
 
 

CODE: TG87 SUDWOW!  > > ITALY SWISS FRANCE 8D5N  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUDWOW! อติาล ีสวสิ ฝร ัง่เศส 8วนั 5คนื  
โปรสดุวา้ววว!!! เทีย่วตะลยุ 3 ประเทศ แบบฟินๆ 

เดนิทางโดยสายการบนิไทย Thai Airways (TG) สะสมไมลไ์ด ้50% 
เยีย่มชม1ใน7สิง่มหัศจรรยข์องโลกอันทรงคณุคา่ที ่กรงุโรม เทีย่วชมเมอืง
ฟลอเรนซ ์ดนิแดนอันน่าหลงใหล ตน้ก าเนิดของศลิปะเรอเนซองส์ ชม
เมอืงเวนสิ เมอืงแห่งสายน ้า ใชเ้รอืในการสัญจรพรอ้มดืม่ด ่าบรรยากาศอัน
งดงามสดุแสนโรแมนตกิ ชมมหาวหิารดูโอโมแ่ห่งม ิ ลาน ทีม่คีวามงดงาม
และยิง่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ขึน้ยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบตอนกลาง
ของ สวสิเซอรแ์ลนดย์อด เขาทติลสิ สมัผัสกับความงดงามของทวิทัศน์ที่
สวยงาม เทีย่วกรงุปารสี ชมพระราชวังแวรซ์ายส ์พระราชวังอันยิง่ใหญข่อง
ฝร่ังเศส 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

)พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่นไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

05-12 พฤษภาคม 61 69,900 

 ( เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี/Infant 

ราคา15,000 บาท) 

12,500 25  

22-29 พฤษภาคม 61 69,900 12,500 25  

02-09 มถินุายน 61 69,900 12,500 25  

16-23 มถินุายน 61 69,900 12,500 25  

**ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่แลว้** 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ    

 
21.30 น. พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูม ิขาออกช ัน้ 4 โซน  D เคานเ์ตอร ์สายการบนิ

ไทย  (TG) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋า
กอ่นขึน้เครือ่ง 

 
วนัทีส่อง กรงุเทพฯ - สนามบนิกรงุโรม (อติาล)ี - โคลอสเซีย่ม - น า้พเุทรวี ่- นครวาตกินั - มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์

                    ฟลอเรนซ ์- สะพานเวคคโิอ - จตรุสัเดลลา ซญิญอเรยี - มหาวหิารฟลอเรนซ ์    อาหารเทีย่ง,เย็น 

 
00.20 น. น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุโรม ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่

TG944 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 11 ชัว่โมง 54 นาท)ี 
06.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีกรุงโรม ประเทศอติาล ีน าทา่น

ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และพธิกีารทางศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้
กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง (ช่วงฤดูรอ้น)) น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศ
เดนิทางสู่ กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงของประเทศอติาลี พาท่านสัมผัส
ความยิง่ใหญ่ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกที่ โคลอสเซี่ยม (Colosseum) 
(น าท่านถ่ายรูปดา้นนอก) ใกล ้ๆ กันเป็น ประตูชัยคอนสแตนติน (Arch of 

Constantine)ตัง้อยูร่ะหว่าง โคลอสเซยีม และ
พาลาตินฮลิล์ จากนั้นน าท่านชม น า้พุเทรวี ่
(Trevi Fountain) ซึ่งมีรูป ปั้ นของเทพ เจ า้
เนปจูนตั ้งโดดเด่นอยู่กลางน ้ าพุ  น าท่ าน
เดนิทางสูน่ครวาตกินั ซึง่เป็นรัฐอสิระ มขีนาด
เล็กมากเพียง 250 ไร่และเป็นศูนย์กลางของ
ศาสนาครสิต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นเมือง
แห่ ง ศ าส น จั ก รแ ล ะที่ ป ระทั บ ข อ งพ ระ
สันตะปาปา ประมุขสูงสุดแห่งศาสนา หรือที่
เรยีกสัน้ๆว่า“โป๊ป” น าท่านถา่ยรูปดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์St.Peter Basilica แห่งนครรัฐวาตกิัน ที่
งดงามดว้ยศลิปะในยคุเรเนซองส ์ใชเ้วลาสรา้งถงึ 150 ปี และยังไดรั้บการตกแต่งอย่างโอ่อา่และหรูหรา ดา้นหนา้
มหาวหิารเป็นลานกวา้งเรยีกวา่ St.Peter’s Square ประกอบไปดว้ยน ้าพ ุ2 ดา้น และเสาโอเบลกิส ์1 ตน้ ลอ้มรอบ
ไปดว้ยเหล่าเทพเทวาบนหลังคาและก าแพงสูง(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเขา้ Vatican 

Museum และ Sistine Chapel ) ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูตามอธัยาศัย    
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)เมนอูาหารจนี 
บา่ย จากนั้นน าทุกท่านมุ่งหนา้สู่ ฟลอเรนซ์ (Florence) (ระยะทาง272ก.ม./4 

ชัว่โมง) เมอืงหลวงของแควน้ทสัคาน ีตน้ก าเนดิของศลิปะแบบเรอเนซองส ์
อดีตศูนย์กลางดา้นสถาปัตยกรรม วรรณกรรม และวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์ 
ดนิแดนที่มเีสน่ห์อันน่าหลงใหลแห่งนี้ไดช้ือ่ว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเทีย่วใฝ่ 
ฝันมาเยอืนมากทีส่ดุ จากนัน้น าท่านชม เขตเมอืงเกา่ฟลอเรนซ ์ทีไ่ดรั้บการ
คัดเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ ปี ค.ศ.1982 
น าทา่นชม  

 
 
 



 
 
 สะพานเวคคโิอ (Ponte Vecchio) สะพานเก่าแก่ที่สุดของเมอืง เป็น

สะพานเดยีวของฟลอเรนซท์ีร่อดพน้การทาลายจากชว่งสงครามโลกมา
ได ้ปัจจุบันกลายเป็นจุดชมววิ แหล่งดงึดูดนักท่องเที่ยวที่ส าคัญของ
เมอืง น าทา่นชม จตัรุสัเดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della Signoria) ที่
สวยงามและมเีอกลักษณ์โดดเด่นอยา่ง  มาก เนื่องจากเป็นทีต่ัง้ของรูป
ปัน้เดวดิ ผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงของไมเคลิ แองเจโล ่ถัดมา คอื ปาลาซโซ 
เวคคโิอ (Palazzo Vecchio) ปราสาทเก่าแก่ของเมอืงฟลอเรนซ ์มี
สัญลักษณ์คือ หอคอย Torre d’ Arnolfo ในอดีตใชเ้ป็นสถานที่แจง้ข่าวสารใหก้ับ 3 ชาวเมือง ดว้ยการส่ง
สัญญาณ หากมไีฟไหม,้ น ้าท่วม, ขา้ศกึโจมต ีฯลฯ ถอืเป็นสถานทีป่ระวัตศิาสตรส์าคัญของฟลอเรนซ ์ปัจจุบันเป็น
พพิธิภณัฑศ์ลิปะทีใ่หญท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของฟลอเรนซ ์จากนัน้น าทา่นชมววิรมิฝ่ังแมน่ ้าอารโ์น พาทา่นถา่ยรปูที ่มหา
วหิารฟลอเรนซ ์(florence cathedral) หรอื อาสนวหิารแม่พระแห่งดอกไม ้เป็นอาสนวหิารประจ าอัครมุขมณฑล
ฟลอเรนซ์ ตั ้งอยู่ที่ เมืองฟลอเรนซ์ มณฑลฟลอเรนซ์ แควน้ทัสกานี ประเทศอิตาลี สรา้งขึ้นในช่วงปลาย
ครสิตศ์ตวรรษที่ 13 ออกแบบโดยฟีลปิโป บรูเนลเลสก ีดา้นหนา้โบสถป์ระดับตกแต่งดว้ยหนิออ่นสขีาว เขยีว และ
ชมพู มหาวหิารแห่งนี้ใหญ่เ  ป็นล าดับที ่4 ของทวปียโุรป รองจากมหาวหิารนักบญุเปโตร มหาวหิารนักบญุเปาโลน
อกก าแพง และมหาวหิารมลิาน มคีวามยาว 153 เมตร และฐานของโดมกวา้งถงึ 90 เมตร  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่)เมนอูาหารทอ้งถิน่  

 หลังอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 

   ทีพ่กั: IH Hotels Firenze Business 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 
วนัทีส่าม        ฟลอเรน้ซ ์– เวนสิ เมสเตร ้- เทีย่วเกาะเวนสิ - จตัรุสัซานมารโ์ค – สะพานเรยีลอลัโต ้–  
                     โบสถซ์นัมารโ์ก -  Doge's Palace - เมสเตร ้      อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                         

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที3่) 

เดนิทางสูเ่มอืงเวนสิ เวนสิ เมสเตร ้ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่ (ระยะทาง249ก.ม./ประมาณ 
3.30 ช.ม.) เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต เป็นแควน้ที่มคีวามมั่งคั่งและเป็นแหล่ง
อตุสาหกรรมมากที่สุดในประเทศอติาลี และยังเป็นแควน้หนึง่ทีม่นัีกท่องเทีย่วมา
มากทีส่ดุแหง่หนึง่อกีดว้ย มนัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนไมต่ ่ากวา่ 60 ลา้นคนในทกุๆปี  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่)เมนอูาหารจนี) 

บา่ย น าท่านลงเรอืทศันาจรขา้มสู่ เกาะเวนสิ มเีกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมี
สะพานเชือ่มถงึกันกว่า 400 แห่ง อันเป็นทีป่ระทับของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดีต
และมีความรุ่งเรือง เมื่อครัง้ท าการคา้กับตะวันออกไกล สะพานถอนหายใจ ที่มี
เรือ่งราวน่าสนใจในอดตี การเป่าแกว้มรูาโน่งานฝีมอืตัง้แต่ครัง้บรรพบรุษุทีม่ชี ือ่เสยีง 
จากนัน้ไปชมความสวยงามของจตัุรสัซานมารโ์ค (San marco) ทีก่วา้งขวางราย
ลอ้มไปดว้ยศลิปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ทีแ่มแ้ต่นโปเลยีนยังหลงใหล 
รายลอ้มไปดว้ยโบสถนั์กบญุเซนตม์ารค์, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ ทาใหดู้งามสง่า
ยิง่นัก อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วชมเกาะอนัแสนโรแมนตกิหรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้ของเมอืง
อาท ิผา้ลูกไม ้หรอืจบิกาแฟในรา้น Café Florian ทีเ่ปิด4ใหบ้รกิารมาตัง ้แตปี่ 1720 
งานก่อสรา้งที่แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นอัจฉรยิะดา้นสถาปัตยกรรมที่  สะพาน
เรยีลอลัโต ้(Rialto Bridge) จากนัน้น าทา่นไป โบสถซ์นัมารโ์ก (St. Mark’s Basilica) มหาวหิารซนัมารโ์กทีเ่ป็นตัวอยา่ง
อันส าคัญของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ตั ้งอยู่ที่
จตรัุสซนัมารโ์กตดิและเชือ่มกบัวังดยกุแหง่เวนสิ เดมิตัว
โบสถ์เป็นโบสถ์นอ้ยของประมุขผูค้รองเวนิส และมไิด ้
เป็นมหาวหิารของเมอืง แต่ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1807 เป็นตน้
มาบาซิลิกาก็ เป็นที่ น่ังของอัครบิดรแห่งเวนิส  ตัว
สิง่ก่อสรา้งเป็นสิง่ก่อสรา้งที่สรา้งอย่างงดงามประดับ
ดว้ยงานโมเสกแบบไบแซนไทน ์และ ประตมิากรรมต่าง
ทีแ่สดงถงึความอดุมสมบรูณ์ อ านาจ และ ความมัง่คั่งของเวนสิ ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่11 ก็ไดรั้บสมญาวา่ “Chiesa d'Oro” 
หรอื “โบสถท์อง” เทีย่วชมและถา่ยรปู ปาลาซโซ ่ดคูาเล ่(Palazzo Ducale หรอื Doge's Palace) เป็นศนูยร์วมอ านาจการ
ปกครองนครเวนสิในอดตี วังนี้สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่ 9 และ ไดรั้บการบรูณะกอ่สรา้งเพิม่เตมิในระหว่างศตวรรษที่ 14 
และ 15 จนกระทั่งสวยงามอยา่งทีเ่ห็นอยูใ่นปัจจุบัน ทอ้งพระโรงใหญ่ประดับดว้ยทองค าและประดับประดาภาพจติรกรรม
ชือ่"The Paradise"ของตนิโตโรตโต ทีม่ขีนาดใหญ่โต ไดช้ือ่วา่เป็นภาพเขยีนสนี ้ามนัทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก หอ้งอืน่ๆ ภายใน



 
 

วังก็งดงามและประดับประดาไปดว้ยศลิปะสมบัตจิากยุคต่างๆจ านวนมาก และหากพอมเีวลาท่านท่านสามารถลอง
ประสบการณ์ลอ่งเรอืกอนโดลา่ ชมความงามของเกาะเวนสิได ้ไดเ้วลาอนัสมควรน าเดนิทางกลับสูฝ่ั้งMestre 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่)เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

 ทีพ่กั: Mercure Venezia Marghera 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

     (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

 

 

วนัทีส่ ี ่    เมสเตร ้- มลิาน – มหาวหิารดโูอโมแ่หง่มลิาน - แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานเูอล –  

              ลโีอนารโ์ด ดาวนิช ี The  Last Supper” – ลเูซริน์ – สะพานชาเปล – ชอ้ปป้ิงจตัรุสัหงส ์                                                                    

               อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

น าท่านเดนิทางสู่ กรุงมลิาน (Milan) เมอืงใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม 
ตัง้อยูท่างตอนเหนือของประเทศอติาลี มลิานไดช้ือ่วา่เป็นหลวงแห่งแฟชัน่ชัน้น า
ของโลกอกีเมอืงหนึง่เชน่เดยีวกับปารสี และนวิยอรค์อกีทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางทาง
ธรุกจิของประเทศอติาลอีกีดว้ย (ระยะทาง273ก.ม./ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) เมนอูาหารจนี 

บา่ย     น าทา่นสูจ่ดุศูนยก์ลางอันศักดิส์ทิธิข์องเมอืงมลิาน ชม มหาวหิารดโูอโม ่(Milan 
Duomo) (ถา่ยรปูดา้นนอก) มหาวหิารนีส้รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ทีถ่อืวา่
มคีวามใหญโ่ตเป็นอนัดบัสามของโลก เริม่สรา้งในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จตอ้ง
ใชเ้วลากวา่ 400 ปี ดา้นนอกมหีลังคายอดเรยีวแหลมทีท่ าจากหนิออ่นจ านวน 135 
ยอด และมรีปูปัน้หนิออ่นจากสมยัตา่งๆ กวา่ 2,245 ช ิน้ ยอดทีส่งูทีส่ดุมรีปูปัน้ทอง
ขนาด 4 เมตรของพระแมม่าดอนน่าเป็นสง่าอยู่ จากนัน้เชญิท่านอสิระกบัการช้

อปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัของโลก อาทเิชน่ LV, PRADA, GUCCI, TOD’S 
ณ แกลลอเรีย ว ิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galerie Victor Emmanuel) (ร้าน 
Prada รา้นแรกของโ ลก) ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลกึจากดา้นในซึง่เป็น
อาคารกระจกที่เก่าแก่และสวยงาม น าท่านเขา้ชมโบสถ์ซานตามาเรยี เดล กรา
เซยี (Santa Maria delle Gracie) ชมภาพเขยีนของยอดศลิปินเอก ลโีอนาร์
โด ดาวนิช ี“The Last Supper” ซึง่เป็นภาพพระเยซคูรสิตพ์รอ้มสาวกเอกทัง้ 12 ในมือ้อาหารมือ้สดุทา้ยทีเ่ลือ่งลอื 

  หมายเหต ุการเขา้ชมภาพ The Last Supper ขึน้อยูก่บัระยะเวลาการจองรอบเขา้ชม และความหนาแน่นของจ านวนผูเ้ขา้ชม 
ถา้ไมส่ามารถเขา้ชมภาพไดบ้รษัิทฯจะจัดหาสถานทีท่่องเทีย่วแห่งอืน่ทดแทนเพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
สมค วรแก่ เวล าน าท่ าน เดินท างสู่  เมือ งลู เซิ รน์  (Luzern)  ป ระเท ศ
สวติเซอรแ์ลนด์ (ระยะทาง260ก.ม./ประมาณ 3.30 ชั่วโมง)ประเทศเมือง
ท่องเที่ยวที่มชี ือ่เสยีงเป็นเวลานับศตวรรษมาแลว้ที่นักท่องเที่ยวและบุคคลผูม้ี
ชือ่เสยีงพากนัมาเยอืนเมอืงนี้ น าทา่นชม รูปสลักสงิโตหนิบนหนา้ผา สรา้งขึน้เพือ่
เป็นเกยีรตแิก่ทหารรับจา้งชาวสวสิ เที่ยวชมสัญลักษณ์ของเมอืงคอื สะพานชา
เปล (Chapel Bridge) สะพานไมท้อดตัวขา้มแม่น ้ารอยส ์ในอดีตสรา้งมาตัง้ 
แต่ครสิต์ศตวรรษที่ 14 ถือไดว้่าเป็นสะพานไมท้ี่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป 
ภายหลังไดม้กีารบรูณะขึน้มาใหมห่ลังจากถูกไฟไหม ้โดยดา้นหลังมยีอดเขาพลิา
ตุสเป็นฉากสวย มเีวลาใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงย่าน Schwanenplatz หรอืจตัุรสัหงส ์
เลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 

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

 ทีพ่กั:  Holiday Inn Express Luzern-Neuenkirch 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
 
 
 

 



 
 

วนัทีห่า้    ลเูซริน์ - แองเกลเบริก์ - น ัง่กระเชา้สูย่อดเขาทติลสิ – เมอืงดจิอง ประเทศฝร ัง่เศส                        

               อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที9่) 

เดนิทางสูเ่มอืงแองเกลิเบริก์ เมอืงทีถ่อืไดว้า่ใจกลางทีส่ดุของยโุรป ตัง้อยูบ่น
ความสูงถงึ 1,000 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ในเขตแอลไพน์แวลเล่ย ์ท่านจะ
ชืน่ชอบกับความเป็นธรรมชาตใินเขตชนบทของสวสิ มบีา้นนอ้ยแบบชาเล่ต์
ตกแต่งดว้ยผา้ ม่านลูกไมส้ขีาว ลว้นแต่เป็นบรรยากาศทีง่ดงามทีสุ่ดแห่งหนึง่ 
น าท่านขึน้กระเชา้ขึน้สูย่อดเขาทติลสิ Titlis บนความสงูระดับ 10,000 ฟุต 
เป็นยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในแถบตอนกลางของประเทศ ประทับใจกับกระเชา้
ไฟฟ้าโรแตร ์ทีม่อียูเ่พยีงสองแหง่ในโลก (กระเชา้หมนุรอบตัวเองใหท้า่นไดช้ม
ววิ 360 องศา) ยอดเขาทติลสิเป็นแหลง่สกยีอดนยิมในฤดหูนาว 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงดจิอง (Dijon) ประเทศฝร ัง่เศส อดตีเมอืงหลวงแห่ง
แควน้เบอรก์ันด ีผ่านทุ่งราบอันกวา้งใหญ่แหล่งผลติมัสตารด์ชือ่ดัง อกีทัง้ยังมี
ชือ่เสยีงในการผลติไวน์ชัน้เลศิอกีดว้ย ผ่านชมอาคารบา้นเรอืนสมัยเรอเนส
ซองส ์โบสถแ์ละวหิารเกา่แกใ่นสมยัยคุกลาง ซึง่มจีดุเดน่คอื การมงุหลังคาดว้ย
กระเบือ้งสแีดงสดจัดเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

เย็น          รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่1)เมนอูาหารจนี  

 หลงัอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

 ทีพ่กั: Ibis Styles Dijon Central 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีห่ก     ดจิอง – ปารสี – เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์– ประตชูยั – หอไอเฟล - ถนนชองป์เซลเิช ่

                 อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่2) 

น าท่านเดนิทางสู่มหานครปารสี เมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส ตัง้อยู่บนแม่น ้าแซน บรเิวณตอนเหนือของประเทศ
ฝร่ังเศส บนใจกลางแควน้อลี เดอ ฟร็องส ์กรงุปารสีเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ ้าสมยัแห่งหนึง่
ของโลก และดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บนัเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ (ระยะทางใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชัว่โมง 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่3)เมนอูาหารจนี 

 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัแวรซ์ายส์ (Versailles Palace) เข้าชมภายใน
พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพี ซึง่อยู่ห่างจากจุดศูนยก์ลางของปารสีไปทางตะวันตก
เฉียงใต ้ปัจจุบันบางสว่นของพระราชวังนี้ไดรั้บการบรูณะเรยีบรอ้ยแลว้ น าเขา้ชมความ

งามของพระราชวังภายในหอ้งต่างๆ อาท ิหอ้งเทพอพอลโล, หอ้งเทพวนัีส, หอ้งเทพ
ไดอาน่า และหอ้งเดอะฮอลลอ์อฟมลิเลอร์ แต่ละหอ้งของพระราชวังลว้นมคี่าดว้ยภาพ 
เขียนสีแบบเฟรสโก ้โดยช่างฝีมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรค่าแก่การยกย่องใหเ้ป็น

พระราชวังทีง่ดงามล ้าคา่ทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก แวะชมและถ่ายรปู  ประตชูยั (Arc de 
Triomphe) สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีน ผ่านชมและ

ถา่ยรูป หอไอเฟล (Eiffel Tower) สญัลักษณ์ที่
ส าคัญที่บ่งบอกความเป็นฝร่ังเศส กล่าวกันว่า
เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวติ อสิระใหท้่าน

ไดช้อ้ปป้ิงย่านถนนชองป์เซลเิช่ (Champs-
Elysees) เป็นถนนสายส าคัญมคีวามยาว 2 กม. 

รม่รืน่ไปดว้ยเงาตน้ปาตานสองฝ่ัง มทีัง้รา้นคา้ชัน้
น า ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์ที่โด่งดังของฝร่ังเศส 



 
 

อาทิ สนิคา้ประเภท น ้ าหอม, เครื่องส าอางค์, เครื่องประดับ, เครื่องแต่งกายในรา้น Duty Free ที่คืนภาษีใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่ว 

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

ทีพ่กั:  Novotel Suresnes Longchamp 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
             (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีเ่จ็ด        ปารสี – จตัรุสัคองคอรด์ - พพิธิภณัฑล์ฟูร ์- สนามบนิชารล์เดอโกล                              

                     อาหาร เชา้ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่5)    

น าทา่นผา่นชมลานจตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ซึง่ออกแบบโดย
เลอโนตร (Le Notre) ทีช่วนใหร้ะลกึถงึการปฏวิัตใิหญ่ฝร่ังเศส, สวนตุยเลอลสี ์
สวนแบบฝร่ังเศสทีอ่อกแบบไวอ้ย่างงดงาม จากนัน้น าท่านชมและถ่ายรูป(ดา้น
นอก) กับ พพิธิภณัฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) อดีตเป็นพระราชวังที่ใหญ่โต
มากทีสุ่ดของโลกสรา้งขึน้ ในสมัยพระเจา้ฟิลปิออกสุต ์ราวครสิตศ์ตวรรษที ่13 
ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้กลายเป็นพพิธิภัณฑท์ีส่าคัญและใหญ่โตทีส่ดุในปารสี 
ทีนั่กท่องเทีย่วไมค่วรพลาดชม ภายในเป็นทีเ่ก็บรักษาวัตถุโบราณต่างๆ ทีม่คี่า
และมชีือ่เสยีงของโลกเช่น ภาพเขยีน ลาชาก็อง หรอืภาพโมนาลซิ่า อันเป็น
ภาพวาดของเลโอนารด์ เดอวนิซ ีจติรกรและสถาปนิกชาวอติาเลียน และวัตถุ
โบราณซึง่ เป็นศลิปะอันล ้าค่าจากชาตติ่างๆ กว่า 300,000 ช ิน้ ทีฝ่ร่ังเศสเคยมี
อทิธพิลปกครองมาในอดตี ส่วนใหญ่ไดม้าจากตะวันออกกลางและอาณานคิม
จากประเทศในเอเชยี เชน่ รปูแกะสลักซาโมทราซ และรปูแกะสลักเทพธดิาวนัีส 
และในปี 1981 เอ็ม ไอ เป่ย สถาปนิกชื่อดังชาวอเมรกิัน ไดส้รา้งทางเขา้
พิพิธภัณฑ์เป็นรูปปิรามิดกระจกครอบคลุมเนื้อที่บนลานนโปเลียน ท าให ้
สถาปัตยกรรมของพพิธิภณัฑแ์หง่นีดู้โดดเดน่เป็นสงา่  

09.00น. ไดเ้วลาอันส าควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิชารล์เดอโกล เพือ่เดนิทางกลับสู่

กรงุเทพฯ มเีวลาใหท้า่นไดท้ า TAX REFUND คนืภาษีกอ่นการเชค็อนิ  

13.40น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG931  
 
วนัทีแ่ปด        ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        

 
05.55น.   เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง
บรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท  
กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  



 
 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช ้

บรกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่่ากรณี
ใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และค่าประกัน
วนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามทีส่ายการบนิ
เรยีกเก็บ สะสมไมลไ์ด5้0% กรณุาแจง้เลขสมาชกิรอยลั ออรค์ดิ พลัส พรอ้มสง่ส าเนาพาสปอรต์หรอืกอ่นออกตั๋ว  
6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี ้ 
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท  
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม 
พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษา
เงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความ
ประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
7.รวมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้แลว้ กรณีลกูคา้มวีซีา่อยูแ่ลว้หักออกจากคา่ทัวร ์2,200 บาท 
8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนา้ มนัตามรายการทัวร ์
9.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
 
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. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ย
ทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั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 หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  



 
 
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบหุรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกัน
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น
การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัภยั บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผนประกนัภยั แบบ 
Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภยั  โดยทัง้นีก้ารท าประกันนี้
จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง
เทา่น ัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความ
คุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว 
อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธใน
กรณีอืน่ ๆ  

เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศอติาล)ี 

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

1. พาสปอรต์ ทีย่งัไมห่มดอาย ุ และมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุ หากหมดอายกุรณุาน าไปตอ่อายกุอ่นน าสง่ และมี
จ านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก่็ตาม ควรน าไป
แสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู  

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 างานจากบรษัิททีท่่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบตุ าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบัน,วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกับบรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยโุรป หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกติ
หลังครบก าหนด ภาษาองักฤษ 
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างานและชว่งเวลาทีอ่นุมตัใิหล้า
หยดุเพือ่เดนิทางไปยโุรป เทา่นัน้ไมต่อ้งระบชุือ่ประเทศ หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนด และตอ้งมอีายไุม่
เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชือ่ลูกคา้ที่
ระบใุนหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื
หุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คัดลอกไมเ่กนิ 3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้)  



 
 

4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตัวจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่เป็นภาษาอังกฤษ
เทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 
 เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี 

จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา หรอืหากเด็ก
เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองค่าใชจ้่ายใหก้ับบตุรกับผูท้ีบ่ตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปท าทีส่ านักงานเขตทีท่ า
เบยีนบา้นอยู่  (พรอ้มแนบบัตรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่และประทับตรา
รับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีรั่บยืน่วซีา่ดว้ย กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดา
หยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

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

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

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

5.2 หากตอ้งรับรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ 

ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย (BANK GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบุชือ่เจา้ของบัญช ีและบุคคลที่

เจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ไมเ่กนิ 15 วันกอ่นยืน่ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5.3 กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออก
จดหมายอกีหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทาง และ
เหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย  

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหอ้ยา่งถกูตอ้ง เนื่องจาก
เป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานทตู ทางบรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะ   
ถกูปฏเิสธวซีา่ได ้
 
รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจ านวนบตุรของผูเ้ดนิทาง  
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะ
ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมทุ่ก
ครัง้ หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั  
กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของสถานทตู
เรือ่งวซีา่ของทา่น 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 
 
 

 

 


