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

อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส 8วนั5คนื 
มลิาน เวนสิ ลเูซริน์ แองเกลเบริก์ ดจิอง 

ปารสี 

เดนิทางโดยสายการบนิระดบั 5ดาว QATAR AIRWAYS 
(QR) 

** ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่และคา่บรกิารแลว้ ** 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์

2  ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์- มลิาน - ทา่เรอืตรอนเคตโต ้- จตัรุสัซานมารโ์ค - มหาวหิารซานมารโ์ค 

- เมสแตร ้

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



4  
แองเกลเบริก์ - น ัง่กระเชา้สูย่อดเขาทติลสิ – เมอืงลูเซริน์ 

5  
ลูเซริน์ - เมอืงดจิอง 

6  
เมอืงดจิอง – พระราชวงัแวรซ์ายน ์- ปารสี - ลอ่งเรอืบาโตซ ์ปารเีซยีง 

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

8  
ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์- ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเด ีย่ว 

17 - 24 Oct 2018  65,900  65,900 65,900 20,000 12,500 

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

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

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 
ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์

16.00  พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกชัน้ 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์
Q สายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออก
บตัรทีน่ั่ง โหลดสมัภาระ 

19.35  เดนิทางสูท่า่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR833 

23.25  เดนิทางถงึ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

วนัที ่2 ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์- มลิาน - ทา่เรอืตรอนเคตโต ้- จตัรุสัซานมารโ์ค - มหาวหิารซาน

มารโ์ค - เมสแตร ้

01.35  นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิการต์า้แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR123 

06.25  เดนิทางถงึทา่อากาศยานมลิาโนมลัเปนซา กรุงมลิาน ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6
ชัว่โมง     กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืง และพธิกีารทางศุลกากร ใหนํ้าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่กรุงมลิาน (Milan)(ระยะทาง 48 
ก.ม./ใชเ้วลา50นาท)ี  เมอืงใหญเ่ป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอติาล ีมลิาน

ไดช้ือ่ว่าเป็นหลวงแหง่แฟชัน่ชัน้นําของโลกอกีเมอืงหนึง่เชน่เดยีวกบัปารสี และนวิยอรค์อกีทัง้ยังเป็นศูนยก์ลาง
ทางธรุกจิของประเทศอติาลอีกีดว้ย จากนัน้เดนิทางจากนัน้นําทา่นไปยัง ทา่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto 
Pier) (ระยะทาง 281ก.ม./ใชเ้วลา2.50ชม.) ทา่เรอืทีม่เีรอืใหบ้รกิารไปยังสถานทีต่่างๆของเมอืง เพือ่ชม

ทวิทศัน์ธรรมชาตขิอง 2 ฝ่ังคลอง นับเป็นเมอืงทีม่คีลองมากกว่าถนนอกีเมอืงหนึง่ของโลก นําทา่นลงเรอื
ทศันาจร ขา้มสู ่เกาะเวนสิ (Venice Island) เมอืงแหง่ความโรแมนตกิ ทีไ่ดรั้บฉายาว่า ราชนิแีหง่ทะเลเอเด
รยีตกิ (Queen of the Adriatic) โดยชาวเวนสิสว่นใหญน่ยิมใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน และไดรั้บ

ขนานนามว่ายังเป็นเมอืงแหง่สะพาน เมอืงแหง่แสงสว่าง ถกูสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็กๆ จํานวนมากเขา้
ดว้ยกนั เป็นเมอืงโบราณทีม่กีารใชค้ลองเป็นเสน้ทางการคมนาคมมากทีส่ดุ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (มือ้ที1่) 

หลังรับประทานอาหารกลางวัน นําทา่นไปชมความงดงามของจตัรุสัซานมารโ์ค (San marco) (ระยะทาง 3 
ก.ม./ใชเ้วลา3นาท)ีศูนยก์ลางของเกาะเวนสิ ดนิแดนทีเ่ต็มไปดว้ยศลิปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ ที่
แมแ้ต่นโปเลยีนยังหลงใหล รายลอ้มไปดว้ยโบสถนั์กบญุ เซนตม์ารค์, หอระฆงั, เสาแหง่นักบญุ ทําใหดู้งามสง่า

ยิง่นัก จากนัน้นําทา่นเดนิชมความงดงามภายในเกาะเวนสิ ถา่ยรูปคู่กบั สะพานถอนหายใจ (Bridge of 
Sighs) สะพานทีบ่นัทกึเรือ่งราวชวนหลงใหล  ในอดตี เมือ่นักโทษทีเ่ดนิออกจากหอ้งพพิากษา พวกเขาจะได ้
เห็นกบัแสดงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง้สดุทา้ย กอ่นทีจ่ะกา้วเขา้สูท่ณัฑสถาน ในอดตีมทีกัโทษชือ่ดังทีเ่คย
เดนิผา่นสะพานแหง่นี้มาแลว้ ผูนั้น้คอื คาสโนวา(Casanova) น่ันเอง อกีทัง้คุกแหง่นี้ไดเ้ชือ่มกบัพระราชวงั

ดอดจ ์(Doge’s Palace หรอื Palazzo Ducale) ทีพํ่านักของผูค้รองนครเวนสิ ซึง่เป็นศูนยร์วมอํานาจการ
ปกครองเมอืงเวนสิในอดตี กอ่สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่9 และไดรั้บการบรูณะกอ่สรา้งเพิม่เตมิชว่งระหว่าง
ศตวรรษที ่14 และ 15 จนกระทัง่สวยงามอย่างทีเ่ห็นในปัจจุบนั  จากนัน้  นําไปยัง มหาวหิารซานมารโ์ค 



(Mark’s Basillica)(ถา่ยรูปดา้นนอก) มหาวหิารทีเ่ป็นตัวอย่างอันสําคัญของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ตัง้อยู่
ทีจ่ตุรัสซานมารโ์8ตดิและเชือ่มกบัวังดยุกแหง่เวนสิ เดมิตัวโบสถเ์ป็นโบสถน์อ้ยของประมุขผูค้รองนครเวนสิ และ
มไิดเ้ป็นมหาวหิารของเมอืง จากนัน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1807 เป็นตน้มา บาซลิกิาก็เป็นทีน่ั่งของอัครบดิรแหง่นครเวนสิ 
จัดเป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่สีถาปัตยกรรมอันงดงาม ทีทํ่าจากงานโมเสกแบบ ไบแซนไทน์ และประตมิากรรมต่าง

ที ่ แสดงถงึความอุดมสมบรูณ์ ความมอํีานาจ และความมั่งคั่งของนครเวนสิ กอ่สรา้งตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่11 
และใหส้มญาว่า Chiesa D”Oro หรอื โบสถท์อง หากมเีวลาอสิระใหท้า่นสมัผสักบับรรยากาศภายในนครเวนสิ 
อาท ิลิม้รสอาหาร เมนูดังแหง่นครเวนสิ, เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีเ่รยีงรายตลอดสองฝ่ัง

ขา้งทาง จากนัน้นําทา่นขึน้รถคันเดมินําทา่นเดนิทางกลับสูท่า่เรอืตรอนเคตโต ้จากนัน้นําทา่นขึน้รถคันเดมิเพือ่
เดนิทางสู ่เมสเตร (Mestre) (ระยะทาง10กม./20นาท)ี เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต เป็นแควน้ทีม่คีวามมั่งคั่ง
และเป็นแหล่งทีม่อีุตสาหกรรมเยอะทีส่ดุในประเทศอติาล ีเป็นอกีหนึง่แควน้ทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมเดนิทางมามาก

อกีแหง่หนึง่ โดยมนัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืน เฉลีย่ไม่ตํ่ากว่า 60 ลา้นคนในทกุๆปี รวมถงึยังมรีา้นขายสนิคา้แบรนด์
เนมชัน้นําของโลกอกีมากมาย อกีทัง้ยังมจัีตุรัสทีม่แีลนดม์ารก์เกา่แก ่สมัผสัไดถ้งึความงดงามของอาคาร
ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอติาลใีนแบบดัง้เดมิ 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที ่2) หลงัอาหารเย็นนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Hotel Mercure Venezia – Marghera Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3)  

นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงมลิาน (Milan) (ระยะทาง246ก.ม./ใชเ้วลาประมาณ 2ชัว่โมง40นาท)ี เมอืงทีม่ขีนาด

ใหญเ่ป็น    อันดับสองรองจากกรุงโรม ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอติาล ีมลิานไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงหลวงแหง่
แฟชัน่ชัน้นําของโลก อกีเมอืงหนึง่เชน่เดยีวกบั ปารสี และนวิยอรค์ อกีทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางทางธรุกจิของประเทศ
อติาลอีกีดว้ย มุ่งหนา้สูศู่นยก์ลางอันศักดิส์ทิธิข์องเมอืงมลิาน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที4่) 

จากนัน้นําทา่นถา่ยภาพดา้นนอก มหาวหิารดโูอโม ่(Milan Duomo) (ระยะทาง 7 ก.ม./ใชเ้วลา25นาท)ี มหา
วหิารทีส่รา้งดว้ย  สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ จัดว่าเป็นมหาวหิารทีม่คีวามใหญโ่ตเป็นอันดับสามของโลก เริม่สรา้ง

ในปี ค.ศ.1386 แต่กว่าจะแลว้เสร็จใชร้ะยะเวลารวมกว่า 400 ปี ดา้นนอกมหีลังคายอดเรยีวแหลมทีทํ่าจากหนิ
อ่อนจํานวน 135ยอด และมรูีปปัน้หนิอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245ชิน้ โดยยอดหลังคาทีส่งูทีส่ดุ มรูีปปัน้ทอง
ขนาด 4เมตร ของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ ถา่ยรูปกบั Santa Maria Delle Grazie เป็นสถานทีท่ีไ่ดรั้บ
การยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นทีรู่จั้กกนัดใีนฐานะสถานทีเ่ก็บผลงานศลิปะชิน้สําคัญในประวัตศิาสตรอ์ย่าง

ภาพ The Last Supper ของลโีอนารโ์ด ดาวนิช ีโบสถท์ีม่ลีักษณะเหมอืนถ้ําแหง่นี้เป็นอกีแหง่ทีไ่ดรั้บเกยีรติ
สงูสดุในอติาล ีโดยไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลก ภาพ The Last Supper ถกูเก็บรักษาอยู่ในบรเิวณ
หอ้งอาหารของโบสถ ์จากนัน้นําทา่นสู ่แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Victor Emmanuel) 

อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นําของโลก อาทเิชน่ LV, GUCCI, TOD’S 
รวมถงึรา้น PRADA แหง่แรกของโลก ใหท้า่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึจากดา้นในของอาคาร ซึง่มลีักษณะเป็น
อาคารกระจกสมัยโบราณ นับเป็นอาคารทีเ่กา่แกแ่ละสวยงามอกีแหง่หนึง่ของโลก 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (มือ้ที ่5) หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

ทีพ่กั: IH Hotel Milano St.John หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 



วนัที ่4 
แองเกลเบริก์ - น ัง่กระเชา้สูย่อดเขาทติลสิ – เมอืงลูเซริน์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

เดนิทางสูเ่มอืงแองเกลิเบริก์ (ระยะทาง 330 ก.ม./ใชเ้วลา4.05 ชม.)เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยู่บนเขาสงู อยู่ในรัฐ

ออบวัลเดนิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ จุดสงูสดุในพรมแดนของเมอืงเป็นยอดเขาทติลสิ 
ซึง่ยอดเขาทติลสิมคีวามสงูประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง เป็นทีต่ัง้ของสถานีกระเชา้
โรแตรเ์พือ่เดนิทางขึน้สูย่อดเขาทติลสิ (Titlis) ทา่นจะไดส้มัผสักบักระเชา้ทรงกลมทีเ่รยีกว่า โรแตร ์เคเบิล้

คาร ์ทีจ่ะหมุนรอบๆ ทีท่า่นสามารถดูววิได ้360องศาในขณะทีเ่คลือ่นทีข่ ึน้ไปเรือ่ยๆ ทา่นจะไดข้ึน้ชมทศันียภาพ
ทีง่ดงามของเทอืกเขาแอลป์  ชมถ้ําแข็งทีส่วยงาม และเดนิเล่นถา่ยรูปหรอืเล่นหมิะบนยอดเขา และชม สะพาน
แขวน TITLIS CLIFF WALK สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีการทอ่งเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมคีวาม
ยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้ผา อสิระใหท้า่นถา่ยรูปตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั Asia set menu ณ ภตัตาคารบนยอดเขาทติลสิ (มือ้ที ่7) 

หลงัอาหารเทีย่งอสิระใหท้า่นชมววิทวิทศัน ์หรอืถา่ยรูป จากนัน้นําทา่นน่ังเคเบิล้คารล์งมาทีส่ถานีดา้นล่าง
และเดนิทางสูเ่มอืงลูเซริน์ (Lucerne) (ระยะทาง 74 ก.ม./ใชเ้วลา1.26 ชม.) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอันดับ

หนึง่ของ สวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขาจากนัน้พาทา่น ชมสงิโตหนิ
แกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพี
อย่างกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel 

Bridge)ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ํา้รอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืน
สญัลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยุโรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใต ้
หลังคาคลุมสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้

สนิคา้ของสวสิบรเิวณยา่นOld Town เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, 
Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

เย็น  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (มือ้ที ่8) หลังรับประทานอาหาร นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี่

พัก 

ทีพ่กั: IBIS Styes Lucern หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่5 
ลูเซริน์ - เมอืงดจิอง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9)  

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดจิอง (Dijon) (ระยะทาง 350 ก.ม./ใชเ้วลา 3.27 ชม.)  ประเทศฝร่ังเศส อดตีเมอืง

หลวงแหง่แควน้เบอรก์นัด ีผา่นทุง่ราบอันกวา้งใหญแ่หล่งผลติมัสตารด์ชือ่ดัง อกีทัง้ยังมชีือ่เสยีงในการผลติไวน์
ชัน้เลศิอกีดว้ย ผา่นชมอาคารบา้นเรอืนสมัยเรอเนสซองส ์โบสถแ์ละวหิารเกา่แกใ่นสมัยยุคกลาง ซึง่มจุีดเด่นคอื 
การมุงหลังคาดว้ยกระเบือ้งสแีดงสดจัดเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที1่0) 

บา่ย  นําทา่นเดนิชมบรเิวณรอบๆ เมอืงดจิอง บรเิวณดา้นนอก อาทเิชน่ Église Notre-Dame de Dijon, Palace of 
the Dukes and Burgundy States, Saint Michael Church, และ Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon 

จากนัน้นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิงทีย่า่น Town square 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (มือ้ที ่11) หลงัรบัประทานอาหาร นําทา่นเดนิ
ทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Ibis Styles Dijon หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 



 

วนัที ่6 
เมอืงดจิอง – พระราชวงัแวรซ์ายน ์- ปารสี - ลอ่งเรอืบาโตซ ์ปารเีซยีง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่12) 

นําทา่นไปยัง เมอืงแวรซ์ายน ์(VERSAILLES) ระยะทาง 318 กม. 430 ชม. อกีหนึง่เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ี

ชือ่เสยีงดา้นการทอ่งเทีย่วทีโ่ด่งดัง เป็นทีน่ยิมในหมู่นักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาเทีย่วกรุงปารสี ซึง่ตอ้งแวะมา
เมอืงแวรซ์ายดว้ย ในอดตีนัน้เมอืงแวร ์ซายยังเคยเป็นเมอืงหลวงของราชอาณาจักรฝร่ังเศสโดยพฤตนัิยเป็นเวลา
กว่าหนึง่ศตวรรษ ปัจจุบนัเมอืงแวรซ์ายไดก้ลายเป็นชานเมอืงทีร่ํ่ารวยของกรุงปารสีอกีดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที1่3) 

บา่ย  นําทา่นเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัแวรซ์ายน ์(Versailles Palace) อันยิง่ใหญ ่(มไีกดท์อ้งถิน่
บรรยายในพระราชวัง) ทีส่รา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ี่14 ภายในตกแต่งอย่างวจิติรอลังการ 

ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รูปปัน้ รูปแกะสลักและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งนิอย่างมหาศาล พาทา่นชมหอ้งต่างๆของ
พระราชวัง อาทเิชน่ โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง, ทอ้งพระโรงทีต่กแต่งอย่างวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้ง
เมอควิรี,่ หอ้งกระจก(Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ73เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด(ีปาน) ราชทตูไทย

สมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลุยสท์ี1่4แหง่ฝร่ังเศส อกีทัง้ยังเป็นหอ้งทีใ่ชสํ้าหรับจัด
งานเลีย้งและเตน้รําของพระนางมาร ีอังตัวเนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี1่6, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีทีต่กแต่ง
อย่างงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรด ินโปเลยีนทีย่ิง่ใหญ ่จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูก่รุงปารสี 

(Paris)(ระยะทาง 23 ก.ม./ใชเ้วลา 1 ชม.) เมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล้ํ่าสมัยแหง่หนึง่ของ
โลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง, การศกึษา, บนัเทงิ, สือ่, แฟชัน่,  วทิยาศาสตร ์และศลิปะ ทําใหก้รุงปารสี
เป็นหนึง่ในเมอืงทีสํ่าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก และหนึง่ในกจิกรรมในการชมเมอืงปารสีทีนั่กทอ่งเทีย่วหลายคน
ชืน่ชอบ คอืการ ลอ่งเรอืบาโตซ ์ปารเีซยีง(Bateaux Parisiens-Sein River Cruise) คา่ลอ่งเรอืรวมอยุ่

ในคา่ทวัรแ์ลว้ ใชเ้วลาประมาณ1ชัว้โมง 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (มือ้ที ่14) หลังรับประทานอาหาร นําทา่นเดนิทางเขา้สู่

ทีพ่ัก 

ทีพ่กั: Best Western plus Paris Veliizy Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทฯจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง) 

 

วนัที ่7 มหานครปารสี –จตัรุสัคองคอรด์ - ประตชูยันโปเลยีน  – หอไอเฟล - ถนนชองป์เอลเิซ ่แกลเลอรี ่

ลาฟาแยตต ์– ทา่อากาศยานปารสี ชารล์ เดอ โกลล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่15) 

นําทา่นถา่ยภาพจตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ทีพ่ระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมารอีังตัว
เนตต ์ถกูตัดสนิ  ประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวิัตฝิร่ังเศส จากนัน้นําทา่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบั หอไอ

เฟล (Tour Eiffel) แลนดม์ารค์แหง่กรุงปารสี สญัลักษณ์ทีโ่ดดเด่นตระหง่านฟ้า ดว้ยความสงูที ่1,051 ฟตุ 
สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจตัรุสัทรอคาเดโร (ราคาทวัรน์ ีไ้มร่วมคา่ขึน้ชมหอไอเฟ) สมควรแกเ่วลา 
นําทา่นเดนิทางถา่ยภาพทีร่ะลกึคู่กบั ประตชูยันโปเลยีน (The Arc de Triomphe) อนุสรณ์สถานสําคัญแหง่

นครปารสี หรอืเป็นทีรู่จั้กกนัในนามจัตุรัสแหง่ดวงดาว สญัลักษณ์แหง่ชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาส์

เทอรล์ทิซเ์มือ่ปีค.ศ.1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806  แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 จากนัน้ใหท้า่นได ้
เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงที ่ถนนสายโรแมนตกิ ชองป์เอลเิซ ่(Champs Elysees) ถนนสายแฟชัน่ทีม่ี

ชือ่เสยีงของกรุงปารสี ย่านการคา้ทีป่ระกอบไปดว้ย โรงละคร, คาเฟ่ต,์ รา้นคา้ หรูหรา และสนิคา้แบรนดเ์นม
มากมายตลอดสองขา้งทาง มตีน้เชสตนั์ททีไ่ดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม ปลูกเรยีงรายเป็น  ระเบยีบ จนไดรั้บ
การขนามนามว่าเป็นถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก 



เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที1่6) 

บา่ย  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูห่า้งสรรพสนิคา้ชือ่ดัง แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galeries Lafayette) ซึง่ตัง้อยู่บน
ถนนบเูลอวารด์ โอสสแ์มนน์ (Boulevard Haussmann)กล่าวกนัว่าเป็นหา้งสรรพสนิคา้หรูทีม่ชีือ่เสยีงของ

ฝร่ังเศส ทา่นสามารถผอ่นตาม อัธยาศัยในคาเฟ่และรา้นอาหารภายในหา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์และสนุกสนาน
ไปกบัการชอปป้ิง! อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

17.00  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานปารสี ชารล์ เดอ โกลล ์(ระยะทาง 31 ก.ม./ใชเ้วลา32นาท)ี 

18.00  เดนิทางถงึสนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกลล ์ใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund) และเลอืกซือ้
สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

21.30  เหนิฟ้าสูท่า่อากาศยานโดฮาโดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR038 

 

วนัที ่8 
ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์- ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

00.05  ทา่อากาศยานโดฮา แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

07.05  เหนิฟ้าสูท่า่อากาศยานสวุรรณภูม ิประเทศไทยโดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR832 

17.45  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 
การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยคาํนงึถงึ

ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้น ีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยน์ทวัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดยทางบรษัิท
จะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นล่วงหนา้ 

 2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ 

3.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร 

- กรุณาชําระมัดจําและค่าวซีา่ ทา่นละ 25,000 บาท  

- ค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืชําระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

- ถา่ยรูป/สแกน สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลสําหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทวัร)์ จัดสง่บรษัิทฯ เพือ่

ทําการสง่ชือ่ยืน่คํารอ้งขอรับควิวซีา่ ภายใน 3 วัน หลังจากทา่นชําระเงนิมัดจําค่าทวัร ์

**สาํคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั 
และจํานวนหนา้หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซีา่ไมต่ํา่กวา่ 3 หนา้) กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทั มฉิะน ัน้



ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุและนําสง่ใหก้บับรษิทัฯ พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการชาํระเงนิมดัจําคา่
ทวัร ์

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เม ือ่จองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดทุ้ก

กรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้สิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจา

คนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไม่สามารถเลือ่นวันได)้ 

2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั   

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สายการโอมานแอร ์สมัภาระ2ใบ/ทา่น โหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั 
และค่าประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีค่าปรับ

ตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

6. คา่ทวัรร์วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารแลว้ (กรณีลูกคา้มวีซีา่เชงเกน้อยู่แลว้ หกัค่าวซีา่ออกจากค่าทวัร ์2,200บาท) 

7. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกนัภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั Allianz แบบแผน

ประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี ้

- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอุบตัเิหตุ 

  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายุมากกว่า 16 ปี หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 

  ผูเ้อาประกนัภัยทีอ่ายุนอ้ยกว่า 16 ปี หรอืมากกว่า 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 

  ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท 

  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  โดยทัง้นี้การทําประกนันี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บงัคับตาม 

พ.ร.บ. ธุรกจินําเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทันําเทีย่ว ทําประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แต่ทัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษา
เงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความ
ประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

8.ค่ารถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายสหภาพยุโรป ไม่อนุญาตใหพ้นักงานขับรถทํางานเกนิ 12 
ชม./วัน) 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้ 

3. ค่าภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษนีํา้มนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 



6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํา้ใจจากทา่น 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารย ืน่วซีา่/คา่มดัจําต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้)/คา่มดัจําแลนด ์(กรณี

ใกลว้นัเดนิทาง) 

 7.หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลูกคา้และบรษิทั ฯ และเม ือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้

ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไม่ถงึ 20ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อุบตัเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั
ได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 20วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 

บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผา่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบตัเิหตุจากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม
พ.ร.บ.การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้

และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิค่าทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหว่างการ
เดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไปและควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ดไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผา่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

  

  



เอกสารในการขอยืน่วซีา่ประเทศเชงเกน้(ประเทศอติาล)ี 
ระยะเวลาดําเนนิการพจิารณาวซีา่ 10-15 วนัทําการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ 
สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 

โปรดดําเนนิการตามคําแนะนําของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทูตมกีาร
เปลีย่นแปลงขอ้กําหนดเงือ่นไข รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ําหรบัยืน่คํารอ้งขอวซีา่อยู่

เป็นประจํา 

1.  พาสปอรต์ โดยมอีายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมจํีานวนหนา้

เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่ (หากมอีายุไม่เพยีงพอ กรุณาดําเนนิการทําพาสปอรต์เล่มใหม่ กอ่น
จัดสง่ใหก้บัเจา้หนา้ท)ี หากผูส้มัครเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้บัทางบรษัิททวัร ์เพือ่นําไปแสดงต่อสถานทตู 

2.  รูปถา่ย รูปสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ รูปถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 3เดอืน หา้ม

ตกแตง่รูป,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดบั,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่น ัน้ 

 

3. เอกสารสว่นตวั (ถา้ม)ี 

- สําเนาบตัรประชาชน/สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย)  

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพ ิม่เตมิ ทา่นจําเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี ้

      - สําเนาทะเบยีนสมรส/สําเนาทะเบยีนหย่า/สําเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ) 

      - สําเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น)  

กรณีเด็กอายตุํา่กวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี ้

      - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร  

กรณีเด็กอายตุํา่กวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี ้

      - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร 

      - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดาบดิา 
หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางกบับคุคลทีส่าม พรอ้มกบัยนิยอมสนับสนุน
ค่าใชจ่้ายการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีสํ่านักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของทา่น 

(พรอ้มแนบสําเนาพาสปอรต์/สําเนาบตัรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขต ลงนามและประทบัตรา

รับรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวนันดัหมายทีเ่ด็กแสดงตวัย ืน่คาํรอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จําเป็นตอ้ง
เดนิทางไปแสดงตวัพรอ้มกบับุตร และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ ีร่บัย ืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบ

หย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 



4. 1. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการทํางาน ทีท่ํางานปัจจุบนั (เอกสารมอีายุ 30 วัน กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิททีท่า่นทํางานปัจจุบนั โดยระบุ
ตําแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ทํางาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป (โดยไม่ตอ้งระบชุือ่ประเทศ ใหใ้ช ้
European แทน) และกลับมาปฏบิตังิานตามปกตหิลังครบกําหนดวันลา พรอ้มประทบัตราบรษัิท และลงนามผูม้อํีานาจอย่างชดัเจน 

(เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชสํ้าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD), (คัดสาํเนา
ไม่เกนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบบัจรงิจากสถาบนัการศกึษาเทา่นัน้ สถานทตูไม่รับพจิารณาบตัรนักเรยีน, 
ใบประกาศนียบตัร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีายุ 30 วัน กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชสํ้าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ), หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ีในกรณีที่
ไม่ไดเ้ดนิทางร่วมกนักบัสาม ีจําเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ่้ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบชุือ่-สกลุ วัน เดอืน ปีเกดิ ของ
สามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร่์วมกนั (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 

4.6 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทัว่ไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธรุกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ 
จําเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะนําตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการทํางาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรอืเอกสารประกอบ 
อาท ิรูปถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 

5.  หลกัฐานการเงนิ 

5.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรัพยต์ัวจรงิ หรอืสําเนาสมุดบญัชเีงนิฝากประจําสว่นตัว ยอ้นหลัง 
6 เดอืน 1 ชดุ (โดยปรับสมุดบญัชขีองทา่นใหถ้งึปัจจุบนัดว้ย) ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํ่าเสมอ และมจํีานวนไม่ตํ่ากว่า 

6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภู่มลํิาเนา 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ตอ้งเขยีนหนังสอืรับชีแ้จงความสมัพันธ ์(Sponsot Letter) ) พรอ้มแนบหนังสอืรับรอง
การเงนิ สําเนาสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรัพยท์ีม่รีายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบญัชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบญัชทีี่

สมบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สมํ่าเสมอ) 

ท ัง้น ี ้ผูท้ ีส่ามารถสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหผู้เ้ดนิทางได ้ตอ้งเป็นบดิา / มารดา / พี-่นอ้งทอ้งเดยีวกนั สายเลอืดเดยีวกนั
เทา่น ัน้!! กรุณาระบุ ชือ่-สกุล ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาองักฤษ และสะกดชือ่ - สกุล ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ช้

เดนิทาง 

หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยไ์มส่มบูรณ์ (Bookbank) หรอืมปีระวตักิารเดนิบญัชไีมค่รอบคลุมตาม
เง ือ่นไขทีก่ําหนด ทา่นจําเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจากธนาคารเทา่น ัน้ (Bank Statement) 

กรุณาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สุด ภายใน 1-2 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 

** สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

  

6.  แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูย ืน่วซีา่เชงเกน้ กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษ 

เพ ือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ กรุณากรอกแบบฟอรม์สําหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทวัรใ์หต้รงกบัขอ้มูลความเป็นจรงิ เนื่องจาก
บรษัิทฯ ตอ้งนําสง่ขอ้มูลใหก้บัทางสถานทตูพจิารณา เพือ่อนุมัตคํิารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัต/ิขอ้มูล

สว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทตูตรวจพบว่าขอ้มูลของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถกูตอ้งกบัความเป็นจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ 

หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาดําเนนิการพจิารณาเอกสารล่าชา้มากยิง่ขึน้  

    เม ือ่ทา่นชําระเงนิมดัจําคา่ทวัรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทวัร ์และจัดสง่ใหเ้จา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่
ทนัท ี(ภายใน 3-5) หากดําเนนิการล่าชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบทกุกรณี  

    การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีท่า่นไดชํ้าระไปแลว้ทกุกรณี    

    หากถูกปฎเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะย ืน่คาํรอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มัครตอ้งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  

    บางกรณี สถานทูตอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ผูส้มคัรบางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์

ตามทีส่ถานทตูนัดหมาย (โปรดแต่งกายสภุาพ) ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอํานวยความสะดวกแกท่า่น ตลอดทัง้ชว่ย



ประสานงานกบัทางการสถานทตู และหากสถานทตูมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอืใหท้า่น
จัดสง่เอกสารดังกล่าวใหก้บัทางบรษัิท เพือ่นําสง่สถานทตูเชน่กนั 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธินํ์าเรยีนสถานทตูเพือ่พจิารณาต่อวซีา่ของทา่น 
เนื่องจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

เอกสารทุกฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่าํเป็นตอ้งเซ็นรบัรองสําเนาถูกตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบูรณ์ และทางบรษิทัไมม่ ี
นโยบายรบัแปลเอกสาร 



 



 



  

  

  

  

 


