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TG87 SUDWOW อิตาลี สวิส ฝร่ังเศส 8วัน 5คืน  

 

SUDWOW! อติาล ีสวสิ ฝร ัง่เศส 8วนั 5คนื 
TG 

โปรสดุวา้ววว!!! เทีย่วตะลยุ 3 ประเทศ แบบ
ฟินๆ 

เย ีย่มชม1ใน7สิง่มหศัจรรยข์องโลกอนัทรงคณุคา่ที ่กรงุโรม เทีย่วชมเมอืงฟลอ
เรนซ ์ดนิแดนอนันา่หลงใหล ตน้ก าเนดิของศลิปะเรอเนซองส ์ชมเมอืงเวนสิ 

เมอืงแหง่สายน า้ ใชเ้รอืในการสญัจรพรอ้มดืม่ด า่บรรยากาศอนังดงามสดุแสนโร
แมนตกิ ชมมหาวหิารดโูอโมแ่หง่มลิาน ทีม่คีวามงดงามและยิง่ใหญเ่ป็นอนัดบั 3 
ของโลก ข ึน้ยอดเขาทีส่งูท ีส่ดุในแถบตอนกลางของ สวสิเซอรแ์ลนดย์อด เขาทติ
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ลสิ สมัผสักบัความงดงามของทวิทศันท์ ีส่วยงาม เทีย่วกรงุปารสี ชม
พระราชวงัแวรซ์ายส ์พระราชวงัอนัย ิง่ใหญข่องฝร ัง่เศส 

เดนิทางโดยสายการบนิไทย Thai Airways (TG) สะสม
ไมลไ์ด ้50% 

**ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่แลว้** 

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ

2  
กรงุเทพฯ - สนามบนิกรุงโรม (อติาล)ี - โคลอสเซีย่ม - น า้พุเทรวี ่- นครวาตกินั - 
มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์- ฟลอเรนซ ์- สะพานเวคคโิอ - จตรุสัเดลลา ซญิญอเรยี - 
มหาวหิารฟลอเรนซ ์

3  ฟลอเรน้ซ ์– เวนสิ เมสเตร ้- เทีย่วเกาะเวนสิ - จตัรุสัซานมารโ์ค – สะพานเรยีลอลัโต ้
– โบสถซ์นัมารโ์ก -  Doge's Palace - เมสเตร ้

4  
เมสเตร ้- มลิาน – มหาวหิารดโูอโมแ่หง่มลิาน - แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล – 
ลโีอนารโ์ด ดาวนิช ี The  Last Supper – ลูเซริน์ – สะพานชาเปล – ชอ้ปป้ิงจตัรุสั
หงส ์

5  ลูเซริน์ - แองเกลเบริก์ - น ัง่กระเชา้สูย่อดเขาทติลสิ – เมอืงดจิอง ประเทศฝร ัง่เศส 

6  ดจิอง – ปารสี – เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์– ประตชูยั – หอไอเฟล - ถนนชองป์
เซลเิช ่

7  ปารสี – จตัรุสัคองคอรด์ - พพิธิภณัฑล์ูฟร ์- สนามบนิชารล์เดอโกล 

8  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์   TG87 SUDWOW 8D5N  JUN18-TG-W21 

05 - 12 May 2018  69,900  69,900 69,900 15,000 12,500 

22 - 29 May 2018  69,900  69,900 69,900 15,000 12,500 

02 - 09 Jun 2018  69,900  69,900 69,900 15,000 12,500 

16 - 23 Jun 2018  69,900  69,900 69,900 15,000 12,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ

21.30  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสุวรรณภมู ิขาออกช ัน้ 4 โซน D เคานเ์ตอร ์สายการบนิ
ไทย (TG) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้น เอกสารตดิแท็ก
กระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง 

วันที่ 2 
กรงุเทพฯ - สนามบนิกรุงโรม (อติาล)ี - โคลอสเซีย่ม - น า้พุเทรวี ่- นครวาตกินั 
- มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์- ฟลอเรนซ ์- สะพานเวคคโิอ - จตรุสัเดลลา ซญิญอ
เรยี - มหาวหิารฟลอเรนซ ์

00.20  น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุโรม ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG944 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 11 ชัว่โมง 54 นาท)ี 

06.50  เดนิทางถงึ สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีกรงุโรม ประเทศอติาล ีน าทา่นผา่น
ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และพธิกีารทางศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศ
ไทย 6 ชัว่โมง (ชว่งฤดรูอ้น)) น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่กรงุโรม 
(Rome) เมอืงหลวงของประเทศอติาล ีพาทา่นสมัผสัความยิง่ใหญ ่1 ใน 7 สิง่
มหศัจรรยข์องโลกที ่โคลอสเซีย่ม (Colosseum) (น าทา่นถา่ยรปูดา้นนอก) ใกล ้ๆ
กนัเป็น ประตชูยัคอนสแตนตนิ (Arch of Constantine) ตัง้อยูร่ะหวา่งโคลอส
เซยีม และพาลาตนิฮลิล ์จากนัน้น าทา่นชม น า้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) ซึง่มรีปูปัน้
ของเทพเจา้เนปจนูตัง้โดดเดน่อยูก่ลางน ้าพ ุน าทา่นเดนิทางสูน่ครวาตกินั ซึง่เป็นรัฐ
อสิระ มขีนาดเล็กมากเพยีง 250 ไรแ่ละเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิาย
โรมันคาทอลกิ เป็นเมอืงแหง่ศาสนจักรและทีป่ระทับของพระสนัตะปาปา ประมขุสงูสดุ
แหง่ศาสนา หรอืทีเ่รยีกสัน้ๆวา่“โป๊ป” น าทา่นถา่ยรปูดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตปี์
เตอร ์St.Peter Basilica แหง่นครรัฐวาตกินั ทีง่ดงามดว้ยศลิปะในยคุเรเนซองส ์ใช ้

เวลาสรา้งถงึ 150 ปี และยังไดร้ับการตกแตง่อยา่งโออ่า่และหรหูรา ดา้นหนา้มหาวหิาร
เป็นลานกวา้งเรยีกว่า St.Peter’s Square ประกอบไปดว้ยน ้าพ ุ2 ดา้น และเสาโอเบ
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ลกิส ์1 ตน้ ลอ้มรอบไปดว้ยเหลา่เทพเทวาบนหลงัคาและก าแพงสงู(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่
เขา้ Vatican Museum และ Sistine Chapel) ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูตามอธัยาศยั 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมนูอาหารจนี 

บ่าย  จากนัน้น าทกุทา่นมุง่หนา้สู ่ฟลอเรนซ ์(Florence)(ระยะทาง272ก.ม./4 ชัว่โมง) 
เมอืงหลวงของแควน้ทัสคานี ตน้ก าเนดิของศลิปะแบบเรอเนซองส ์อดตีศนูยก์ลางดา้น
สถาปัตยกรรม วรรณกรรม และวัฒนธรรมอนัรุง่โรจน ์ดนิแดนทีม่เีสน่หอ์นัน่าหลงใหล
แหง่นี้ไดช้ือ่วา่เป็นสถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วใฝ่ ฝันมาเยอืนมากทีส่ดุ จากนัน้น าทา่นชม 
เขตเมอืงเกา่ฟลอเรนซ ์ทีไ่ดร้ับการคดัเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ 
ปี ค.ศ.1982 น าทา่นชม สะพานเวคคโิอ (Ponte Vecchio) สะพานเกา่แกท่ีส่ดุของ
เมอืง เป็นสะพานเดยีวของฟลอเรนซท์ีร่อดพน้การทาลายจากชว่งสงครามโลกมาได ้
ปัจจบุนักลายเป็นจดุชมววิ แหลง่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัของเมอืง น าทา่นชม 
จตัรุสัเดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della Signoria) ทีส่วยงามและมเีอกลกัษณ์
โดดเดน่อยา่ง  มาก เนื่องจากเป็นทีต่ัง้ของรปูปัน้เดวดิ ผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงของไมเคลิ 
แองเจโล ่ถัดมา คอื ปาลาซโซ เวคคโิอ (Palazzo Vecchio) ปราสาทเกา่แกข่อง
เมอืงฟลอเรนซ ์มสีญัลกัษณ์คอื หอคอย Torre d’ Arnolfo ในอดตีใชเ้ป็นสถานที่
แจง้ขา่วสารใหก้บั 3 ชาวเมอืง ดว้ยการสง่สญัญาณ หากมไีฟไหม,้ น ้าทว่ม, ขา้ศกึ
โจมต ีฯลฯ ถอืเป็นสถานทีป่ระวัตศิาสตรส์าคญัของฟลอเรนซ ์ปัจจบุนัเป็นพพิธิภัณฑ์
ศลิปะทีใ่หญท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของฟลอเรนซ ์จากนัน้น าทา่นชมววิรมิฝ่ังแมน่ ้าอารโ์น พา
ทา่นถา่ยรปูที ่มหาวหิารฟลอเรนซ ์(florence cathedral) หรอื อาสนวหิารแมพ่ระ
แหง่ดอกไม ้เป็นอาสนวหิารประจ าอคัรมขุมณฑลฟลอเรนซ ์ตัง้อยูท่ีเ่มอืงฟลอเรนซ ์
มณฑลฟลอเรนซ ์แควน้ทสักานี ประเทศอติาล ีสรา้งขึน้ในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่
13 ออกแบบโดยฟีลปิโป บรเูนลเลสก ีดา้นหนา้โบสถป์ระดบัตกแตง่ดว้ยหนิออ่นสขีาว 
เขยีว และชมพ ูมหาวหิารแหง่นี้ใหญเ่  ป็นล าดบัที ่4 ของทวปียโุรป รองจากมหาวหิาร
นักบญุเปโตร มหาวหิารนักบญุเปาโลนอกก าแพง และมหาวหิารมลิาน มคีวามยาว 153 
เมตร และฐานของโดมกวา้งถงึ 90 เมตร 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) เมนูอาหารทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั: IH Hotel Firenze หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 4* 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 
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วันที่ 3 ฟลอเรน้ซ ์– เวนสิ เมสเตร ้- เทีย่วเกาะเวนสิ - จตัรุสัซานมารโ์ค – สะพาน
เรยีลอลัโต ้– โบสถซ์นัมารโ์ก -  Doge's Palace - เมสเตร ้

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3)  

เดนิทางสูเ่มอืงเวนสิ เวนสิ เมสเตร ้ฝ่ังแผน่ดนิใหญ ่(ระยะทาง249ก.ม./ประมาณ 3.30 
ช.ม.) เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต เป็นแควน้ทีม่คีวามมั่งคัง่และเป็นแหลง่อตุสาหกรรม
มากทีส่ดุในประเทศอติาล ีและยังเป็นแควน้หนึง่ทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมามากทีส่ดุแหง่หนึง่
อกีดว้ย มนัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนไมต่ า่กวา่ 60 ลา้นคนในทกุๆปี 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4) เมนูอาหารจนี 

  

บ่าย  น าทา่นลงเรอืทัศนาจรขา้มสู ่เกาะเวนสิ มเีกาะนอ้ยใหญก่วา่ 118 เกาะ และมสีะพาน
เชือ่มถงึกนักวา่ 400 แหง่ อนัเป็นทีป่ระทับของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตีและมคีวาม
รุง่เรอืง เมือ่ครัง้ท าการคา้กบัตะวันออกไกล สะพานถอนหายใจ ทีม่เีรือ่งราวน่าสนใจใน
อดตี การเป่าแกว้มรูาโน่งานฝีมอืตัง้แตค่รัง้บรรพบรุษุทีม่ชี ือ่เสยีง จากนัน้ไปชมความ
สวยงามของจตัรุสัซานมารโ์ค (San marco) ทีก่วา้งขวางรายลอ้มไปดว้ยศลิปะและ
สถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทนท์ีแ่มแ้ตน่โปเลยีนยังหลงใหล รายลอ้มไปดว้ยโบสถ์
นักบญุเซนตม์ารค์, หอระฆงั, เสาแหง่นักบญุ ทาใหด้งูามสงา่ยิง่นัก อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิ
เทีย่วชมเกาะอนัแสนโรแมนตกิหรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้ของเมอืงอาท ิผา้ลกูไม ้หรอืจบิกาแฟ
ในรา้น Café Florian ทีเ่ปิด4ใหบ้รกิารมาตงั ้แตปี่ 1720 งานกอ่สรา้งทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึ
ความเป็นอจัฉรยิะดา้นสถาปัตยกรรมที ่สะพานเรยีลอลัโต ้(Rialto Bridge) จากนัน้
น าทา่นไป โบสถซ์นัมารโ์ก (St.Mark’s Basilica) มหาวหิารซนัมารโ์กทีเ่ป็น
ตวัอยา่งอนัส าคญัของสถาปัตยกรรมไบแซนไทนต์ัง้อยูท่ีจ่ตรัุสซนัมารโ์กตดิและเชือ่ม
กบัวังดยกุแหง่เวนสิ เดมิตวัโบสถเ์ป็นโบสถน์อ้ยของประมขุผูค้รองเวนสิ และมไิดเ้ป็น
มหาวหิารของเมอืง แตต่ัง้แตปี่ ค.ศ. 1807 เป็นตน้มาบาซลิกิาก็เป็นทีน่ั่งของอคัรบดิร
แหง่เวนสิ ตวัสิง่กอ่สรา้งเป็นสิง่กอ่สรา้งทีส่รา้งอยา่งงดงามประดบัดว้ยงานโมเสก
แบบไบแซนไทน ์และ ประตมิากรรมตา่งทีแ่สดงถงึความอดุมสมบรูณ์ อ านาจ และ 
ความมั่งคัง่ของเวนสิ ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่11 ก็ไดร้ับสมญาวา่ “Chiesa d'Oro” หรอื 
“โบสถท์อง” เทีย่วชมและถา่ยรปู ปาลาซโซ ่ดคูาเล ่(Palazzo Ducale หรอื 
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Doge's Palace) เป็นศนูยร์วมอ านาจการปกครองนครเวนสิในอดตี วังนี้สรา้งขึน้ใน
สมัยศตวรรษที ่9 และ ไดร้บัการบรูณะกอ่สรา้งเพิม่เตมิในระหวา่งศตวรรษที ่14 และ 15 
จนกระทั่งสวยงามอยา่งทีเ่ห็นอยูใ่นปัจจบุนั ทอ้งพระโรงใหญป่ระดับดว้ยทองค าและ
ประดบัประดาภาพจติรกรรมชือ่"The Paradise"ของตนิโตโรตโต ทีม่ขีนาดใหญโ่ต ได ้
ชือ่วา่เป็นภาพเขยีนสนี ้ามันทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก หอ้งอืน่ๆ ภายในวังก็งดงามและประดบั
ประดาไปดว้ยศลิปะสมบตัจิากยคุตา่งๆจ านวนมาก และหากพอมเีวลาทา่นสามารถ
ลองประสบการณ์ลอ่งเรอืกอนโดลา่ ชมความงามของเกาะเวนสิได ้ไดเ้วลาอนั
สมควรน าเดนิทางกลบัสูฝ่ั้งMestre 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่5) เมนูอาหารทอ้งถิน่  

ทีพ่กั: Mercure Venezia Marghera 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วันที่ 4 
เมสเตร ้- มลิาน – มหาวหิารดโูอโมแ่หง่มลิาน - แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานู
เอล – ลโีอนารโ์ด ดาวนิช ี The  Last Supper – ลูเซริน์ – สะพานชาเปล – ช้

อปป้ิงจตัรุสัหงส ์

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุมลิาน (Milan) เมอืงใหญเ่ป็นอนัดบัสองรองจากกรงุโรม ตัง้อยู่
ทางตอนเหนือของประเทศอติาล ีมลิานไดช้ือ่วา่เป็นหลวงแหง่แฟชัน่ชัน้น าของโลกอกี
เมอืงหนึง่เชน่เดยีวกบัปารสี และนวิยอรค์อกีทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทางธรุกจิของประเทศ
อติาลอีกีดว้ย (ระยะทาง273ก.ม./ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง) 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่7) เมนูอาหารจนี 

  

บ่าย  น าทา่นสูจ่ดุศนูยก์ลางอนัศกัดิส์ทิธิข์องเมอืงมลิาน ชม มหาวหิารดโูอโม ่(Milan 
Duomo)(ถา่ยรปูดา้นนอก) มหาวหิารนี้สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ทีถ่อืวา่มี
ความใหญโ่ตเป็นอนัดบัสามของโลก เริม่สรา้งในปี 1386 แตก่วา่จะเสร็จตอ้งใชเ้วลา
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กวา่ 400 ปี ดา้นนอกมหีลงัคายอดเรยีวแหลมทีท่ าจากหนิออ่นจ านวน 135 ยอด และมี
รปูปัน้หนิออ่นจากสมัยตา่งๆ กวา่ 2,245 ชิน้ ยอดทีส่งูทีส่ดุมรีปูปัน้ทองขนาด 4 เมตร
ของพระแมม่าดอนน่าเป็นสงา่อยู ่จากนัน้เชญิทา่นอสิระกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์
เนมชือ่ดงัของโลก อาทเิชน่ LV, PRADA, GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรยี วคิเตอร ์
เอ็มมานูเอล (Galerie Victor Emmanuel)(รา้น Prada รา้นแรกของโลก) ทา่น
สามารถถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึจากดา้นในซึง่เป็นอาคารกระจกทีเ่กา่แกแ่ละสวยงาม น าทา่น
เขา้ชมโบสถซ์านตามาเรยี เดล กราเซยี (Santa Maria delle Gracie) ชม
ภาพเขยีนของยอดศลิปินเอก ลโีอนารโ์ด ดาวนิช ี“The Last Supper” ซึง่เป็น
ภาพพระเยซคูรสิตพ์รอ้มสาวกเอกทัง้ 12 ในมือ้อาหารมือ้สดุทา้ยทีเ่ลือ่งลอื 

หมายเหต ุการเขา้ชมภาพ The Last Supper ขึน้อยูก่บัระยะเวลาการจองรอบเขา้ชม 
และความหนาแน่นของจ านวนผูเ้ขา้ชม ถา้ไมส่ามารถเขา้ชมภาพไดบ้รษัิทฯจะจัดหา
สถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่อืน่ทดแทนเพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั สมควร
แกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลูเซริน ์(Luzern) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
(ระยะทาง260ก.ม./ประมาณ 3.30 ชัว่โมง)ประเทศเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นเวลา
นับศตวรรษมาแลว้ทีนั่กทอ่งเทีย่วและบคุคลผูม้ชี ือ่เสยีงพากนัมาเยอืนเมอืงนี้ น าทา่น
ชม รปูสลกัสงิโตหนิบนหนา้ผา สรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกท่หารรับจา้งชาวสวสิ เทีย่ว
ชมสญัลกัษณ์ของเมอืงคอื สะพานชาเปล (Chapel Bridge) สะพานไมท้อดตวัขา้ม
แมน่ ้ารอยส ์ในอดตีสรา้งมาตัง้ แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่14 ถอืไดว้า่เป็นสะพานไมท้ีเ่กา่แก่
ทีส่ดุแหง่หนึง่ของยโุรป ภายหลงัไดม้กีารบรูณะขึน้มาใหมห่ลงัจากถกูไฟไหม ้โดย
ดา้นหลงัมยีอดเขาพลิาตสุเป็นฉากสวย มเีวลาใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงยา่น 
Schwanenplatz หรอืจตัรุสัหงส ์เลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่8) เมนูอาหารทอ้งถิน่ หลงัอาหารเย็น 
น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

ทีพ่กั: Holiday Inn Express Luzern-Neuenkirch 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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วันที่ 5 ลูเซริน์ - แองเกลเบริก์ - น ัง่กระเชา้สูย่อดเขาทติลสิ – เมอืงดจิอง ประเทศ
ฝร ัง่เศส 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9)  

เดนิทางสูเ่มอืงแองเกลิเบริก์ เมอืงทีถ่อืไดว้า่ใจกลางทีส่ดุของยโุรป ตัง้อยูบ่นความสงู
ถงึ 1,000 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ในเขตแอลไพนแ์วลเลย่ ์ทา่นจะชืน่ชอบกบัความ
เป็นธรรมชาตใินเขตชนบทของสวสิ มบีา้นนอ้ยแบบชาเลต่ต์กแตง่ดว้ยผา้ มา่นลกูไมส้ี

ขาว ลว้นแตเ่ป็นบรรยากาศทีง่ดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ น าทา่นขึน้กระเชา้ขึน้สูย่อดเขา
ทติลสิ Titlis บนความสงูระดบั 10,000 ฟตุ เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในแถบตอนกลาง
ของประเทศ ประทับใจกบักระเชา้ไฟฟ้าโรแตร ์ทีม่อียูเ่พยีงสองแหง่ในโลก (กระเชา้
หมนุรอบตวัเองใหท้า่นไดช้มววิ 360 องศา) ยอดเขาทติลสิเป็นแหลง่สกยีอดนยิมในฤดู
หนาว 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่10) เมนูอาหารทอ้งถิน่ 

บ่าย  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดจิอง (Dijon) ประเทศฝร ัง่เศส อดตีเมอืงหลวงแหง่แควน้
เบอรก์นัด ีผา่นทุง่ราบอนักวา้งใหญแ่หลง่ผลติมัสตารด์ชือ่ดงั อกีทัง้ยังมชีือ่เสยีงในการ
ผลติไวนช์ัน้เลศิอกีดว้ย ผา่นชมอาคารบา้นเรอืนสมัยเรอเนสซองส ์โบสถแ์ละวหิาร
เกา่แกใ่นสมยัยคุกลาง ซึง่มจีดุเดน่คอื การมงุหลงัคาดว้ยกระเบือ้งสแีดงสดจัดเรยีงเป็น
ลวดลายงดงาม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่11) เมนูอาหารจนี หลงัอาหารน าทา่น
เดนิทางเขา้ทีพ่กั 

ทีพ่กั: Ibis Styles Dijon Central 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วันที่ 6 ดจิอง – ปารสี – เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์– ประตชูยั – หอไอเฟล - ถนน
ชองป์เซลเิช ่
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เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่12) 

น าทา่นเดนิทางสูม่หานครปารสี เมอืงหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตัง้อยูบ่นแมน่ ้าแซน 
บรเิวณตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศส บนใจกลางแควน้อลี เดอ ฟร็องส ์กรงุปารสีเป็น
หนึง่ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ ้าสมยัแหง่หนึง่ของโลก และดว้ย
อทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บนัเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ (ระยะทาง
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่3)เมนูอาหารจนี 

บ่าย  น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles Palace) เขา้ชมภายใน
พระราชวังทีใ่หญท่ีส่ดุในปฐพ ีซึง่อยูห่า่งจากจดุศนูยก์ลางของปารสีไปทางตะวนัตก
เฉียงใต ้ปัจจบุนับางสว่นของพระราชวังนี้ไดรั้บการบรูณะเรยีบรอ้ยแลว้ น าเขา้ชมความ
งามของพระราชวังภายในหอ้งตา่งๆ อาท ิหอ้งเทพอพอลโล, หอ้งเทพวนัีส, หอ้งเทพ
ไดอาน่า และหอ้งเดอะฮอลลอ์อฟมลิเลอร ์แตล่ะหอ้งของพระราชวังลว้นมคีา่ดว้ยภาพ 
เขยีนสแีบบเฟรสโก ้โดยชา่งฝีมอืเอกชาวฝร่ังเศส ควรคา่แกก่ารยกยอ่งใหเ้ป็น
พระราชวังทีง่ดงามล ้าคา่ทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก แวะชมและถา่ยรปูประตชูยั (Arc de 
Triomphe) สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แหง่ชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีน ผา่นชมและ
ถา่ยรปู หอไอเฟล (Eiffel Tower) สญัลกัษณ์ทีส่ าคญัทีบ่ง่บอกความเป็นฝรั่งเศส 
กลา่วกนัวา่เปรยีบเสมอืนพพิธิภัณฑท์ีม่ชีวีติ อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงยา่นถนนชองป์
เซลเิช ่(Champs-Elysees) เป็นถนนสายส าคญัมคีวามยาว 2 กม. รม่รืน่ไปดว้ยเงา
ตน้ปาตานสองฝ่ัง มทีัง้รา้นคา้ชัน้น า ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดท์ีโ่ดง่ดงัของฝร่ังเศส อาท ิ
สนิคา้ประเภท น ้าหอม, เครือ่งส าอางค,์ เครือ่งประดบั, เครือ่งแตง่กายในรา้น Duty 
Free ทีค่นืภาษีใหก้บันักทอ่งเทีย่ว 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่4)เมนูอาหารทอ้งถิน่ หลงัอาหารเย็น 
น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

ทีพ่กั:  Novotel Suresnes Longchamp 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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วันที่ 7 ปารสี – จตัรุสัคองคอรด์ - พพิธิภณัฑล์ูฟร ์- สนามบนิชารล์เดอโกล 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่5) 

น าทา่นผา่นชมลานจตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ซึง่ออกแบบโดย
เลอโนตร (Le Notre) ทีช่วนใหร้ะลกึถงึการปฏวิัตใิหญฝ่รั่งเศส, สวนตยุเลอลสี ์สวน
แบบฝรั่งเศสทีอ่อกแบบไวอ้ยา่งงดงาม จากนัน้น าทา่นชมและถา่ยรปู(ดา้นนอก) กบั 
พพิธิภณัฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) อดตีเป็นพระราชวังทีใ่หญโ่ตมากทีส่ดุของ
โลกสรา้งขึน้ ในสมัยพระเจา้ฟิลปิออกสุต ์ราวครสิตศ์ตวรรษที ่13 ปัจจุบนัพระราชวัง
แหง่นี้กลายเป็นพพิธิภณัฑท์ีส่าคญัและใหญโ่ตทีส่ดุในปารสี ทีนั่กทอ่งเทีย่วไมค่วร
พลาดชม ภายในเป็นทีเ่ก็บรักษาวัตถโุบราณตา่งๆ ทีม่คีา่และมชีือ่เสยีงของโลกเชน่ 
ภาพเขยีน ลาชาก็อง หรอืภาพโมนาลซิา่ อนัเป็นภาพวาดของเลโอนารด์ เดอวนิซ ีจติร
กรและสถาปนกิชาวอติาเลยีน และวัตถโุบราณซึง่ เป็นศลิปะอนัล ้าคา่จากชาตติา่งๆ กวา่ 
300,000 ชิน้ ทีฝ่ร่ังเศสเคยมอีทิธพิลปกครองมาในอดตี สว่นใหญไ่ดม้าจากตะวนัออก
กลางและอาณานคิมจากประเทศในเอเชยี เชน่ รปูแกะสลกัซาโมทราซ และรปูแกะสลกั
เทพธดิาวนัีส และในปี 1981 เอ็ม ไอ เป่ย สถาปนกิชือ่ดงัชาวอเมรกินั ไดส้รา้งทางเขา้
พพิธิภัณฑเ์ป็นรปูปิรามดิกระจกครอบคลมุเนื้อทีบ่นลานนโปเลยีน ท าใหส้ถาปัตยกรรม
ของพพิธิภัณฑแ์หง่นี้ดโูดดเดน่เป็นสงา่  

09.00  ไดเ้วลาอนัส าควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชารล์เดอโกล เพือ่เดนิทางกลบัสู่

กรงุเทพฯ มเีวลาใหท้า่นไดท้ า TAX REFUND คนืภาษีกอ่นการเชค็อนิ 

13.40  เดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG931 

 

วันที่ 8 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

05.55  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ
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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 า ทา่นละ 20,000 บาท  

กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทวัร ์

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุ
นบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและจ านวนหนห้นงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่ า่
กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณี
พาสปอรต์หมดอาย ุ**กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถ
ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และใน
ตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวน
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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. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักกระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้
7 กโิลกรัม และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณี
น ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ สะสมไมลไ์ด5้0% กรณุาแจง้เลขสมาชกิ
รอยัลออรค์ดิพลสั กอ่นออกตัว๋ 

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกนัภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไป
ตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผนประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล โดยจะมคีวาม
คุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี ้

- 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 าประกนันี้จาก
บรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคบัตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะ
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อุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผน
เตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที่
บรษัิทฯ 

7.รวมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้แลว้ กรณีลกูคา้มวีซีา่เชงเกน้อยูแ่ลว้หกัออกจากคา่ทัวร ์2,200 บาท 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็น
ตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

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

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ
และน า้ใจจากทา่น 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทาง
บรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋
เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้)/คา่มดัจ าแลนด ์(กรณีใกลว้นัเดนิทาง) 

 7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 
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3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

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

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

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ 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. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 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) 
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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)ี 
ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัท าการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ 
สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 

เอกสารกรณุาเตรยีม2ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทาง
ราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ1ชุดและส าเนา1ชุด 

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 

ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ถา้ม)ี 
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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 างานจากบรษิทัทีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ โดยระบุ
ต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั,วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่
เดนิทางไปยโุรป หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 

4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน
และชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิหล้าหยดุเพือ่เดนิทางไปยโุรป เทา่นัน้ไมต่อ้งระบชุือ่ประเทศ หลงัจากนัน้จะ
กลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด และตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่ ตอ้งเป็น
ภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชือ่ลกูคา้ทีร่ะบใุน
หนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

4.2 กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผู ้
เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คดัลอกไมเ่กนิ 
3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตวัจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ าลงั
ศกึษาอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ
ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

      เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกบั
บดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็ก
ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากทัง้บดิา
และมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บับตุรกบัผูท้ีบ่ตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปท าทีส่ านักงานเขต
ทีท่ าเบยีนบา้นอยู ่ (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการ
เขตลงลายมอืชือ่และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซน็
เอกสารตอ่หนา้เจา้ทีรั่บยืน่วซีา่ดว้ย กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีาร
สลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 
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4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใช ้

หลกัฐานการเงนิของตวัเองหรอืของสามกี็ได ้ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมาย
รับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ีเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มกบัเขยีนชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและ
บตุร ทีม่ดีว้ยกนั) 

5.  หลกัฐานการเงนิ 

 5.1ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ประจ าหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นบัจากวนัปจัจบุนั) 

ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ า่กวา่ 6 หลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มี
ฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่
เดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา 

แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวนันัดสมัภาษณ ์

**ยอดเงนิสุดทา้ยทีลู่กคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลุมคา่ทวัรด์ว้ย ** 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

5.2หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ 

ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบชุือ่
เจา้ของบญัช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ไมเ่กนิ 14 วัน
กอ่นยืน่ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5.3 กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด 
ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมา
ท างานของทา่น โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

6.  แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาให ้
อยา่งถกูตอ้ง เนื่องจากเป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานทตู ทางบรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นได ้
เพราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

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

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยู่
ในดลุยพนิจิของสถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็น
สถติใินนามของบรษัิท 

การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมัดจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นัน้ ถงึสามารถด าเนนิการ
ขัน้ตอนการยืน่วซีา่ได ้

** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบั
แปลเอกสาร** 
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