
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 13503 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

CODE: TG711 >>> ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N <<< 

 

 
 
 

TG711 : อติาล ีสวติ ฝร ัง่เศส 9 วนั 6 คนื  
ทวัรส์ดุคุม้!!  

อติาล ี: ชมความยิง่ใหญ ่1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกที ่โคลอสเซีย่ม ชลิๆถา่ยรปูกบั หอเอนปิซา่ 
ชมเกาะเวนสิ ชมความสวยงามของ จัตรัุสซานมารโ์ค โบสถเ์ซนตม์ารก์ เดนิชมตัวเมอืงจนถงึสะพานรอิัลโต เป็น
สะพานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเวนสิ จากนัน้น าทา่นสูจ่ดุศูนยก์ลางอันศักดิส์ทิธิข์องเมอืงมลิาน ชม มหาวหิารแห่งมลิาน 
อสิระกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังของโลก อาทเิชน่ LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรยี วคิ
เตอร ์เอ็มมานูเอล  
สวติ : สัมผัสอากาศหนาวบนยอดเขาทิตลิส เมืองลูเซริ์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ
สวติเซอรแ์ลนด/์ชมสงิโตหนิแกะสลัก/สะพานไมช้าเปล อสิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวติบรเิวณ Schwaneplatz เชน่ 
ชอ็คโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้   
 
ฝร ัง่เศส : กรงุปารสีเมอืงทีไ่ดข้ ึน้ชือ่เรือ่งความโรแมนตกิ ชมความสวยงานของหอไอเฟล/จัตุรัสคองคอรด์ ถนน
สายโรแมนตกิชอ็งเอลเิซ ่แลว้ไปลอ่งเรอืบาโตมชุทีแ่มน่ ้าแซน ชอ้ป้ิงแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์ 



 

เดนิทางโดยสายการบนิไทย Thai Airways (TG) สะสมไมลไ์ด ้50% 
 
 
 
 
 

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 0-2 ปี 

(พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่นไมเ่สรมิเตยีง) 
พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

18 – 26 ส.ค. 62  59,900 
เด็กอาย ุ0-2 ปี/Infant 

15,000 บาท 

12,500 25  

10 – 18 ก.ย 62  59,900 12,500 25 
 

**ราคาไมร่วมคา่วซีา่+บรกิาร   3,500 บาท ** 

 
 
 
 
 
 
 

 
21.00 น.  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิขาออกช ัน้ 4 โซน  D เคานเ์ตอร ์
                  สายการบนิไทย(TG) เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้น
  เอกสารตดิแท็กกระเป๋า 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

Departure Arrival 

TG944 BKK-FCO 00.20-06.50   
 

TG931 CDG-BKK 13.40-05.55  
 

วนัทีห่นึง่     ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
00.20 น. น าทา่นเดนิทางสู ่กรุงโรม ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG944 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

11 ชัว่โมง 54 นาท)ี 
06.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีกรุงโรม ประเทศอติาล ีน าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 

และพธิกีารทางศุลกากรและตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านสูน่ครวาตกินั ซึง่เป็นรัฐอสิระ มขีนาดเล็กมาก

เพยีง 250 ไร่และเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ เป็น
เมอืงแหง่ศาสนจักรและทีป่ระทับของพระสนัตะปาปา ประมขุสงูสดุแหง่ศาสนา 
หรือที่เรียกสัน้ๆ ว่า“โป๊ป” น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตปี์
เตอร ์St.Peter Basilica แห่งนครรัฐวาตกิัน ทีง่ดงามดว้ยศลิปะในยคุเรเน
ซองส ์ใชเ้วลาสรา้งถงึ 150 ปี และยังไดรั้บการตกแต่งอยา่งโออ่า่และหรูหรา 
ดา้นหนา้มหาวหิารเป็นลานกวา้งเรยีกว่า St.Peter’s Square ประกอบไป
ดว้ยน ้าพุ 2 ดา้น และเสาโอเบลกิส ์1 ตน้ ลอ้มรอบไปดว้ยเหล่าเทพเทวาบน

หลังคาและก าแพงสงู(ค่าทัวรไ์มร่วมค่าเขา้ Vatican Museum และ Sistine 
Chapel ) จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่กรุงโรม (Rome)(ระยะทาง6ก.ม./15
นาท)ี เมอืงหลวงของประเทศอติาลี อดตีแห่งจักรวรรดโิรมันทีย่ ิง่ใหญ่มาเมือ่
กวา่ 2,000 ปี  ชืน่ชมกบัสถาปัตยกรรมและประวัตศิาสตรแ์หง่ความยิง่ใหญ ่น า
ท่านสัมผัสความยิง่ใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม 
(Colosseum) (ถ่ายรูปดา้นนอก) เป็นสนามกฬีากลางแจง้ขนาดใหญ่ตัง้อยู่
ใจกลางกรงุโรม เริม่สรา้งขึน้ ในสมยัจักรพรรดเิวสปาเซยีนแหง่อาณาจักรโรมนั
และสรา้งเสร็จ ในสมัยของจักรพรรดติติัสในครสิตศตวรรษที่1 หรอืประมาณปี 
ค.ศ.80 อฒัจันทรเ์ป็นรปูวงกลมกอ่ดว้ยอฐิและหนิทรายวัดโดยรอบไดป้ระมาณ 
527เมตร สงู 57เมตร ใกล ้ๆ กันนัน้เป็น ประตชูยัคอนสแตนตนิ (Arch of 
Constantine) ถอืวา่เป็นมรดกส าคัญของประเทศอติาลอีกีทีห่นึง่ โดยสรา้ง
ขึน้เพื่อระลกึถงึชัยชนะของกรุงคอสสแตนตนิ เป็นซุม้ประตูที่ใหญ่ทีสุ่ดของ
โรมันมคีวามสูงถงึ 21 เมตร จากนัน้ชมและถ่ายรูป จตัุรสัโรมนั (Roman 
Forum) ซึง่อยูใ่กล ้ๆ กันกับโคลอสเซีย่ม จัตุรัสโรมันถอืว่าเป็นศูนยก์ลางดา้น
ต่างๆ เชน่ การประชมุทางการเมอืง การปกครอง บูชาเทพเจา้ ฯลฯ ของกรุง
โรมในสมัยโบราณ ใชเ้วลาสรา้งยาวนานมากถงึ 900 ปี ปัจจุบันเหลอืแต่ซาก
ปรักหักพังแต่ก็ยังรูส้กึไดถ้งึความยิง่ใหญ่อลังกา จากนัน้ น าท่านชม น า้พุ
เทรวี ่(Trevi Fountain) ซึง่มรีปูปั้นของเทพเจา้เนปจูนตัง้โดดเด่นอยูก่ลางน ้าพุ เป็นหนึง่ในสัญลักษณ์ทีส่ าคัญ
ของกรุงโรม เป็นสถานทีนั่กท่องเทีย่วมาโยนเหรยีญเสีย่งทายตามเรือ่งราวจากภาพยนตรเ์รือ่ง Three Coins in 
The Fountain  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(อาหารจนี) (มือ้ที1่)  
บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงปิซ่า Pisa (ระยะทาง356ก.ม./5ช.ม) อดตีเมอืง

ทา่เรอืชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนและเป็นทีต่ัง้ของหอเอนปิซา่  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม(อาหารพืน้เมอืง) (มือ้ที2่)  
   ทีพ่กั: hotel galilei pisa 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

(ชือ่โรงแรมที่ท่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวัน
เดนิทาง) 

วนัทีส่อง     สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีอติาล ี- นครวาตกินั – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– กรงุโรม – โคลอสเซีย่ม – 

ประตชูยัคอนสแตนตนิ -  จตัรุสัโรมนั – น า้พเุทรวี ่– ปิซา่                                            อาหารเทีย่ง,เย็น                                                                                                                         



 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที3่)  

น าท่านชม จตัรุสักมัโป เดย ์มริาโกล ีหรอื จตัรุสัดโูอโม ่Piazza del Duomo หรอืทุง่มหศัจรรย ์เป็นบรเิวณที่
ลอ้มรอบดว้ยก าแพงใจกลางเมอืงปิซา่ และเป็นทีต่ัง้ของมหาวหิารเกา่แก่ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ และน าท่านชมถ่ายรูป 1 
ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก หอเอนปิซ่า ( Leaning Tower of Pisa) ใหท้่านเดนิเล่น ถ่ายรูปกับหอเอนปิซา่ทีส่รา้ง
ขึน้เพือ่เป็นหอระฆงัแหง่วหิารประจ าเมอืง แตเ่พยีงการเริม่ตน้ของการสรา้งถงึบรเิวณชัน้ 3 ก็เกดิการทรดุตัวและตอ้งหยดุ
การกอ่สรา้งจนถัดมาอกีร่วม 100 ปี ถงึไดส้รา้งต่อจนเสร็จสมบรูณ์และยังเป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิูจน์เรือ่งแรง
โนม้ถว่งของโลก และการตกของวัตถดุว้ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวนสิ Venice (ระยะทาง324ก.ม./ 4.30 ชัว่โมง) 

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(อาหารจนี) (มือ้ที4่)  
บา่ย  ถงึ ทา่เรอืตรอนเคตโต ้เป็นท่าเรอืทีม่เีรอืบรกิารในการเดนิทางไปในที่

ต่าง ๆ ของเมอืง เพื่อชมทวิทัศน์ธรรมชาตขิอง 2 ฝ่ังคลองโดยทางเรือ 
นับเป็นเมอืงทีค่ลองมากกว่าถนนอกีเมอืงหนึ่งของโลก น าท่านน่ังเรอืสู ่
เกาะเวนสิ (Venice Island) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ น าท่านชมความ
สวยงามของ จตัุรสัซานมารโ์ค (Piazza San Marco หรอื Saint 
Mark Square) เป็นจัตรัุสกลางเมอืงเวนสิ ทีข่ ึน้ชือ่ว่าสวยทีส่ดุแห่งหนึง่
ในอติาล ีลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรมอันงดงาม อาท ิโบสถเ์ซนตม์ารก์ 
(St. Mark’s Basilica) เดมิทีเ่ป็นโบสถส์ว่นตัวของผูค้รองเมอืงในสมัย
นัน้ พระราชวังดอจส ์(Doge’s Palace), ลโีอเน่ (Lione) รูปปั้นสงิโตตัว
ใหญ่ตดิปีกพรอ้มถอืหนังสอื ซึง่ถอืเป็นสัญลักษณ์ประจาเมอืงเวนสิ เดนิ

ชมตัวเมืองจนถึงสะพานรอิลัโต เป็น
สะพานที่เก่าแก่ที่สุดในเวนิสและเป็น
สะพานแรกทีข่า้ม Grand Canal (คลอง
แกรนดค์าแนล) สัญลักษณ์อกีอยา่งของ
เมอืงเวนสิ งานกอ่สรา้งทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึ
ความเป็นอัจฉริยะดา้นสถาปัตยกรรม 
สะพานขา้ม Grand Canal ทีเ่กา่แกแ่ละ
ส ว ย ง า ม ท า ใ ห ้ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก ข อ ง  
นักทอ่งเทีย่วมากทีส่ดุ เป็นจุดถ่ายภาพที่
ส าคัญแห่งหนึ่ง จุดเด่นของสะพานรีอัล
โตคือมหีลังคาคลุมสะพาน และยังเป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมอืงมาตัง้แต่พันปีก่อนครสิตกาล (ไมร่วมในคา่ทวัร ์
กรณีตอ้งการน ัง่กอนโดลา่ สามารถตดิตอ่ทีไ่กดร์าคาล าละ 100 ยูโร 1 ล าสามารถน ัง่ไดสู้งสุด 4-6 ทา่นคะ่ 
ลอ่งประมาณ 30 นาท)ี (อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยัทีท่า่เรอืตรอนเคตโต ้เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ) 
จนถงึ เวลานัดหมายน าทา่นดนิทางสูเ่มอืง  Mestre น าทา่นเขา้ทีพ่ัก  
  ทีพ่กั:  Smart Hotel Holiday Venice 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

วนัทีส่าม          เมอืงปิซา่ - จตัรุสักมัโป เดย ์มริาโกล ี– หอเอนปิซา่-เมอืงเวนสิ-ทา่เรอืตรอนเคตโต ้- จตัรุสัซานมารโ์ค           

                      โบสถเ์ซนตม์ารก์ - เมอืงเมสเตร                                                                         อาหารเชา้,เทีย่ง,-  

วนัทีส่ ี ่        เมสเตร – มลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน - แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานเูอล 

                                                                                                                                            อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น         



 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุมลิาน (Milan) หรอื มลิาโน่(ระยะทาง272ก.ม./ 4 ชัว่โมง) เมอืงใหญเ่ป็นอนัดบัสองรองจาก
กรงุโรม ตัง้อยูท่างตอนเหนอืของประเทศ มชีือ่เสยีงในดา้นแฟชัน่ ศลิปะ และเครือ่งหนัง เป็นเมอืงแหง่แฟชัน่ชัน้น าของ
โลก ในลกัษณะเดยีวกบั นวิยอรก์ ปารสี ลอนดอน อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทางธรุกจิของประเทศอติาลอีกีดว้ย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) (มือ้ที6่)  
บา่ย จากนัน้น าท่านไปชม พามาชมอาคารทีท่ า

การของ City Hall เมอืงมลิาน อติาลี
ชือ่ Palazzo Marino ปาลาซโซ มารี
โน จากนั้น น าท่านสู่จุดศูนย์กลางอัน
ศักดิส์ทิธิข์องเมอืงมลิาน ชม มหาวหิาร
แห่งมิลาน (Duomo di Milano) 
(ถ่ายรูปดา้นนอก) มหาวหิารนี้สรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ที่ถือว่ามีความ
ใหญโ่ตเป็นอนัดบัสามของโลก เริม่สรา้งใน
ปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จตอ้งใชเ้วลากว่า 
400 ปี ดา้นนอกมหีลังคายอดเรยีวแหลมที่
ท าจากหนิอ่อนจ านวน 135 ยอด และมรีูป
ปั้นหนิอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ช ิน้ 
ยอดที่สูงที่สุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร
ของพระแม่มาดอนน่า  เป็นสง่าอยู่จากนัน้ใหท้่านอสิระกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมชือ่ดังของโลก อาทเิช่น 
LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานเูอล (Galerie Victor Emmanuel) (รา้น Prada รา้น
แรกของโลก) ทา่นสามารถถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึจากดา้นในซึง่เป็นอาคารกระจกทีเ่กา่แกแ่ละสวยงาม 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืง เอ็งเงลิแบรค์ ( Engelberg ) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(ระยะทาง249ก.ม./4ช.ม)
เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูบ่นเขาสงู อยูใ่นรัฐออบวัลเดนิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ จดุสงูสดุใน
พรมแดนของเมอืงเป็นยอดเขาทติลสิ ซึง่ยอดเขาทติลสิมคีวามสงูประมาณ 3,020 เมตร เหนอืระดบัน ้าทะเลปานกลาง 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม(อาหารพืน้เมอืง) (มือ้ที ่7)  
  ทีพ่กั:  Hotel Terrace 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 



 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่) 

เดนิทางสูส่ถานกีระเชา้โรแตรเ์พือ่เดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาทติลสิ(Titlis) ท่านจะไดส้ัมผัสกับกระเชา้ทรงกลมทีเ่รยีกว่า 
โรแตร ์ เคเบิล้คาร ์ทีจ่ะหมนุรอบๆ ทีท่่านสามารถดูววิได ้360องศาในขณะทีเ่คลือ่นทีข่ ึน้ไปเรือ่ยๆ ท่านจะไดข้ึน้ชม
ทัศนียภาพทีง่ดงามของเทอืกเขาแอลป์  ชมถ ้าแข็งทีส่วยงาม และเดนิเล่นถ่ายรูปหรอืเล่นหมิะบนยอดเขา และชม
สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมคีวาม
ยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้ผา ถ่ายรูปกับถ า้ใตธ้ารน า้แข็ง Glacier Cave จากนัน้อสิระให ้
ทา่นถา่ยรปูตามอธัยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านน่ัง เคเบิ้ลคาร์ลงมาที่สถานีด า้นล่างและ เดินทางสู่เมืองลู
เซริน์ (Lucerne) (ระยะทาง36ก.ม./45นาที) เมอืงท่องเทีย่วยอดนยิม
อนัดบัหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ(อาหารพืน้เมอืง)  (มือ้ที9่)  
บา่ย จากนัน้น าท่านชมสงิโตหนิ  แกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที่

แกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถึงการสละชพีอย่างกลา้
หาญของทหารสวิตที่เกดิจากการปฏิวัตใินฝร่ังเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชม
สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้ม
ผ่านแมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของ
เมอืงลูเซริ์นเป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สรา้งขึน้เมือ่ปี 
ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวิต
ตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวติบรเิวณ 
Schwaneplatz เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง 
อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่
เมอืงดฌีง (Dijon) (350 ก.ม/5 ชม.)  ตัง้อยูค่อ่นไปทางทศิตะวันออกของ
ประเทศฝรัง้เศส เป็นแห่งเมอืงชุมทางรถไฟ และศูนยก์ลางการคมนาคมที่
ส าคัญแหง่หนึง่ของฝร่ังเศส และเป็นเมอืงทีม่ลีักษณะคลา้ยปารสีอยา่งมาก  

 เดนิทางถงึ เมอืงดฌิง 
เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม(อาหารพืน้เมอืง)  (มือ้ที ่10)  

วนัทีห่า้   ยอดเขาทติลสิ – เมอืงลเูซริน์ – ชมสงิโตหนิแกะสลกั – ชมสะพานไมช้าเปล - เมอืงดฌิง                                                                                                                               

                                                                                                                                           อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น         



  ทีพ่กั:  novotel dijon route des grands crus 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่1)  
 น าทา่นออกเดนิทางไปยงัเมอืง เซอรร์สิ (Serris)(318ก.ม/4.30 ชม.)เพือ่ไปช ้

อปป้ิงกนัใหเ้ต็มที ่La Vallee Village Outlet เอาทเ์ล็ททีร่วมเอาแบรนดช์ัน้น า
ตา่งๆมากกวา่ 110 แบรนดม์าลดกระหน ่าใหข้าชอ้ปไดล้ะลายเงนิไงกระเป๋า ตัง้
หา่งจากดสินยีแ์ลนดร์สีอรท์รอบนอกของกรงุปารสีเพยีง 5 นาทเีทา่นัน้และอยูห่า่ง
จากปารสีไปประมาณ 35 นาท ีมกีารออกแบบลกัษณะคลา้ยๆกบัหมูบ่า้นขนาด
ยอ่มๆ แบรนดช์ัน้น าตา่งมทีัง้เสือ้ผา้แฟชัน่ กระเป๋า รองเทา้ “อาท ิGERARD 
DAREL, GUESS, JIMMY CHOO, MICHAEL KORS, SMITH PAUL, SANDRO, 
TOD’S, ZADIG & VOLTAIRE, CARVEN, ERIC BOMPARD, PAUL & JOE, 
SONIA RYKIEL, SUPERDRY, UGG, VICOMTE A และ LONGCHAMP” 
โดยเฉพาะ LONGCHAMP ทีล่ดหนักมากแบบไมซ่ือ้ไมไ่ด ้ สว่นมากสนิคา้ทีน่ ามา
ขายจะเป็นคอลเลกชนักอ่นหนา้แบบลา่สดุราคาจะลดอยา่งนอ้ย  33% นอกจากนี้
ยงัมรีา้นอาหาร คาเฟ่ และอารต์แกลอรี ่Espace La Vallée Village อกีดว้ย  
ใหท้า่นอสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย       น าท่านเดนิทางสู ่กรุงปารสี (Paris) (39ก.ม/45นาที) เป็นเมอืงหลวงของ
ประเทศฝร่ังเศสเป็นเมอืงทีม่ผีูม้าเยอืนมากทีส่ดุเป็นอันดับสามของโลก กรุงปารสี
มพีพิธิภัณฑท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดและมชีือ่เสยีงของโลก ประกอบดว้ยพพิธิภัณฑล์ูฟวรซ์ ึง่เป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะทีม่ผีูเ้ขา้ชมมาก
ทีส่ดุในโลก 

เย็น      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(อาหารจนี) (มือ้ที ่12) 
 หลังอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ักทีเ่มอืง โบจวิาล (Bougival) (19ก.ม/30นาท)ี  
          ทีพ่กั:  Holiday Inn Paris - Versailles – Bougival 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  
               (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่3)  

น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุปารสี (Paris) (19ก.ม/30นาท)ี ชม จตัรุสั
คองคอรด์ (Place de la Concorde)จัตรัุสคองคอรด์ หรอื ปลัส 
เดอ ลา กงกอรด์ (Place de la Concorde)เป็นสถานทีแ่หง่ความทรง
จ าทางประวัตศิาสตรก์ารนองเลอืดครัง้ใหญใ่นกรงุปารสี!! เป็น
สญัลักษณ์ของสงครามกลางเมอืงและการปฏวิัตกิารปกครองของ
ฝร่ังเศส รวมทัง้เป็นจดุจบของพระเจา้หลยุสท์ี ่16 พรอ้มกบัพระนางมา
รอีงัตัวเนต ดว้ยเครือ่งประหารกโิยตนิ 

วนัทีห่ก   ดฌิง –  La Vallee Village Outlet  – ปารสี                                                                    อาหาร เชา้,เย็น         

วนัทีเ่จ็ด  ปารสี -หอไอเฟล –  จตัรุสัคองคอรด์– ลอ่งเรอืบาโตมชุ - ชอ้ปป้ิงทีแ่กลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์  

                                                                                                                                           อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น         



น าถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นสงู
ตระหง่านคู่นครปารสี ดว้ยความสูงถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 ที่
บรเิวณจัตรัุสทรอคคาเดโร ่ 
น าท่านเดนิทางสู ่ถนนสายโรแมนตกิช็องเอลเิซ่ (Champs Elysees) ซึง่
ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรด์ตรงสู่ประตชูยั  นโปเลยีน น าชมและถ่ายรูปคู่กับ 
ประตูชยันโปเลยีน (Arc de Triomphe)  สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของ
จักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี   ค.ศ. 1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(อาหารจนี)  (มือ้ที1่4)  
บา่ย  น าทา่นลอ่งเรอืบาโตมชุ (Bateaux  Mouches Cruise) ไปตามแมน่ ้าแซนที่

ไหลผ่านใจกลางกรุงปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของ
อาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้า เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ 
จากนัน้ น าทา่นชอ้ปป้ิงต่อที ่หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่
ราคาถูกในรา้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เครือ่งส าอาง 
น ้าหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนัน้พาทา่นสมัผัสกบับรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนักช ้

อปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอรี ่
ลาฟาแยตต ์(Galeries Lafayette) หรอืท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ
จากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ทีม่สีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรงุปารสี โดยมสีนิคา้
มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต,เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ 
Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

เย็น      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(อาหารจนี) (มือ้ที ่15) 
      หลังอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก ทีเ่มอืงโบจวิาล (Bougival)  
         ทีพ่กั:  Holiday Inn Paris - Versailles – Bougival 4*  
               หรอืระดบัใกลเ้คยีง  
              (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่6) 
10.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานปารสี ชารล์ เดอ โกลล ์เพือ่ตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและ

สมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกรงุเทพฯ (มเีวลาใหท้า่นไดท้ าคนืภาษีTax Refund กอ่นการเชค็อนิ) 
13.40 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทยโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG931 (เวลาประมาณ 10ชัว่โมง 50นาท)ี 

 
05.55 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย
ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท + คา่วซีา่และบรกิาร 3,500 บาท (รวมมดัจ า23,500บาท) 
กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่
ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ
ไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 
 
 

วนัทีแ่ปด  ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์ เดอ โกลล ์– ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ            

                                                                                                                                        อาหาร เชา้  

วนัทีเ่กา้  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ                                                                                                 



4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 
 
 



 
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมี
เทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพ่ักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และคา่ประกนั
วนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามทีส่ายการบนิ
เรยีกเก็บ สะสมไมลไ์ด ้50% กรณุาแจง้เลขสมาชกิรอยลั ออรค์ดิ พลัส พรอ้มสง่ส าเนาพาสปอรต์หรอืกอ่นออกตั๋ว  
6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ MSIG แบบแผน
ประกนัภยัแบบ EASY 3 โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี ้ 
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ15-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ1-14 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศผูเ้อาประกนัทีม่อีาย ุ1-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผูเ้อาประกันทีม่อีาย ุ76-80 
ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทยผูเ้อาประกันภัยทีม่อีาย1ุ-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผูเ้อาประกันทีม่อีาย ุ76-80 
ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถ
ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้
ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
7.คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนา้ มนัตามรายการทัวร ์
8.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
9.โปรแกรมนีร้วม Vat เรยีบรอ้ยแลว้ 
 



6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้  
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
6.น ้าดืม่บนรถ มบีรกิารจ าหน่ายบนรถบสัราคา 1-2 EURO 
7. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิารทา่นละ 3,500 บาท  
8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 50 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย 
แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท า
ประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตใุน
การเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี ้ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่าน
ตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศอติาล)ี 

ระยะเวลาด าเนนิการยืน่ 15 วนัท าการ 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 

1. พาสปอรต์ ทีย่งัไมห่มดอาย ุ และมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุ หากหมดอายกุรณุาน าไปตอ่อายกุอ่นน าสง่ และมี
จ านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควร
น าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู  

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 3.5 * 3 cm จ านวน 2 ใบ และมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หา้ม
ตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครือ่งประดบั ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

3. เอกสารสว่นตวั 



ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ถา้ม)ี แปลเป็นภาษาองักฤษ 
ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  แปลเป็นภาษาองักฤษ 
ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น) แปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษ 
ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาสตูบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบตุ าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนใน
ปัจจบุนั,วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบับรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยโุรป หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกติ
หลังครบก าหนด ภาษาองักฤษ 
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างานและชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิห ้
ลาหยุดเพือ่เดนิทางไปยโุรป เท่านัน้ไม่ตอ้งระบชุือ่ประเทศ หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนด และตอ้งมี
อายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชือ่
ลกูคา้ทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื
หุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คัดลอกไมเ่กนิ 3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้)  
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตัวจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยูเ่ป็นภาษาอังกฤษ
เทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 
 เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี 

จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา หรอืหากเด็ก
เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บับตุรกบัผูท้ีบ่ตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปท าทีส่ านักงานเขตที่
ท าเบียนบา้นอยู่  (พรอ้มแนบบัตรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชือ่และ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีรั่บยืน่วซีา่ดว้ย กรณีเด็กที่
บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแต่เพยีงผู ้
เดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย  
4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลกัฐานการเงนิของตัวเองหรอื
ของสามกีไ็ด ้ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ีเป็นภาษาองักฤษ      พรอ้มกบัเขยีน
ชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบตุร ทีม่ดีว้ยกนั) 

5. หลกัฐานการเงนิ 
5.1ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ประจ าหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจากวันปัจจบุนั) 
ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะ
ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา 
แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์ 

**ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ย ** 
**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

a. หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ 

ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย  (BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบชุือ่เจา้ของบัญช ีและบคุคลที่

เจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ไมเ่กนิ 15 วันกอ่นยืน่ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5.3 กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออก
จดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทาง และ
เหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย  

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหอ้ยา่งถกูตอ้ง เนือ่งจาก
เป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานทตู ทางบรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะ   
ถกูปฏเิสธวซีา่ได ้
รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจ านวนบตุรของผูเ้ดนิทาง  
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน
จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครัง้ หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั  
กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของ
สถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 
การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นัน้ ถงึสามารถด าเนนิการขัน้ตอนการยืน่วซีา่ได ้

 
 
 
 



** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ประเทศอติาล ี

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .............................................................................................................. 
2. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .............................................................................................................. 
3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ (ถา้ม)ี          .............................................................................................................. 
4. วัน-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................  อาย ุ............. ปี   สถานทีเ่กดิ ........................................ 
5. เพศ   ชาย          หญงิ 

5. ทีอ่ยูปั่จจบุนั (ภาษาองักฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 
โทรศัพทม์อืถอื ..........................................................  โทรศัพทบ์า้น .......................................................... 
6. อาชพีปัจจบุนั .................................................... ต าแหน่ง ...................................................................... 
7. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.......................... 
8. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 
9. รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลกั ......................................................................................... 
      แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้ .......................................................................................................................... 

 

10 . สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 
  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา    ⃣   แยกกนัอยู ่

11. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 
12. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 
13. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 
14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี ้
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
15. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์............................................................................................................ 
16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)   

17. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................................. ถงึวันที ่.................................................. 

18. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

19.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ) ................................................................. 

20. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 
     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ .............................................................. 

   บตัรเครดติ    
   เงนิสด 

 
 



** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น ** 
- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มลูการท างานของทา่นเป็นภาษาองักฤษให้

ครบถว้น ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น / ลกัษณะงาน / รายไดต้อ่เดอืน  
หมายเหต ุ : การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีง
ตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
 

 


