
 

 

รหัสทัวร B2B1901677 

ทัวรอิตาลี  สวิตเซอรแลนด ฝร่ังเศส (จุงฟราวด + ซุนเนกกา) 
EUROPE SUPREME 11 วัน 8 คืน (TG)  
มหาวิหารเซนตปเตอร   โคลอสเซี่ยม   ปราโต   ฟลอเรนซ   ปซา 
เวนิสเมสเตร   เกาะเวนิส   มิลาน   แทซ   เซอรแมท   ขึ้นเขาซุนเนกกา 
ทะเลสาบไลเซ   รถไฟความเร็วสูง TGV   ปารีส   ลองเรือแมน้ําแซน 
ประตูชัย   หอไอเฟล พระราชวังแวรซายน   พิพิธภัณฑน้ําหอม   ชอปปم�ง 

 



 

 

กําหนดการเดินทาง 
วันที่  05-15 ก.ย. 62 77,900.- 
วันที่  26 ต.ค.-05 พ.ย. 62                                                       77,900.- 
วันที่  07-17 พ.ย. 62                                                              75,900.- 
 

 
โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพ 
21.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบินไทยประตู 2 เคานเตอร D สายการบินไทย พบ
เจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวก  

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – โรม – มหาวิหารเซนตปเตอร – โคลอสเซี่ยม – ปราโต 
00.20 น. ออกเดินทางสูกรุงโรม โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 944  

** คณะเดินทาง ตั้งแตวันที่ 26 ต.ค.-05 พ.ย. 62 ออกเดินทาง เวลา 
00.01 น. ถึงกรุงโรม เวลา 06.00 น. ** 

06.50 น.  ถึงสนามบินฟูมิชิโนกรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเปน 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 
2562) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ันผานชม
กลุมโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนยกลางทางดานการเมือง 
ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะทอนใหเห็นความ
เจริญรุงเรืองของอารยะธรรมโรมันในชวง 2,000 ปที่ผานมา  นําทาน



 

 

เดินทางพาทานเขาสูนครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดใน
โลกตั้งอยูใจกลางกรุงโรม เปนประเทศเดียวในโลกที่มีกําแพงลอมรอบ
เมืองเอาไวไดทั้งหมด ยกเวนดานหนาทางเขา และเปนศูนยกลางของ
ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มีอํานาจ
ปกครองสูงสุด นําทานชมมหาวิหารที่ใหญที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต
ปเตอร(St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอันลือชื่อปเอตา 
(Pieta) ของมิเคลันเจโลและชมแทนบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's 
Baldachin) เปนซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ แบรนินี ซึ่งสรางตรง
บริเวณที่เชื่อกันวาเปนที่ฝงพระศพของนักบุญปเตอร (ในกรณีมีพิธีดาน
ใน อาจจะไมไดรับการเขาชม)   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย 
 

นําชมความยิ่งใหญในอดีต และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนาม
กีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุค
โบราณ อดีตสนามประลองการตอสูที่ยิ่งใหญของชาวโรมันที่สามารถจุ
ผูชมไดถึง 50,000 คนนําชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและ
โยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ นํ้าพุเทรวี่ (Trevi Fountain) สัญลักษณ
ของกรุงโรมที่ โดงดัง นําทานเดินสูบริเวณยานบันไดสเปน (The 
Spainsh Step) แหลงแฟชั่นชั้นนําและแหลงนัดพบของคนรักการช
อปปم�งไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูแควนทัสคานี (Tuscany) 
เมืองปราโต (Prato) เมืองเกาท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองศิลปะในอดีต  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 



 

 

ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก ART MUSEO หรือเทียบเทา 
วันที่ 3  ปราโต – ฟลอเรนซ – ปซา – เวนิสเมสเตร 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางตอสูแควนทัสคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน 
คือ   ฟลอเรนซ (Florence)ที่ไดรับขนานนามวาเปนเมืองศูนยกลาง
แหงศิลปะในยุคเรอเนสซองส ซึ่งลวนแลวแตมีโบราณสถานสําคัญ และมี
ทิวทัศนตามธรรมชาติที่สวยงาม จนไดรับการแตงตั้งใหเปนมรดกโลก
จากองคกรยูเนสโกเมื่อ ป ค.ศ.1982 ทําใหทัสคานีมีชื่อเสียงในฐานะ
ดินแดนทองเที่ยวยอดนิยมระดับโลก นักทองเที่ยวทั่วโลก ชมความ
ยิ่งใหญ  และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟ โอเร 
(Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ ที่ใหญเปน
อันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซ่ึงโดดเดนดวยสถาปตยกรรมที่ใชหินออนหลาย
สีตกแตงผสมผสานกันไดอยางงดงาม นําชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย 
(Piazza Della Signoria) ซึ่งรายลอมไปดวยรูปปم�น อาทิ เชน รูปปم�น
เทพเจาเนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอรซิอุสถือหัวเมดู
ซา (Perseus with the Head of Medusa), รูปปم�นเดวิด ผลงานที่
มีช่ือเสียงของ ไมเคิล แองเจโล  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองปซา (Pisa) เมืองแหงศิลปะที่สําคัญของอิตาลี 

เปนเมืองเล็กๆอยูทางตะวันตกของ Florence ดานตะวันตกของเมือง
ติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน แมวาจะเปนเมืองเล็กๆ แต Pisa ก็เปน
เมืองที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักของ นําทานเขาสูบริเวณจัตุรัสกัมโป เดย 



 

 

มี ราโกลี  (Compo Dei Miracoli) ที่ ป ระกอบด วยกลุ มอาคาร
สถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก  โดยเริ่มจากหอพิธี เจิมนํ้ ามนต  
(Baptistry of St. John) ที่ใหญที่สุดในอิตาลี, มหาวิหารดูโอโม 
(Duomo) ที่งดงามและหอเอนแหงเมืองปซาอันเลื่อง ชมหอเอนปซา
(Leaning Towerof Pisa) สัญลักษณแหงเมืองปซา 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคกลาง เริ่มสรางเมื่อป ค.ศ.1173 ใชเวลาสราง
ประมาณ 175 ป แตระหวางการกอสรางตองหยุดชะงักลงไปเมื่อสราง
ไปไดถึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา และตอมาก็มีการสรางหอ
ตอเติมขึ้นอีกจนแลวเสร็จ โดยใชเวลาสรางทั้งหมดถึง 177 ป โดยที่หอ
เอนปซาน้ี กาลิเลโอ  บิดาแหงวิทยาศาสตร ซึ่งเปนชาวอิตาเลี่ยนไดใช
เปนสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโนมถวงของโลกที่วา สิ่งของสองชิ้น 
น้ําหนักไมเทากัน ถาปลอยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพรอมกัน ก็จะตกถึง
พื้นพรอมกัน จากน้ันใหทานอิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ระลึกราคา
ถูก ที่มีรานคาเรียงรายอยูมากมาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเวนิส 
(Venice Mestre) ฝم�งแผนดินใหญ เมืองหลวงของแควนเวเนโต เว
นิสถูกสรางขึ้นจากการเช่ือมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเขาดวยกันในบริเวณ
ทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเปนสวนหน่ึงของทะเลอาเดรียตริก เปนเมืองทา
โบราณ และเปนเมืองที่ใชคลองในการคมนาคม มากที่สุด 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  นํ าท าน เดิ นทางเข าสู ที่ พั ก   HOLIDAY INN MESTRE หรือ

เทียบเทา 



 

 

วันที่ 4 เวนิสเมสเตร – เกาะเวนิส – มิลาน  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทาง สูทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) นําทานลองเรือ

ผานชมบ านเรือนของชาวเวนิส สู เกาะเวนิส  หรือ  เวเนเซีย 
(Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เปนเมืองที่ไมเหมือนใคร โดยใชเรือ
แทนรถ ใชคลองแทนถนนมีสมญานามวาเปน "ราชินีแหงทะเลเอเดรี
ยติก" มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกันกวา 400 
แหง ขึ้นฝم�งที่บริเวณซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส จากน้ันนําทาน
เดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of 
Sighs) ที่มีเรื่องราวนาสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากหอง
พิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเปนครั้ง
สุดทายระหวางเดินผานชองหนาตางที่สะพานน้ี  ซึ่งเชื่อมตอกับวังดอดจ
(Doge’s Palace) อันเปนสถานที่พํานักของเจาผูครองนครเวนิสในอ
ดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ คาสโนวาน่ันเอง 
นําทานถายรูปบริเวณจัตุรัสซานมารโค (St.Mark’s Square) ที่น
โปเลียนเคยกลาวไววา “เปนหองน่ังเลนที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูก
ล อ ม รอ บ ด ว ย อ า เข ต อั น งด ง าม  ร วม ทั้ ง โบ ส ถ ซ า น ม า ร โค 
(St.Mark’sBacilica) ที่มีโดมใหญ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซน
ไทน จากน้ันอิสระใหทานไดมีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เชน
เพื่อชมมนตเสนหแหง   นครเวนิส, เขาชมโบสถซานมารโค, ชอปปم�ง
สินคาของที่ระลึก อาทิเชน เครื่องแกวมูราโน,หนากากเวนิส หรือน่ังจิบ



 

 

กาแฟในราน Café Florian ที่เปดใหบริการมาตั้งแตป ค.ศ.1720  
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (สปาร

เก็ตตี้หมึกดํา) 
บาย 
 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสูฝم�งแผนดินใหญ Venice Mestre 
จากน้ันเดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดวา เปนเมือง
หลวงแหงแฟชั่นของโลก นําทานถายรูปดานนอกมหาวิหารแหงเมืองมิ
ลาน  (Duomo di Milano)ที่ สร างด วย ศิลปะแบบ นี โอโกธิค  ที่
ผสมผสานกัน เปนสถาปตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟم�นฟูศิลปวิทยาการ 
ช ม แ ก ล เล อ รี  วิ ค เต อ ร  เอ็ ม ม า นู เอ ล  (Galleria Vittorio 
Emanuele II) ที่นับวาเปนชอปปงมอลลที่สวยงาม หรูหราและเกาแก
ที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 ผู
ริเร่ิมการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรียของศิลปนชื่อดัง
ในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือ ลิโอนารโด ดารวินซี่ ที่อยูในบริเวณ
ดานหนาของโรงละครสกาลา 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN HOTEL 

GOLDENMILE หรือเทียบเทา 
 

 
 
 



 

 

วันที่ 5 มิลาน – แทซ – เซอรแมท – ขึ้นเขาซุนเนกกา – ทะเลสาบไลเซ – 
แทซ  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานขามพรหมแดน อิตาลี – สวิตเซอรแลนดสูเมืองแทซ (Teasch) 

เผื่อเปลี่ยนเปนรถไฟเดินทางตอสูเมืองเมืองเซอรแมท (Zermatt) 
เมืองที่ไมอนุญาตใหรถยนตวิ่งและเปนเมืองที่ไดรับการยกยองวาปลอด
มลพิษที่ดีของโลก เซอรแมท (Zermatt) เมืองแหงสกีรีสอรท ยอด
นิยมที่ไดรับความนิยมสูง เน่ืองจากเปนเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศ
เพราะยานพาหนะในเมืองไมใชน้ํามันเชื้อเพลิง แตใชแบตเตอรี่เทาน้ัน 
และยั งมี ฉ ากห ลั งของตั ว เมื อ ง เป นยอด เข าแม ท ท อรฮ อร น 
(Matterhorn) ที่ไดชื่อวาเปนยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
 จากน้ันนําทานเดินทางโดยรถไฟ หรือ Funicular ที่วิ่งผานอุโมงคเจาะ

ทะลุภูเขาสูเขาซุนเนกกา (Sunnegga) ที่มีความสูงเพียง 2,228 
เมตร แต เรียกไดวาเปนจุดชมวิวของยอดเขาแมทเทอรฮอรน 
(Matterhorn) ที่สวยงามมากๆ โดยบริเวณบนยอดเขาน้ียังประกอบ
ไปดวยทะเลสาบทั้ง 5 โดยจะนําทานเดินเทาไปชม 1 ใน 5 ทะเลสาบที่มี
กลาวไดวามีชื่อเสียงและสวยงามที่สุดของการชมวิวยอดเขายอดเขา
แมทเทอรฮอรน น้ันคือ ทะเลสาบไลเซ (Leisee Lake) ที่ตั้งบน
ความสูง 2,232 เมตรจากระดับน้ําทะเล ในชวงฤดูรอนน้ําในทะเลสาบ
ที่ใสราวกับกระจก จะสะทอนภาพของยอดเขาแมทเทอรฮอรนบนผิว
นํ้าที่สวยงามย่ิงนัก (ถาในชวงฤดูหนาวนํ้าในทะเลสาบจะกลายเปน



 

 

พ้ืนนํ้าแข็ง) นําทานเดินทางกลับลงมาที่เมืองเซอรแมท เชิญทานอิสระ
กับการเดินเที่ยวชมเมือง หรือเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย จากน้ัน
เดินทางกลับสูเมืองแทซ (Teasch)  

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก ELITE  หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 แทซ – ลูเซิรน – อินเทอลาเคน   
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับ

หน่ึงของสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา 
จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่
แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยาง
กลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อป ค.ศ.1792 
ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร 
ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือน
สัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดใน
ยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาด
ประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากน้ันใหทานไดอิสระ
เลือกซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกา
ยี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
 นําทานเดินทางตอสูเมืองอินเทอรลาเคน (Interlaken) เมืองระหวาง



 

 

ทะเลสาบ เปนเมืองที่ตั้งอยูระหวาง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และ
ทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz)อิสระใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและ
ธรรมชาติแบบสวิตเซอรแลนดในเมืองเล็กๆ มีเวลาใหทานไดถายรูปเปน
ที่ระลึกตามอัธยาศัย   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ฟองดูรชีส) 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 
วันที่ 7  อินเทอลาเคน – กรินเดอรวาล – ยอดเขาจุงเฟรา – สตราสบูรก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศ

ที่ สวยงามและยั ง เป นที่ ตั้ งสถานี รถ ไฟขึ้ น สู  ยอด เขาจุ ง เฟ รา 
(Jungfrau) เเละเมื่อป คศ.2001 องคการยูเนสโกประกาศใหยอดเขา
จูงเฟรา เปนพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป นําคณะน่ัง
รถไฟทองเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจูงเฟราที่มีความสูงกวา
ระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางขึ้นสู
ยอดเขาทานจะไดผานชมธารน้ําแข็งที่มีขนาดใหญจนถึง สถานีรถไฟจุง
เฟรายอรค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยูสูงที่สุดในยุโรป (Top 
of Europe) เขาชมถํ้านํ้าแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักใหสวยงาม 
อยูใตธารน้ําแข็งลึกถึง 30 เมตร  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองบนยอดเขา  
 พาทานชมวิวที่ ลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดใน

ยุโรป ท่ีระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลท่ีถึง



 

 

ชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาว
ที่สุดในเทือกเขาแอลป� ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม
เคยละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการถายรูป เลนหิมะบนยอด
เขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา และที่ไมควรพลาดกับการสง
โปสการดโดยที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรปนําคณะเดินทางลงจาก
ยอดเขาโดยไมซํ้าเสนทางเดิม ใหทานไดชมวิวทิวทัศนที่สวยงามและ
แต ก ต า งกั น จน ถึ ง  ส ถ านี ร ถ ไฟ เมื อ งล าว ท เท อ  บ รุ น เนิ น 
(Lauterbrunnen)จาก น้ัน นํ าท าน เดิ นทางสู เมื องสตราสบู รก 
(Strasbourg)ประเทศฝรั่ ง เศส  เมื อ งห ลวงแห งแควน อัลซาส 
(Alsace) ที่มี 2 วัฒนธรรม คือฝรั่งเศสและเยอรมนี เน่ืองจากผลัดกัน
อยูภายใตการปกครองของ 2 ประเทศน้ีสลับกันไปมา สตราสบูรก เปน
เมืองใหญมีสถาปตยกรรมสมัยโบราณเปนรองรอยประวัติศาสตรให
ชาวเมืองปจจุบันไดชื่นชม  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MERCURE STRASBOURG  หรือ

เทียบเทา 
วันที่ 8 สตราสบูรก – รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารีส – ลองเรือแมนํ้าแซน 

– ประตูชัย – หอไอเฟล 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะนั่งรถไฟความเร็วสูง TGV สูมหานครปารีส วิ่งดวยความเร็ว 

300 กิโลเมตร ตอช่ัวโมง จนถึงเดินทางมาถึงสถานีรถไฟ Gare Du 
East ในมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมือง



 

 

ที่มีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักทองเที่ยว
อยากมาเยือนมากที่สุด ปจจุบันกรุงปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีลํ้าสมัยแหงหน่ึงของโลกที่ทรงดวยอิทธิพลของ
การเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําให
กรุงปารีสเปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 จากนั้นนําทานลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise)ไป

ตามแมน้ําแซนด ที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ
สถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมน้ําเปน
อีกหน่ึงประสบการณที่นาประทับใจโดยเรือจะลองผานมหาวิหารนอเต
รอดามแหงปารีส (Notre-dame de Paris)อายุกวา 800 ป เปน
มหาวิหารสถาปตยกรรมสไตลโกธิคที่งามเลิศ โดดเดนดวยหอคอยคูหนา
ทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 
96 เมตรเปนสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสที่ 
16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต และยังเปนจุดกิโลเมตรที่ศูนยของ
ประเทศฝรั่งเศสอีกดวยนําเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผาน
ลานประวัติศาสตรจัตุรัสคองคอรด (Place de la Concorde)ที่
พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีวิต
โดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส จากนั้นเขา สูถนนสายโรแมนติกช
องป�เอลิเซ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรง
สูประตูชัยนโปเลียน,       นําชมและถายรูปคูกับประตูชัยนโปเลียน 



 

 

(Arc de Triomphe) สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน
ในศึก เอาสเตอรลิทซในป1805 โดยเริ่มสรางขึ้นในป ค.ศ.1806 แต
มาแลวเสร็จในป ค.ศ.1836 แลวนําถายรูปเปนที่ระลึกกับหอไอเฟล 
(Tour Eiffel)สญัลักษณที ่ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
  นํ า ท า น เ ดิ น ท า ง เ ข า สู ที่ พั ก  MERCURE PARIS 

GENNEVILLIERS หรือเทียบเทา 
วันที่ 9 พระราชวังแวรซายน – พิพิธภัณฑนํ้าหอม – ชอปปم�ง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู เมืองแวรซายสนําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวร

ซายส(Versailles Palace) อันยิ่งใหญ (มีไกดทองถิ่นบรรยายใน
พระราชวัง) ที่สรางขึ้นตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 
ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูป
แกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเปนการใชเงินอยางมหาศาล พาทานชมหอง
ตางๆของพระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงที่
ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวรี่, หองกระจก 
(Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเปนหองที่พระยา
โกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราชเคยเขาถวาย
สาสนตอพระเจาหลุยสที่14 แหงฝรั่งเศส อีกทั้งยังเปนหองที่ใชสําหรับ
จัดงานเลี้ยงและเตนรําของพระนางมารี อังตัวแนตต มเหสีของพระเจา
หลุยสที่ 16, ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยางงดงาม, ภาพเขียน
ปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ  



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 จาก น้ัน นําท านกลับ เข าสูมหานครปารีส (Paris)นํ าท าน เข าชม 

พิพิธภัณฑนํ้าหอม Fragonard พิพิธภัณฑที่จัดแสดงประวัติความ
เปนมาและจัดแสดงวิธีการผลิตน้ําหอมในปจจุบัน ของโรงงานผลิต
น้ําหอมยี่หอ Fragonard ยี่หอน้ําหอมอันโดงดัง ที่มีแหลงผลิตตน
กําเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองที่ไดชื่อวาเปนเมืองหลวงของโลก
น้ําหอม โดยพิพิธภัณฑแหงน้ีกอตั้งขึ้นมาในป 1983 ตัวอาคารเปนที่อยู
เดิมของ นโปเลียน โบนาปารตที่ 3 Louis-Napoléon Bonaparte 
III ซึ่งแตละหองจัดแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑบรรจุน้ําหอมตั้งแต
สมัยอดีตจนถึงปจจุบัน และบอกเลาเรื่องราวการผสมผสานกลิ่นนํ้าหอม
ใหมีเอกลักษณอันรัญจวนใจ และหากทานมองหาของฝากจากปารีสท่ีไม
เหมือนใคร ทานสามารถเลือกซื้อน้ําหอมจากโรงงานของ Fragonard 
ไดโดยตรงตามอัธยาศัยจากน้ันเชิญเลือกซื้อสินคาแฟชั่นราคาถูกใน
รานคาปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ  เชน เครื่องสําอาง 
น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป�า จากน้ันพาทานสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็ม
ไปดวยนักชอปปم�งจากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลางกรุง 
ปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) หรือทาน
สามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสจากราน Bucherer รานดังของสวิส ที่
มีสาขาเปดอยูใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน ช็อคโก
แลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, 
Tag Heuerเปนตน  



 

 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
  นํ า ท า น เ ดิ น ท า ง เ ข า สู ที่ พั ก  MERCURE PARIS 

GENNEVILLIERS  หรือเทียบเทา 
วันที่ 10 ปารีส – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางสูสนามบินปารีส เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax 

Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายใน
สนามบิน 

13.40 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ เที่ยวบินที่ TG 931  

** คณะเดินทาง ตั้งแตวันที่ 26 ต.ค.- 05 พ.ย. 62 ออกเดินทาง เวลา 
12.30 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 06.00 น. ** 

วันที่ 11 กรุงเทพ 

05.55 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดีภาพ 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรม :  EUROPE SUPREME 

อิตาลี  สวิตเซอรแลนด ฝรั่งเศส 

(จุงฟราวด + ซุนเนกกา)   

11 วัน 8 คืน 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

5 ก.ย. – 15 ก.ย. 62 77,900 77,900 77,900 77,900 55,900 10,900 
26 ต.ค. – 05 พ.ย. 62 77,900 77,900 77,900 77,900 55,900 10,900 

07 – 17 พ.ย. 62 75,900 75,900 75,900 75,900 53,900 10,900 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจํา
แลวเทานั้น 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ
จองคิวย่ืนวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติ
ยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทนัท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
 
 



 

 

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่
6.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี

โรคประจําตัว หรือไม สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจาก
การเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คา



 

 

รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศอิตาล ี(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวนเงิน
โดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (20 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (33 ยูโร) 
 

 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 



 

 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 



 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1.  แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2.  แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3.  แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4.  แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
5.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) 
เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ ว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที ่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานได
ชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คา
วีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว)   คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การ  ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ
หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 
เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียง
ใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (อิตาลี) 

ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซาประมาณ 15 วันทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ
เปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

หมายเหตุ: การย่ืนวีซาแตละครั้งกับบริษัททัวร จะตองทําการย่ืนวีซา ประเภทหมู
คณะ เทานั้น โดยการย่ืนเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยรับ
ย่ืน จะเปนผูกําหนดวันย่ืนวีซาเทานั้น ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปย่ืนวีซาในวันที่
กําหนดได อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม (Premium) ดังน้ี  

 ในกรณีที่เหลือระยะเวลาย่ืนวีซานอยกวา 11 วันทําการ นับจากวันเดินทาง  
มีคาใชจายเพ่ิม  ทานละ 2,200 บาท   

 ในกรณีที่เหลือเวลาย่ืนวีซาเหลือนอยกวา 5 วันทําการ จะมีคา Fast Track 
เพ่ิมเติมอีก ทานละ 400 บาท รวมเปน 2,600 บาท 

**ทั้งน้ี คาใชจายที่เกิดขึ้น ผูเดินทางตองชําระกับทางศูนยรับย่ืนโดยตรง** 

 



 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา
เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศ
ไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ 
(พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ
เครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดบัญชี 
หรือ Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคาร
ทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบญัชี โดย
การ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงนิในบัญชีไมเกิน 7 วันกอนวันยื่นวีซา และ
หากบัญชกีระโดดเดือนตองขอเปน Statement เทาน้ัน) 

3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตอง
เปน พอ แม พี่นอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 

3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอม



 

 

เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน 

3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออก
คาใชจาย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูที่ออกให และผูที่ถูกรับรองคาใชจายให เชน 
สําเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

4. หลักฐานการทาํงาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 



 

 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา 
6.1 บิดาหรือมารดา ตองทําหนังสือช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษวาใหเด็กเดินทางไป
ตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกคาเขียน
หรือพิมพขึ้นเอง) 
6.2 บิดาหรือมารดา ตองขอหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศจากเขต
หรืออําเภอ (1 ใบ ตอ เด็ก 1 ทาน เทาน้ัน) 
6.3 ในกรณีพอหรือแมปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว ใหขอหนังสือปกครองบุตรจาก
เขตหรืออําเภอและจะตองเปนหนังสือที่มีการสืบพยานและหลกัฐานเสร็จเรียบรอย
แลวเทานั้น 
6.4 ทานจะตองนําหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศตัวจริง จากขอ 6.2 
หรือ หนังสือปกครองบุตรเปนสําเนาจากขอ 6.3 ไปแปลประทับตรากับกรมการกงสุล
ใหเสร็จเรียบรอยกอนนํามายื่น มิเชนน้ันทางศูนยรับยืน่ vfs จะไมรับยื่นเอกสารของบุตร
ทานโดยเด็ดขาด 
6.5 เนื่องจากการประทับตรากงสุล จะมีการเสียคาใชจาย หากทานไมแนใจวา
เอกสารใชไดหรือไม รบกวนสอบถามบริษัททัวรกอนนําไปประทับตรากงสุล มิเชนน้ัน
ทานอาจจะตองไปเสียเงินและเสียเวลาอันมีคาของทานเพื่อไปทําเอกสารใหมอีกรอบ 
หากเอกสารที่ทานทํามาแลวน้ันกลายเปนเอกสารที่ใชยื่นไมได 
 
 

 



 

 

***โปรดอาน กอนที่ทานจะไปทําหนังสือยินยอมจากเขตหรืออําเภอใหบุตรของทาน 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 

(โดยมารดาจะตองคดัหนังสือยินยอม และระบุวาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบดิา) 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอม และระบุวาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมาย
ช้ีแจงวาทําไมไมมี passport *** 

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม
เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 

7. หากพอหรือแมมีวีซาเชงเกนอยุแลวและไมไดยื่นวีซาพรอมลูก ใหทําจดหมายชี้แจง
ภาษาอังกฤษ อธิบายวามีวีซาเชงเกนของประเทศอะไร ระบุวันเร่ิมและวันหมดอายุวีซา 
พรอมทั้งถายสําเนาหนาพาสปอรตและหนาวีซาน้ันมาแนบดวย 

8. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอ
วีซาเทาน้ัน 



 

 

 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง

สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศอิตาลี 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา
ของทาน) 

ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศที่เกิด……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สัญชาติปจจุบัน .................................. 

    สัญชาติโดยกําเนิดหากตางจากปจจบุัน………………………….. 

8. เพศ  ชาย         หญิง 

 

 



 

 

9. สถานภาพ    โสด           แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

  หยา                แยกกันอยู                หมาย 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมี
อํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................. 

    อีเมล............................................. 

12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน
.......................................................................................................... 

 

 

 



 

 

13. ชื่อบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอก
ชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

            ไมเคย 

     เคยได      ใชไดตั้งแตวันที่...............................ถึงวันที่..................................... 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย (กรุณาระบุวนัที่ หากทราบ).................................. 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมา
ดวย** 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

 

 

 

 

 

 



 

 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุชื่อ .............................................    

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….  

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของ
ใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู
เดินทางเทานั้น 

 


