
TG711 อิตาลี สวิต ฝร่ังเศส 9วัน 6คืน  

 

>>>> ITALY SWITZERLAND 
FRANCE  9D6N <<<< 

อติาล ี: ชมความยิง่ใหญ ่1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกที ่โคลอสเซีย่ม ชลิๆถา่ยรปูกบั หอ
เอนปิซา่ ชมเกาะเวนสิ ชมความสวยงามของ จตัรุสัซานมารโ์ค โบสถเ์ซนตม์ารก์ เดนิชมตวั
เมอืงจนถงึสะพานรอิลัโต เป็นสะพานทีเ่กา่แกท่ ีสุ่ดในเวนสิ จากน ัน้น าทา่นสูจ่ดุศนูยก์ลางอนั
ศกัดิส์ทิธิข์องเมอืงมลิาน ชม มหาวหิารแหง่มลิาน อสิระกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงั
ของโลก อาทเิชน่ LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล 

สวติ : สมัผสัอากาศหนาวบนยอดเขาทติลสิ เมอืงลูเซริน์ เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดบัหนึง่
ของสวติเซอรแ์ลนดอ์สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวติบรเิวณ Schwaneplatz เชน่ ช็อคโกแลต, 
เครือ่งหนงั, มดีพบั, นาฬกิายีห่อ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ยอดเขาทติ
ลสิ  /เมอืงลู ชมสงิโตหนิ  แกะสลกั/สะพานไมช้าเปล 

ฝร ัง่เศส : กรงุปารสีเมอืงทีไ่ดข้ ึน้ชือ่เร ือ่งคสามโรแมนตกิ ชมความสวยงานของหอไอเฟล/
จตัรุสัคองคอรด์ ถนนสายโรแมนตกิช็องเอลเิซ ่ช็องเอลเิซ ่แลว้ไปลอ่งเรอืบาโตมชุทีแ่มน่ า้
แซน ชอ๊ป้ิงแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์

เดนิทางโดยสายการบนิไทย Thai Airways (TG) สะสม
ไมลไ์ด ้50% 



***ราคาไมร่วมคา่วซีา่+บรกิาร   3,500 บาท *** 

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ 

2  สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีอติาล ี- นครวาตกินั – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– กรงุ
โรม – โคลอสเซีย่ม – ประตชูยัคอนสแตนตนิ -  จตัรุสัโรมนั – น า้พุเทรวี ่– ปิซา่ 

3  เมอืงปิซา่ - จตัรุสักมัโป เดย ์มริาโกล ี– หอเอนปิซา่-เมอืงเวนสิ-ทา่เรอืตรอนเคตโต ้- 
จตัรุสัซานมารโ์ค - โบสถเ์ซนตม์ารก์ - เมอืง เมสเตร 

4  เมสเตร – มลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน - แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล 

5  ยอดเขาทติลสิ – เมอืงลูเซริน์ – ชมสงิโตหนิแกะสลกั – ชมสะพานไมช้าเปล - เมอืง
ดฌิง 

6  ดฌิง –  La Vallee Village Outlet  – ปารสี 

7  ปารสี -หอไอเฟล –  จตัรุสัคองคอรด์– ลอ่งเรอืบาโตมชุ - ชอ้ปป้ิงทีแ่กลเลอรี ่ลาฟา
แยตต ์ 

8  ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์ เดอ โกลล ์– ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ
กรงุเทพฯ 

9  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ  

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

18 - 26 Aug 2019  59,900  59,900 59,900 15,000 12,500 

10 - 18 Sep 2019  59,900  59,900 59,900 15,000 12,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ 

21.00  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสุวรรณภมู ิขาออกช ัน้ 4 โซน  D เคานเ์ตอร ์สายการบนิ
ไทย(TG) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋า 

วันที่ 2 
สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีอติาล ี- นครวาตกินั – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– 
กรงุโรม – โคลอสเซีย่ม – ประตชูยัคอนสแตนตนิ -  จตัรุสัโรมนั – น า้พุเทรวี ่– 
ปิซา่ 

00.20  น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุโรม ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG944 



(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 11 ชัว่โมง 54 นาท)ี 

06.50  เดนิทางถงึ สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีกรงุโรม ประเทศอติาล ีน าทา่นผา่น
ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และพธิกีารทางศลุกากรและตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 
น าทา่นสูน่ครวาตกินั ซึง่เป็นรัฐอสิระ มขีนาดเล็กมากเพยีง 250 ไรแ่ละเป็นศนูยก์ลาง
ของศาสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลกิ เป็นเมอืงแหง่ศาสนจักรและทีป่ระทับของพระ
สนัตะปาปา ประมขุสงูสดุแหง่ศาสนา หรอืทีเ่รยีกสัน้ๆ วา่“โป๊ป” น าทา่นถา่ยรปู
ดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์St.Peter Basilica แหง่นครรัฐวาตกินั ทีง่ดงาม
ดว้ยศลิปะในยคุเรเนซองส ์ใชเ้วลาสรา้งถงึ 150 ปี และยังไดร้ับการตกแตง่อยา่งโออ่า่
และหรหูรา ดา้นหนา้มหาวหิารเป็นลานกวา้งเรยีกวา่ St.Peter’s Square ประกอบไปดว้ย
น ้าพ ุ2 ดา้น และเสาโอเบลกิส ์1 ตน้ ลอ้มรอบไปดว้ยเหลา่เทพเทวาบนหลงัคาและ
ก าแพงสงู(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่เขา้ Vatican Museum และ Sistine Chapel ) จากนัน้ น า
ทา่นเดนิทางสู ่กรงุโรม (Rome)(ระยะทาง6ก.ม./15นาท)ี เมอืงหลวงของประเทศ
อติาล ีอดตีแหง่จักรวรรดโิรมันทีย่ ิง่ใหญม่าเมือ่กวา่ 2,000 ปี  ชืน่ชมกบัสถาปัตยกรรม
และประวัตศิาสตรแ์หง่ความยิง่ใหญ ่น าทา่นสมัผัสความยิง่ใหญ ่1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์
ของโลกที ่โคลอสเซีย่ม (Colosseum) (ถา่ยรปูดา้นนอก) เป็นสนามกฬีากลางแจง้
ขนาดใหญต่ัง้อยูใ่จกลางกรงุโรม เริม่สรา้งขึน้ ในสมัยจักรพรรดเิวสปาเซยีนแหง่
อาณาจักรโรมันและสรา้งเสร็จ ในสมัยของจักรพรรดติติสัในครสิตศตวรรษที1่ หรอื
ประมาณปี ค.ศ.80 อฒัจันทรเ์ป็นรปูวงกลมกอ่ดว้ยอฐิและหนิทรายวัดโดยรอบได ้
ประมาณ 527เมตร สงู 57เมตร ใกล ้ๆ กนันัน้เป็น ประตชูยัคอนสแตนตนิ (Arch of 
Constantine) ถอืวา่เป็นมรดกส าคญัของประเทศอติาลอีกีทีห่นึง่ โดยสรา้งขึน้เพือ่
ระลกึถงึชยัชนะของกรงุคอสสแตนตนิ เป็นซุม้ประตทูีใ่หญท่ีส่ดุของโรมันมคีวามสงูถงึ 
21 เมตร จากนัน้ชมและถา่ยรปู จตัรุสัโรมนั (Roman Forum) ซึง่อยูใ่กล ้ๆ กนักบั
โคลอสเซีย่ม จัตรัุสโรมันถอืวา่เป็นศนูยก์ลางดา้นตา่งๆ เชน่ การประชมุทางการเมอืง 
การปกครอง บชูาเทพเจา้ ฯลฯ ของกรงุโรมในสมัยโบราณ ใชเ้วลาสรา้งยาวนานมากถงึ 
900 ปี ปัจจุบนัเหลอืแตซ่ากปรักหกัพังแตก็่ยังรูส้กึไดถ้งึความยิง่ใหญอ่ลงักา จากนัน้ น า
ทา่นชม น า้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) ซึง่มรีปูปัน้ของเทพเจา้เนปจนูตัง้โดดเดน่อยู่
กลางน ้าพ ุเป็นหนึง่ในสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของกรงุโรม เป็นสถานทีนั่กทอ่งเทีย่วมาโยน
เหรยีญเสีย่งทายตามเรือ่งราวจากภาพยนตรเ์รือ่ง Three Coins in The Fountain 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที1่) 

บ่าย  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ Pisa (ระยะทาง356ก.ม./5ช.ม) อดตีเมอืงทา่เรอื
ชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนและเป็นทีต่ัง้ของหอเอนปิซา่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม(อาหารพืน้เมอืง) (มือ้ที2่)  

ทีพ่กั: พกั hotel galilei pisa 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทฯจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง) 

 

  



วันที่ 3 เมอืงปิซา่ - จตัรุสักมัโป เดย ์มริาโกล ี– หอเอนปิซา่-เมอืงเวนสิ-ทา่เรอืตรอนเคต
โต ้- จตัรุสัซานมารโ์ค - โบสถเ์ซนตม์ารก์ - เมอืง เมสเตร 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3)  

น าทา่นชม จตัรุสักมัโป เดย ์มริาโกล ีหรอื จตัรุสัดโูอโม ่Piazza del Duomo หรอื
ทุง่มหศัจรรย ์เป็นบรเิวณทีล่อ้มรอบดว้ยก าแพงใจกลางเมอืงปิซา่ และเป็นทีต่ัง้ของ
มหาวหิารเกา่แกท่ีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุ และน าทา่นชมถา่ยรปู 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์อง
โลก หอเอนปิซา่ ( Leaning Tower of Pisa) ใหท้า่นเดนิเลน่ ถา่ยรปูกบัหอเอนปิ
ซา่ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นหอระฆังแหง่วหิารประจ าเมอืง แตเ่พยีงการเริม่ตน้ของการสรา้งถงึ
บรเิวณชัน้ 3 ก็เกดิการทรดุตวัและตอ้งหยดุการกอ่สรา้งจนถัดมาอกีรว่ม 100 ปี ถงึได ้
สรา้งตอ่จนเสร็จสมบรูณ์และยังเป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิจูนเ์รือ่งแรงโนม้ถว่งของ
โลก และการตกของวัตถดุว้ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวนสิ Venice (ระยะทาง324
ก.ม./ 4.30 ชัว่โมง) 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(อาหารจนี) (มือ้ที4่) 

บ่าย  ถงึ ทา่เรอืตรอนเคตโต ้เป็นทา่เรอืทีม่เีรอืบรกิารในการเดนิทางไปในทีต่า่ง ๆ ของเมอืง 
เพือ่ชมทวิทัศนธ์รรมชาตขิอง 2 ฝ่ังคลองโดยทางเรอื นับเป็นเมอืงทีค่ลองมากกวา่ถนน
อกีเมอืงหนึง่ของโลก น าทา่นน่ังเรอืสู ่เกาะเวนสิ (Venice Island) ดนิแดนแสนโร
แมนตกิ น าทา่นชมความสวยงามของ จตัรุสัซานมารโ์ค (Piazza San Marco หรอื 
Saint Mark Square) เป็นจัตรัุสกลางเมอืงเวนสิ ทีข่ ึน้ชือ่วา่สวยทีส่ดุแหง่หนึง่ใน
อติาล ีลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรมอนังดงาม อาท ิโบสถเ์ซนตม์ารก์ (St. Mark’s 
Basilica) เดมิทีเ่ป็นโบสถส์ว่นตวัของผูค้รองเมอืงในสมัยนัน้ พระราชวังดอจส ์(Doge’s 
Palace), ลโีอเน่ (Lione) รปูปัน้สงิโตตวัใหญต่ดิปีกพรอ้มถอืหนังสอื ซึง่ถอืเป็น
สญัลกัษณ์ประจาเมอืงเวนสิ เดนิชมตวัเมอืงจนถงึสะพานรอิลัโต เป็นสะพานทีเ่กา่แก่
ทีส่ดุในเวนสิและเป็นสะพานแรกทีข่า้ม Grand Canal (คลองแกรนดค์าแนล) 
สญัลกัษณ์อกีอยา่งของเมอืงเวนสิ งานกอ่สรา้งทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความเป็นอจัฉรยิะดา้น
สถาปัตยกรรม สะพานขา้ม Grand Canal ทีเ่กา่แกแ่ละสวยงามท าใหเ้ป็นทีรู่จั้ก
ของ  นักทอ่งเทีย่วมากทีส่ดุ เป็นจดุถา่ยภาพทีส่ าคญัแหง่หนึง่ จดุเดน่ของสะพานรอีลั
โตคอืมหีลงัคาคลมุสะพาน และยังเป็นยา่นการคา้เกา่แกข่องเมอืงมาตัง้แตพ่นัปีกอ่น
ครสิตกาล (ไมร่วมในคา่ทวัร ์กรณีตอ้งการน ัง่กอนโดลา่ สามารถตดิตอ่ทีไ่กด์
ราคาล าละ 100 ยโูร 1 ล าสามารถน ัง่ไดสู้งสุด 4-6 ทา่นคะ่ ลอ่งประมาณ 30 
นาท)ี (อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยัทีท่า่เรอืตรอนเคตโต ้เพือ่ความสะดวกใน
การชอ้ปป้ิง) จนถงึ เวลานัดหมายน าทา่นดนิทางสูเ่มอืง Mestre น าทา่นเขา้ทีพ่ัก 

ทีพ่กั:  Smart Hotel Holiday Venice 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 



วันที่ 4 เมสเตร – มลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน - แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่5) 

น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุมลิาน (Milan) หรอื มลิาโน่(ระยะทาง272ก.ม./ 4 ชัว่โมง) 
เมอืงใหญเ่ป็นอนัดบัสองรองจากกรงุโรม ตัง้อยูท่างตอนเหนือของประเทศ มชีือ่เสยีงใน
ดา้นแฟชัน่ ศลิปะ และเครือ่งหนัง เป็นเมอืงแหง่แฟชัน่ชัน้น าของโลก ในลกัษณะ
เดยีวกบั นวิยอรก์ ปารสี ลอนดอน อกีทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทางธรุกจิของประเทศอติาลี
อกีดว้ย 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที6่) 

บ่าย  จากนัน้น าทา่นไปชม พามาชมอาคารทีท่ าการของ City Hall เมอืงมลิาน อติาลี
ชือ่ Palazzo Marino ปาลาซโซ มารโีน จากนัน้ น าทา่นสูจ่ดุศนูยก์ลางอนัศกัดิส์ทิธิ์
ของเมอืงมลิาน ชม มหาวหิารแหง่มลิาน (Duomo di Milano) (ถา่ยรปูดา้นนอก) 
มหาวหิารนี้สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ทีถ่อืวา่มคีวามใหญโ่ตเป็นอนัดบัสามของ
โลก เริม่สรา้งในปี 1386 แตก่วา่จะเสร็จตอ้งใชเ้วลากวา่ 400 ปี ดา้นนอกมหีลงัคายอด
เรยีวแหลมทีท่ าจากหนิออ่นจ านวน 135 ยอด และมรีปูปัน้หนิออ่นจากสมัยตา่งๆ กวา่ 
2,245 ชิน้ ยอดทีส่งูทีส่ดุมรีปูปัน้ทองขนาด 4 เมตรของพระแมม่าดอนน่า  เป็นสงา่อยู่
จากนัน้ใหท้า่นอสิระกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัของโลก อาทเิชน่ 
LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galerie 
Victor Emmanuel) (รา้น Prada รา้นแรกของโลก) ทา่นสามารถถา่ยรปูเป็นที่
ระลกึจากดา้นในซึง่เป็นอาคารกระจกทีเ่กา่แกแ่ละสวยงาม จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่
เมอืง เอ็งเงลิแบรค์ (Engelberg) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(ระยะทาง249ก.ม./4
ช.ม)เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูบ่นเขาสงู อยูใ่นรัฐออบวัลเดนิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้ม
ดว้ยเทอืกเขาแอลป์ จดุสงูสดุในพรมแดนของเมอืงเป็นยอดเขาทติลสิ ซึง่ยอดเขาทติลิ
สมคีวามสงูประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเลปานกลาง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม(อาหารพืน้เมอืง) (มือ้ที7่) 

ทีพ่กั:  Hotel Terrace 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วันที่ 5 ยอดเขาทติลสิ – เมอืงลูเซริน์ – ชมสงิโตหนิแกะสลกั – ชมสะพานไมช้าเปล - 
เมอืงดฌิง 



เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่8)  

เดนิทางสูส่ถานีกระเชา้โรแตรเ์พือ่เดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาทติลสิ(Titlis) ทา่นจะได ้
สมัผัสกบักระเชา้ทรงกลมทีเ่รยีกวา่ โรแตร ์เคเบิล้คาร ์ทีจ่ะหมนุรอบๆ ทีท่า่นสามารถดู
ววิได ้360องศาในขณะทีเ่คลือ่นทีข่ ึน้ไปเรือ่ยๆ ทา่นจะไดข้ึน้ชมทัศนียภาพทีง่ดงามของ
เทอืกเขาแอลป์ ชมถ า้แข็งทีส่วยงาม และเดนิเลน่ถา่ยรปูหรอืเลน่หมิะบนยอดเขา และ
ชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีการ
ทอ่งเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมคีวามยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอด
ขา้มหนา้ผา ถา่ยรปูกบัถ า้ใตธ้ารน า้แข็ง Glacier Cave จากนัน้อสิระใหท้า่น
ถา่ยรปูตามอธัยาศยั 

น าทา่นน ัง่เคเบิล้คารล์งมาทีส่ถานดีา้นลา่งและเดนิทางสูเ่มอืงลูเซริน์ (Lucerne) 
(ระยะทาง36ก.ม./45นาท)ี เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดบัหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ที่
ถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ(อาหารพืน้เมอืง) (มือ้ที9่)  

บ่าย  จากนัน้พาทา่นชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลกับนผา
หนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวติทีเ่กดิ
จากการปฏวิัตใินฝรั่งเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) 
ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ ้ารอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึง่เป็น
เหมอืนสญัลกัษณ์ของเมอืงลเูซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่หีลงัคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป สรา้ง
ขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวติ
ตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวติบรเิวณ 
Schwaneplatz เชน่ ชอ็คโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดงั อาทเิชน่ 
Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดฌีง (Dijon) 
(350 ก.ม/5 ชม.)  ตัง้อยูค่อ่นไปทางทศิตะวันออกของประเทศฝรัง้เศส เป็นแหง่เมอืง
ชมุทางรถไฟ และศนูยก์ลางการคมนาคมทีส่ าคญัแหง่หนึง่ของฝร่ังเศส และเป็นเมอืงที่
มลีกัษณะคลา้ยปารสีอยา่งมากเดนิทางถงึ เมอืงดฌิง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม(อาหารพืน้เมอืง) (มือ้ที ่10) 

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

 

  

วันที่ 6 ดฌิง –  La Vallee Village Outlet  – ปารสี 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่11) 

น าทา่นออกเดนิทางไปยังเมอืง เซอรร์สิ (Serris)(318ก.ม/4.30 ชม.)เพือ่ไปชอ้ปป้ิง



กนัใหเ้ต็มทีท่ ี ่La Vallee Village Outlet เอาทเ์ล็ททีร่วมเอาแบรนดช์ัน้น าตา่งๆ
มากกวา่ 110 แบรนดม์าลดกระหน ่าใหข้าชอ็ปไดล้ะลายเงนิไงกระเป๋า ตัง้หา่งจากดสินีย์
แลนดร์สีอรท์รอบนอกของกรงุปารสีเพยีง 5 นาทเีทา่นัน้และอยูห่า่งจากปารสีไป
ประมาณ 35 นาท ีมกีารออกแบบลกัษณะคลา้ยๆกบัหมูบ่า้นขนาดยอ่มๆ แบรนดช์ัน้น า
ตา่งมทีัง้เสือ้ผา้แฟชัน่ 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 ทีล่ดหนักมากแบบไมซ่ือ้
ไมไ่ด ้ สว่นมากสนิคา้ทีน่ ามาขายจะเป็นคอลเลกชนักอ่นหนา้แบบลา่สดุราคาจะลดอยา่ง
นอ้ย  33% นอกจากนี้ยังมรีา้นอาหาร คาเฟ่ และอารต์แกลอรี ่Espace La Vallée 
Village อกีดว้ย ใหท้า่นอสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุปารสี (Paris) (39ก.ม/45นาท)ี เป็นเมอืงหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศสเป็นเมอืงทีม่ผีูม้าเยอืนมากทีส่ดุเป็นอนัดบัสามของโลก กรงุปารสีมี
พพิธิภัณฑท์ีใ่หญท่ีส่ดุและมชีือ่เสยีงของโลก ประกอบดว้ยพพิธิภัณฑล์ฟูวรซ์ ึง่เป็น
พพิธิภัณฑศ์ลิปะทีม่ผีูเ้ขา้ชมมากทีส่ดุในโลก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(อาหารจนี) (มือ้ที ่12) หลงัอาหารเย็นน า
ทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กัทีเ่มอืง โบจวิาล (Bougival) (19ก.ม/30นาท)ี 

ทีพ่กั:  Holiday Inn Paris - Versailles – Bougival 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทฯจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง) 



 

วันที่ 7 ปารสี -หอไอเฟล –  จตัรุสัคองคอรด์– ลอ่งเรอืบาโตมชุ - ชอ้ปป้ิงทีแ่กลเลอรี ่
ลาฟาแยตต ์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่3)  

น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุปารสี (Paris) (19ก.ม/30นาท)ี ชม จตัรุสัคองคอรด์ (Place 



de la Concorde)จัตรุัสคองคอรด์ หรอื ปลสั เดอ ลา กงกอรด์ (Place de la 
Concorde)เป็นสถานทีแ่หง่ความทรงจ าทางประวัตศิาสตรก์ารนองเลอืดครัง้ใหญใ่นกรงุ
ปารสี!! เป็นสญัลกัษณ์ของสงครามกลางเมอืงและการปฏวิัตกิารปกครองของฝร่ังเศส 
รวมทัง้เป็นจดุจบของพระเจา้หลยุสท์ี ่16 พรอ้มกบัพระนางมารอีงัตวัเนต ดว้ยเครือ่ง
ประหารกโิยตนิ น าถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบักบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณ์ที ่
โดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่ครปารสี ดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 
ทีบ่รเิวณจัตรัุสทรอคคาเดโร ่น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนสายโรแมนตกิช็องเอลเิซ ่
(Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตรัุสคองคอรด์ตรงสูป่ระตชูยันโปเลยีน น าชม
และถา่ยรปูคูก่บั ประตชูยันโปเลยีน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณ์แหง่ชยัชนะ
ของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปีค.ศ. 1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.
1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(อาหารจนี)  (มือ้ที1่4) 

บ่าย  น าทา่นลอ่งเรอืบาโตมชุ (Bateaux  Mouches Cruise) ไปตามแมน่ ้าแซนทีไ่หล
ผา่นใจกลางกรงุปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารตา่งๆ
ตลอดสองฝากฝ่ังแมน่ ้า เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจ จากนัน้ น าทา่นชอ้ปป้ิง
ตอ่ที ่หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้แฟช ัน่ราคาถกูในรา้นคา้
ปลอดภาษ ี(Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เครือ่งส าอาง น ้าหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า 
จากนัน้พาทา่นสมัผัสกบับรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากทั่วทกุมมุโลกใน
หา้งสรรพสนิคา้ใหญใ่จกลางกรงุปารสีทีแ่กลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galeries 
Lafayette) หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดงัของ
สวสิ ทีม่สีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรงุปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ชอ็คโกแลต
,เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(อาหารจนี) (มือ้ที ่15) หลงัอาหารเย็นน า
ทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั ทีเ่มอืงโบจวิาล (Bougival) 

ทีพ่กั:  Holiday Inn Paris - Versailles – Bougival 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

วันที่ 8 ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์ เดอ โกลล ์– ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ
กรงุเทพฯ 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่16)  

10.00  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานปารสี ชารล์ เดอ โกลล ์เพือ่ตรวจเชค็
เอกสารการเดนิทางและสมัภาระเตรยีมตวัเดนิทางกรงุเทพฯ (มเีวลาใหท้า่นไดท้ าคนื
ภาษีTax Refund กอ่นการเชค็อนิ) 



13.40  ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทยโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG931 (เวลา
ประมาณ 10ช ัว่โมง 50นาท)ี 

วันที่ 9 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ  

05.55  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้

ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้
ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ
เดนิทาง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยังประสงค์
เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

 2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร 

- กรณุาช าระมัดจ าและคา่วซีา่ ทา่นละ 20,000 บาท + คา่วซีา่และบรกิาร 3,500 บาท (รวมมดัจ า
23,500บาท) กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสาร
ช าระมดัจ าคา่ทวัร ์

-คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซีา่ออกใกลว้ัน
เดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจาก
วันเดนิทางไป-กลบัและจ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3หนา้) **
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุา
สง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์



 เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถ
ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และใน
ตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ป
เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั   

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักกระเป๋าสายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7 
กโิลกรมัและคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณี
น ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ สะสมไมลไ์ด ้50% กรณุาแจง้เลข
สมาชกิรอยลั ออรค์ดิ พลสั พรอ้มสง่ส าเนาพาสปอรต์หรอืกอ่นออกต ัว๋  

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกนัภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไป
ตา่งประเทศ กบั MSIG แบบแผนประกนัภยัแบบ EASY 3 โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี้ 

- การสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ

  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีาย ุ15-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีาย ุ1-14 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศผูเ้อาประกนัทีม่อีาย ุ1-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผู ้
เอาประกนัทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทยผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายุ1-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผู ้
เอาประกนัทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นี้การท าประกนันี้จาก
บรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะ
อุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผน



เตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที่
บรษัิทฯ 

7.คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนา้ มนัตามรายการทวัร ์

8.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 
12 ช.ม./วัน) 

9.โปรแกรมนี้รวม Vat เรยีบรอ้ยแลว้ 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็น
ตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษนี า้มนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกต ัว๋เครือ่งบนิ และ
ไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

6.น ้าดืม่บนรถ มบีรกิารจ าหน่ายบนรถบสัราคา 1-2 EURO 

7. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิารทา่นละ 3,500 บาท 

8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 50 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ
และน า้ใจจากทา่น 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความ
เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทาง
บรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋
เครือ่งบนิ  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 



3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 
20วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ.การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางไดจ้าก
บรษัิทประกนัทั่วไปและควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ดไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 



  

  

เอกสารในการขอยืน่วซีา่ประเทศเชงเกน้(ประเทศอติาล)ี  

ระยะเวลาด าเนนิการยืน่ 15 วนัท าการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ 
สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 

1.  พาสปอรต์ ทีย่ังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุหากหมดอายกุรณุา
น าไปตอ่อายกุอ่นน าสง่ และมจี านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่
ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถาน
ฑตู 

2.  รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 3.5 * 3 cm จ านวน 2 ใบ 
และมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครือ่งประดบั ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจาก
รา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

3. เอกสารสว่นตวั (ถา้ม)ี 

ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ถา้ม)ี แปลเป็นภาษาองักฤษ 

ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  แปลเป็น
ภาษาองักฤษ 

ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น) แปลเป็นภาษาองักฤษ 

(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษ 

ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาสูตบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / ส าเนาพาสปอรต์
บดิา-มารดา 

4.  หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ โดยระบุ
ต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั,วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่

เดนิทางไปยโุรป หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด ภาษาองักฤษ 

4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน
และชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิหล้าหยดุเพือ่เดนิทางไปยโุรป เทา่นัน้ไมต่อ้งระบชุือ่ประเทศ หลงัจากนัน้จะ
กลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด และตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่  ตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปัจจบุนัเทา่นัน้ พรอ้มประทับตราบรษัิท โดยชือ่ลกูคา้ทีร่ะบใุนหนังสอื
รับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 



4.2 กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผู ้
เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คดัลอกไมเ่กนิ 

3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นงัสอืรบัรองตวัจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ าลงั
ศกึษาอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

      เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี 

จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรับรองจาก
มารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและ
มารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีาร
รับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บับตุรกบัผูท้ีบ่ตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปท าทีส่ านักงานเขตทีท่ าเบยีนบา้น

อยู ่ (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่
และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซน็เอกสารตอ่หนา้
เจา้ทีรั่บยืน่วซีา่ดว้ย กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมี

รายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลกัฐาน
การเงนิของตวัเองหรอืของสามกี็ได ้ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมายรับรอง

คา่ใชจ้า่ยจากสาม ีเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มกบัเขยีนชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบตุร ทีม่ี
ดว้ยกนั) 

5.  หลกัฐานการเงนิ 

5.1ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ประจ าหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจากวันปัจจบุนั) 

ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ า่กวา่ 6 หลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มี
ฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่
เดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 

วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ ์

**ยอดเงนิสุดทา้ยทีลู่กคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลุมคา่ทวัรด์ว้ย ** 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

a.  หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ 

ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบชุือ่
เจา้ของบญัช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ไมเ่กนิ 15 วนั

กอ่นยืน่ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 



5.3 กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด 
ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมา

ท างานของทา่น โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย  

6.  แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษตามแบบฟอรม์ทีแ่นบ
มาใหอ้ยา่งถกูตอ้ง เนื่องจากเป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานทตู ทางบรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทน
ทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจ านวนบตุรของผูเ้ดนิทาง 
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ
ถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการ
ขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น 
ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้
บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร

เพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยู่
ในดลุยพนิจิของสถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็น

สถติใินนามของบรษัิท 

การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมัดจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นัน้ ถงึสามารถด าเนนิการ
ขัน้ตอนการยืน่วซีา่ได ้

** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่ ี
นโยบายรบัแปลเอกสาร** 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ประเทศอติาล ี

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็น
ภาษาองักฤษ) 

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) 

......................................................................................................................................
..........รหสัไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส ................................... 



โทรศพัทม์อืถอื ..........................................................  โทรศพัทบ์า้น 
.......................................................... 

6. อาชพีปัจจบุนั .................................................... ต าแหน่ง 
...................................................................... 

7. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบุ
อยา่ง

ชดัเจน)............................................................................................................................
........................................................................................................... 

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน 
......................................................................................................................................

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

รหสัไปรษณีย ์............. โทรศพัทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ................................... อเีมล ์
.......................... 

8. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 

9. รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนือจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลกั 
......................................................................................... 

 แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้ .................................................................................. 

10 . สถานภาพ             ⃣   โสด            ⃣   สมรส                  ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣   หยา่           ⃣   มา่ย          ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา   ⃣   แยกกนัอยู ่

11. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานที่
เกดิ ...................................................................... 

12. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานที่
เกดิ ............................................................... 

13. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานที่
เกดิ ..................................................................... 

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดงันี้ 

      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ 
ประเทศ ................... 

      เลขพาสปอรต์ ..................... วนัออก ..................... วนัหมดอาย ุ.................. 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 หาก

ทราบ)  ……………………………………… 

19.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

              ⃣   ไมเ่คย      ⃣   เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ) 

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

20. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

    ⃣   ตวัผูข้อวซีา่เอง                ⃣  มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/

องคก์ร) 

    ⃣   เชค็เดนิทาง                      กรณุาระบชุือ่ ........................................ 

    ⃣   บตัรเครดติ                          

    ⃣   เงนิสด 

** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์
ออนไลนข์องทา่น ** 

-  หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 

-  หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มลูการท างานของทา่น
เป็นภาษาองักฤษใหค้รบถว้น ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น / ลกัษณะงาน / รายไดต้อ่

เดอืน 



หมายเหต ุ: การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ
ท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 


