือ้ที ่7) 

หลงัอาหารเทีย่งอสิระใหท้า่นชมววิทวิทศัน ์หรอืถา่ยรปู จากนัน้น าทา่นน่ังเคเบิล้คารล์งมาทีส่ถานี



ดา้นลา่งและเดนิทางสูเ่มอืงลูเซริน์ (Lucerne) (ระยะทาง 74 ก.ม./ใชเ้วลา1.26 ชม.) เมอืงทอ่งเทีย่ว
ยอดนยิมอนัดบัหนึง่ของ สวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขาจากนัน้พาทา่น ชม
สงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึ
ถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพาน
ไมช้าเปล (Chapel Bridge)ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ า้รอยส ์(Reuss 
River) อนังดงามซึง่เป็นเหมอืนสญัลกัษณ์ของเมอืงลเูซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่หีลงัคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน
ยโุรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิตลอด
แนวสะพาน  จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิบรเิวณยา่นOld Town เชน่ ชอ็คโกแลต
, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (มือ้ที ่8) หลงัรับประทานอาหาร น าทา่นเดนิ
ทางเขา้สูท่ีพ่ัก 

ทีพ่กั: IBIS Styes Lucern หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่5 ลูเซริน์ - เมอืงดจิอง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9)  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดจิอง (Dijon) (ระยะทาง 350 ก.ม./ใชเ้วลา 3.27 ชม.)  ประเทศฝรั่งเศส อดตี
เมอืงหลวงแหง่แควน้เบอรก์นัด ีผา่นทุง่ราบอนักวา้งใหญแ่หลง่ผลติมัสตารด์ชือ่ดงั อกีทัง้ยังมชีือ่เสยีงใน
การผลติไวนช์ัน้เลศิอกีดว้ย ผา่นชมอาคารบา้นเรอืนสมัยเรอเนสซองส ์โบสถแ์ละวหิารเกา่แกใ่นสมัยยคุ
กลาง ซึง่มจีดุเดน่คอื การมงุหลงัคาดว้ยกระเบือ้งสแีดงสดจัดเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที1่0) 

บา่ย  น าทา่นเดนิชมบรเิวณรอบๆ เมอืงดจิอง บรเิวณดา้นนอก อาทเิชน่ Église Notre-Dame de Dijon, 
Palace of the Dukes and Burgundy States, Saint Michael Church, และ Cathédrale Saint-
Bénigne de Dijon จากนัน้น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงทีย่า่น Town square 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (มือ้ที ่11) หลงัรบัประทานอาหาร น าทา่น
เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Ibis Styles Dijon หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 



วนัที ่6 เมอืงดจิอง – พระราชวงัแวรซ์ายน ์- ปารสี - ลอ่งเรอืบาโตซ ์ปารเีซยีง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่12) 

น าทา่นไปยัง เมอืงแวรซ์ายน ์(VERSAILLES) ระยะทาง 318 กม. 430 ชม. อกีหนึง่เมอืงทอ่งเทีย่วที่
มชีือ่เสยีงดา้นการทอ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดงั เป็นทีน่ยิมในหมูนั่กทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาเทีย่วกรงุปารสี ซึง่ตอ้ง
แวะมาเมอืงแวรซ์ายดว้ย ในอดตีนัน้เมอืงแวร ์ซายยังเคยเป็นเมอืงหลวงของราชอาณาจักรฝรั่งเศสโดย
พฤตนัิยเป็นเวลากวา่หนึง่ศตวรรษ ปัจจบุนัเมอืงแวรซ์ายไดก้ลายเป็นชานเมอืงทีร่ า่รวยของกรงุปารสีอกี
ดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที1่3) 

บา่ย  น าทา่นเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัแวรซ์ายน ์(Versailles Palace) อนัยิง่ใหญ ่(มไีกด์
ทอ้งถิน่บรรยายในพระราชวัง) ทีส่รา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี1่4 ภายในตกแตง่
อยา่งวจิติรอลงัการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รปูปัน้ รปูแกะสลกัและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งนิอยา่ง
มหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวัง อาทเิชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง, ทอ้งพระโรงที่
ตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก(Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ73
เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด(ีปาน) ราชทตูไทยสมัยพระนารายณม์หาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่
พระเจา้หลยุสท์ี1่4แหง่ฝร่ังเศส อกีทัง้ยังเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้ร าของพระนางมาร ีองั
ตวัเนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลยุสท์ี1่6, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิทีีต่กแตง่อยา่งงดงาม, ภาพเขยีน
ปราบดาภเิษกของจักรพรรด ินโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ ่จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูก่รงุปารสี (Paris)(ระยะทาง 
23 ก.ม./ใชเ้วลา 1 ชม.) เมอืงศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ า้สมยัแหง่หนึง่ของโลก ทีท่รง
ดว้ยอทิธพิลของการเมอืง, การศกึษา, บนัเทงิ, สือ่, แฟชัน่,  วทิยาศาสตร ์และศลิปะ ท าใหก้รงุปารสี
เป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคญัทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก และหนึง่ในกจิกรรมในการชมเมอืงปารสีทีนั่กทอ่งเทีย่ว
หลายคนชืน่ชอบ คอืการ ลอ่งเรอืบาโตซ ์ปารเีซยีง(Bateaux Parisiens-Sein River Cruise) 
คา่ลอ่งเรอืรวมอยุใ่นคา่ทวัรแ์ลว้ ใชเ้วลาประมาณ1ช ัว้โมง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (มือ้ที ่14) หลงัรับประทานอาหาร น าทา่นเดนิ
ทางเขา้สูท่ีพ่ัก 

ทีพ่กั: Best Western plus Paris Veliizy Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทฯจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง) 

 

วนัที ่7 มหานครปารสี –จตัรุสัคองคอรด์ - ประตชูยันโปเลยีน  – หอไอเฟล - ถนนชองป์เอลเิซ ่แกลเลอ
รี ่ลาฟาแยตต ์– ทา่อากาศยานปารสี ชารล์ เดอ โกลล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่15) 

น าทา่นถา่ยภาพจตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ทีพ่ระเจา้หลยุสท์ี ่16 และพระนางมารี
องัตวัเนตต ์ถกูตดัสนิ  ประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมยัปฏวิัตฝิร่ังเศส จากนัน้น าทา่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ
กบั หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนดม์ารค์แหง่กรงุปารสี สญัลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่ตระหงา่นฟ้า ดว้ยความ
สงูที ่1,051 ฟตุ สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจตัรุสัทรอคาเดโร (ราคาทวัรน์ีไ้มร่วมคา่ขึน้ชมหอ
ไอเฟ) สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางถา่ยภาพทีร่ะลกึคูก่บั ประตชูยันโปเลยีน (The Arc de 
Triomphe) อนุสรณ์สถานส าคญัแหง่นครปารสี หรอืเป็นทีรู่จั้กกนัในนามจัตรัุสแหง่ดวงดาว สญัลกัษณ์
แหง่ชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ทอรล์ทิซเ์มือ่ปีค.ศ.1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.



1806  แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 จากนัน้ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงที ่ถนนสายโรแมน
ตกิ ชองป์เอลเิซ ่(Champs Elysees) ถนนสายแฟชัน่ทีม่ชี ือ่เสยีงของกรงุปารสี ยา่นการคา้ที่
ประกอบไปดว้ย โรงละคร, คาเฟ่ต,์ รา้นคา้ หรหูรา และสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายตลอดสองขา้งทาง มี
ตน้เชสตนั์ททีไ่ดร้ับการตกแตง่อยา่งสวยงาม ปลกูเรยีงรายเป็น  ระเบยีบ จนไดร้ับการขนามนามวา่เป็น
ถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที1่6) 

บา่ย  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูห่า้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงั แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galeries Lafayette) ซึง่
ตัง้อยูบ่นถนนบเูลอวารด์ โอสสแ์มนน ์(Boulevard Haussmann)กลา่วกนัวา่เป็นหา้งสรรพสนิคา้หรทูีม่ี
ชือ่เสยีงของฝร่ังเศส ทา่นสามารถผอ่นตาม อธัยาศยัในคาเฟ่และรา้นอาหารภายในหา้งแกลเลอรี ่ลาฟา
แยตต ์และสนุกสนานไปกบัการชอปป้ิง! อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการช้

อปป้ิง 

17.00  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานปารสี ชารล์ เดอ โกลล ์(ระยะทาง 31 ก.ม./ใชเ้วลา32
นาท)ี 

18.00  เดนิทางถงึสนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกลล ์ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) และเลอืก
ซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

21.30  เหนิฟ้าสูท่า่อากาศยานโดฮาโดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR038 

 

วนัที ่8 ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์- ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

00.05  ทา่อากาศยานโดฮา แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

07.05  เหนิฟ้าสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR832 

17.45  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดย
ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 



 2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้
ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร 

- กรณุาช าระมัดจ าและคา่วซีา่ ทา่นละ 25,000 บาท  

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

- ถา่ยรปู/สแกน ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทวัร)์ จัดสง่
บรษัิทฯ เพือ่ท าการสง่ชือ่ยืน่ค ารอ้งขอรับควิวซีา่ ภายใน 3 วัน หลงัจากทา่นช าระเงนิมัดจ าคา่ทวัร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทาง
ไป-กลบั และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3 หนา้) กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่
ใหบ้รษิทั มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุและน าสง่ใหก้บับรษิทัฯ พรอ้มพรอ้ม
หลกัฐานการช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนื
เงนิไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้
ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออก
เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่
อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 



 (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่น
วันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกัน   

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการโอมานแอร ์สมัภาระ2ใบ/ทา่น โหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7
กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่น
ตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

6. คา่ทวัรร์วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารแลว้ (กรณีลกูคา้มวีซีา่เชงเกน้อยูแ่ลว้ หกัคา่วซีา่ออกจากคา่ทัวร ์2,200
บาท) 

7. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกนัภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz 
แบบแผนประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี้ 

- การสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ

  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 

  ผูเ้อาประกนัภัยทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 

  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท 

  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นี้การท าประกนันี้จากบรษัิท  มากกวา่
ขอ้บงัคบัตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แต่
ทัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความ
คุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

8.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายสหภาพยโุรป ไมอ่นุญาตใหพ้นักงานขบัรถ
ท างานเกนิ 12 ชม./วัน) 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษนี า้มนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 



7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้)/คา่มดัจ า
แลนด ์(กรณีใกลว้นัเดนิทาง) 

 7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง
บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 20วันกอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ.การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไข
กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่น
สามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไปและควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้
ละเอยีด) 
13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ดไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 



14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

  

  

เอกสารในการขอยืน่วซีา่ประเทศเชงเกน้(ประเทศอติาล)ี ระยะเวลา
ด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 10-15 วนัท าการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนั
และเวลาทีน่ดัหมาย ** 

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด
เงือ่นไข รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

1.  พาสปอรต์ โดยมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน กอ่นวนัหมดอาย ุโดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย และมี
จ านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่ (หากมอีายไุมเ่พยีงพอ กรณุาด าเนนิการท า
พาสปอรต์เลม่ใหม ่กอ่นจัดสง่ใหก้บัเจา้หนา้ท)ี หากผูส้มัครเคยไดร้ับวซีา่เชงเกน้ กรณุาจัดสง่หลกัฐานใหก้บัทางบรษัิททัวร ์
เพือ่น าไปแสดงตอ่สถานทตู 

2.  รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 3
เดอืน หา้มตกแตง่รปู,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดบั,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้น
ถา่ยรปูเทา่น ัน้ 

 

3. เอกสารสว่นตวั (ถา้ม)ี 

- ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย)  

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี้ 

      - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

      - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น)  



กรณีเด็กอายตุ า่กวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 
ดงันี้ 

      - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร  

กรณีเด็กอายตุ า่กวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี้ 

      - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 

      - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง
ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางกบับคุคลที่
สาม พรอ้มกบัยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอตาม
หลกัฐานทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของทา่น (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบตัรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมี

นายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวนันดัหมาย
ทีเ่ด็กแสดงตวัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตวัพรอ้มกบับตุร และเซ็นเอกสารตอ่
หนา้เจา้ทีท่ ีร่บัย ืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. 1. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปจัจบุนั (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่า่นท างานปัจจบุนั โดย
ระบตุ าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ร ิม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยโุรป (โดยไมต่อ้งระบชุือ่
ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลบัมาปฏบิตังิานตามปกตหิลงัครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนาม
ผูม้อี านาจอยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD), 
(คดัส าเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบบัจรงิจากสถาบนัการศกึษาเทา่นัน้ สถานทตูไมรั่บพจิารณาบตัร
นักเรยีน, ใบประกาศนียบตัร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลกัฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ีใน
กรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางรว่มกนักบัสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบชุือ่-สกลุ วัน 
เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

4.6 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธรุกจิขายสนิคา้ออนไลน ์ฯลฯ 
จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหลง่ทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลกัฐานหรอื
เอกสารประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

5.  หลกัฐานการเงนิ 

5.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยต์วัจรงิ หรอืส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากประจ าสว่นตวั 
ยอ้นหลงั 6 เดอืน 1 ชดุ (โดยปรับสมดุบญัชขีองทา่นใหถ้งึปัจจบุนัดว้ย) ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ 

และมจี านวนไมต่ า่กวา่ 6 หลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น
เมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา 



5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ตอ้งเขยีนหนังสอืรับชีแ้จงความสมัพนัธ ์(Sponsot Letter) ) พรอ้มแนบหนังสอื
รับรองการเงนิ ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยท์ีม่รีายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั 6 เดอืน (กรณุาเลอืกบญัชทีีม่ปีระวัตกิาร

เดนิบญัชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม า่เสมอ) 

ท ัง้นี ้ผูท้ ีส่ามารถสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหผู้เ้ดนิทางได ้ตอ้งเป็นบดิา / มารดา / พี-่นอ้งทอ้งเดยีวกนั สายเลอืด
เดยีวกนัเทา่น ัน้!! กรณุาระบ ุชือ่-สกลุ ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาองักฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกบั

พาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทาง 

หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยไ์มส่มบรูณ์ (Bookbank) หรอืมปีระวตักิารเดนิบญัชไีมค่รอบคลุม
ตามเงือ่นไขทีก่ าหนด ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจากธนาคารเทา่น ัน้ (Bank 

Statement) 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สุด ภายใน 1-2 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 

** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

  

6.  แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ 

เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ กรณุากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกบัขอ้มลูความเป็นจรงิ 
เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มลูใหก้บัทางสถานทตูพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอก
ประวัต/ิขอ้มลูสว่นตวัแทนผูส้มัครได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเป็นจรงิ 

ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้  

    เมือ่ทา่นช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัรเ์รยีบรอ้ย กรณุากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์และจัดสง่ใหเ้จา้หนา้ทีแ่ผน
กวซีา่ทนัท ี(ภายใน 3-5) หากด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ

ทกุกรณี  

    การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี    

    หากถกูปฎเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มัครตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

    บางกรณี สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ผูส้มคัรบางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไป
สมัภาษณ์ตามทีส่ถานทตูนัดหมาย (โปรดแตง่กายสภุาพ) ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแกท่า่น 
ตลอดทัง้ชว่ยประสานงานกบัทางการสถานทตู และหากสถานทตูมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใครข่อ

ความรว่มมอืใหท้า่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กนั 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทตูเพือ่พจิารณาตอ่วซีา่ของ
ทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปล
เอกสาร 



 



 



  

  

  

  

 


