
 

 

รหัสทัวร ITV1901615 
ทัวรยุโรป  ITALY SWITZERLAND FRANCE 9 วัน 6 คืน 
มหาวิหารเซนตปเตอร – โคลอสเซี่ยม – ประตูชัยคอนสแตนติน – จัตุรัสโรมัน – 
น้ําพุเทรว่ี - จัตุรัสกัมโป เดย มิราโกลี – หอเอนปซา – ทาเรือตรอนเคตโต – 
จัตุรัสซานมารโค – โบสถเซนตมารก – มหาวิหารแหงมิลาน - แกลลอเรีย วิคเตอร 
เอ็มมานูเอล – ยอดเขาทิตลิส – ชมสิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไมชาเปล  
 - La Vallee Village Outlet - ชอปปم�งที่แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต 
 

 

 

 

 



 

 

***ราคาไมรวมคาวีซา+บริการ   4,000 บาท *** 

วันที่ รายละเอียดทองเที่ยว 

1  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

2  สนามบินลีโอดารโน ดารวินชี อิตาลี - นครวาติกัน – มหาวิหารเซนตปเตอร – กรุง
โรม – โคลอสเซี่ยม – ประตูชัยคอนสแตนติน -  จัตุรัสโรมัน – น้ําพุเทรว่ี – ปซา 

3  เมืองปซา - จัตุรัสกัมโป เดย มิราโกลี – หอเอนปซา-เมืองเวนิส-ทาเรือตรอนเคต
โต - จัตุรัสซานมารโค - โบสถเซนตมารก - เมือง เมสเตร 

4  เมสเตร – มิลาน – มหาวิหารแหงมิลาน - แกลลอเรีย วิคเตอร เอ็มมานูเอล 

5  ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิรน – ชมสิงโตหินแกะสลัก – ชมสะพานไมชาเปล - เมือง
ดิฌง 

6  ดิฌง –  La Vallee Village Outlet  – ปารีส 

7  ปารีส -หอไอเฟล –  จัตุรัสคองคอรด– ลองเรือบาโตมุช - ชอปปم�งที่แกลเลอรี่ 
ลาฟาแยตต  

8  ทาอากาศยานนานาชาติปารีส ชารล เดอ โกลล – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
กรุงเทพฯ 

9  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   

 

 

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 
06 - 14 Oct 2019  55,900  55,900 55,900 15,000 12,500 

07 - 15 Oct 2019  55,900  55,900 55,900 15,000 12,500 

17 - 25 Oct 2019  55,900  55,900 55,900 15,000 12,500 

24 Oct - 01 Nov 2019  55,900  55,900 55,900 15,000 12,500 

31 Oct - 08 Nov 2019  55,900  55,900 55,900 15,000 12,500 

07 - 15 Nov 2019  54,900  54,900 54,900 15,000 12,500 

14 - 22 Nov 2019  54,900  54,900 54,900 15,000 12,500 

21 - 29 Nov 2019  54,900  54,900 54,900 15,000 12,500 

28 Nov - 06 Dec 2019  55,900  55,900 55,900 15,000 12,500 

05 - 13 Dec 2019  55,900  55,900 55,900 15,000 12,500 

23 - 31 Jan 2020  52,900  52,900 52,900 15,000 12,500 

06 - 14 Feb 2020  49,900  49,900 49,900 15,000 12,500 

13 - 20 Feb 2020  49,900  49,900 49,900 15,000 12,500 

20 - 28 Feb 2020  49,900  49,900 49,900 15,000 12,500 

27 Feb - 06 Mar 2020  52,900  52,900 52,900 15,000 12,500 

05 - 13 Mar 2020  54,900  54,900 54,900 15,000 12,500 

12 - 20 Mar 2020  55,900  55,900 55,900 15,000 12,500 

19 - 27 Mar 2020  55,900  55,900 55,900 15,000 12,500 



 

 

อิตาลี : ชมความย่ิงใหญ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกที่ โคลอสเซี่ยม ชิลๆถายรูปกับ หอ
เอนปซา ชมเกาะเวนิส ชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมารโค โบสถเซนตมารก เดินชมตัว
เมืองจนถึงสะพานริอัลโต เปนสะพานที่เกาแกที่สุดในเวนิส จากน้ันนําทานสูจุดศูนยกลางอัน
ศักด์ิสิทธ์ิของเมืองมิลาน ชม มหาวิหารแหงมิลาน อิสระกับการชอปปم�งสินคาแบรนดเนมช่ือ
ดังของโลก อาทิเชน LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรีย วิคเตอร เอ็มมานูเอล 

สวิต : สัมผัสอากาศหนาวบนยอดเขาทิตลิส เมืองลูเซิรน เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่ง
ของสวิตเซอรแลนดอิสระเลือกซ้ือสินคาของสวิตบริเวณ Schwaneplatz เชน ช็อคโกแลต, 
เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกาย่ีหอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตนยอดเขา
ทิตลิส  /เมืองลู ชมสิงโตหิน  แกะสลัก/สะพานไมชาเปล 

ฝร่ังเศส : กรุงปารีสเมืองที่ไดขึ้นช่ือเรื่องคสามโรแมนติก ชมความสวยงานของหอไอเฟล/
จัตุรัสคองคอรด ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ ช็องเอลิเซ แลวไปลองเรือบาโตมุชที่แมน้ําแซน 
ชอปم�งแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต 

รายละเอียดทัวร 

วันที่ 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
21.00  พรอมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขาออกช้ัน 4 โซน  D เคานเตอร สายการ

บินไทย(TG) เจาหนาที่ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารติดแท็ก
กระเป�า 

วันที่ 2 
สนามบินลีโอดารโน ดารวินชี อิตาลี - นครวาติกัน – มหาวิหารเซนตปเตอร – 
กรุงโรม – โคลอสเซ่ียม – ประตูชัยคอนสแตนติน -  จัตุรัสโรมัน – น้ําพุเทรวี่ – 
ปซา 

00.20  นําทานเดินทางสู กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ 
TG944 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 11 ช่ัวโมง 54 นาที) 

06.50  เดินทางถึง สนามบินลีโอดารโน ดารวินชี กรุงโรม ประเทศอิตาลี นําทานผาน
ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง และพิธีการทางศุลกากรและตรวจรับสัมภาระ
เรียบรอยแลว นําทานสูนครวาติกัน ซึ่งเปนรัฐอิสระ มีขนาดเล็กมากเพียง 250 ไร
และเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก เปนเมืองแหงศาสนจักร



 

 

และที่ประทับของพระสันตะปาปา ประมุขสูงสุดแหงศาสนา หรือที่เรียกสั้นๆ วา
“โป�ป” นําทานถายรูปดานหนา มหาวิหารเซนตปเตอร St.Peter 
Basilica แหงนครรัฐวาติกัน ท่ีงดงามดวยศิลปะในยุคเรเนซองส ใชเวลาสรางถึง 
150 ป และยังไดรับการตกแตงอยางโออาและหรูหรา ดานหนามหาวิหารเปนลาน
กวางเรียกวา St.Peter’s Square ประกอบไปดวยน้ําพุ 2 ดาน และเสาโอเบลิกส 
1 ตน ลอมรอบไปดวยเหลาเทพเทวาบนหลังคาและกําแพงสูง(คาทัวรไมรวมคาเขา 
Vatican Museum และ Sistine Chapel ) จากน้ัน นําทานเดินทางสู กรุงโรม 
(Rome)(ระยะทาง6ก.ม./15นาที) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี อดีตแหงจักรวรรดิ
โรมันที่ย่ิงใหญมาเม่ือกวา 2,000 ป  ช่ืนชมกับสถาปตยกรรมและประวัติศาสตร
แหงความย่ิงใหญ นําทานสัมผัสความยิ่งใหญ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกท่ี 
โคลอสเซ่ียม (Colosseum) (ถายรูปดานนอก) เปนสนามกีฬากลางแจงขนาด
ใหญต้ังอยูใจกลางกรุงโรม เร่ิมสรางขึ้น ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียนแหงอาณาจักร
โรมันและสรางเสร็จ ในสมัยของจักรพรรดิติตัสในคริสตศตวรรษที1่ หรือประมาณป 
ค.ศ.80 อัฒจันทรเปนรูปวงกลมกอดวยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบไดประมาณ 
527เมตร สูง 57เมตร ใกลๆกันน้ันเปน ประตูชัยคอนสแตนติน (Arch of 
Constantine) ถือวาเปนมรดกสําคัญของประเทศอิตาลีอีกที่หน่ึง โดยสรางขึ้น
เพ่ือระลึกถึงชัยชนะของกรุงคอสสแตนติน เปนซุมประตูที่ใหญที่สุดของโรมันมีความ
สูงถึง 21 เมตร จากน้ันชมและถายรูป จัตุรัสโรมัน (Roman Forum) ซึ่งอยูใกลๆ
กันกับโคลอสเซี่ยม จัตุรัสโรมันถือวาเปนศูนยกลางดานตางๆ เชน การประชุมทาง
การเมือง การปกครอง บูชาเทพเจา ฯลฯ ของกรุงโรมในสมัยโบราณ ใชเวลาสราง
ยาวนานมากถึง 900 ป ปจจุบันเหลือแตซากปรักหักพังแตก็ยังรูสึกไดถึงความ
ย่ิงใหญอลังกา จากน้ัน นําทานชม น้ําพุเทรวี่ (Trevi Fountain) ซึ่งมีรูปปم�นของ
เทพเจาเนปจูนต้ังโดดเดนอยูกลางน้ําพุ เปนหน่ึงในสัญลักษณที่สําคัญของกรุงโรม 
เปนสถานที่นักทองเที่ยวมาโยนเหรียญเสี่ยงทายตามเร่ืองราวจากภาพยนตรเร่ือง 
Three Coins in The Fountain 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (ม้ือที่1) 
บาย  จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองปซา Pisa (ระยะทาง356ก.ม./5ช.ม) อดีตเมือง

ทาเรือชายฝم�งทะเลเมดิเตอรเรเนียนและเปนที่ต้ังของหอเอนปซา 



 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรม(อาหารพ้ืนเมือง) (ม้ือที่2)  

ที่พัก: พัก hotel galilei pisa 4* หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทฯจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอน
เดินทาง) 

 

  

วันที่ 3 เมืองปซา - จัตุรัสกัมโป เดย มิราโกลี – หอเอนปซา-เมืองเวนิส-ทาเรือตรอน
เคตโต - จัตุรัสซานมารโค - โบสถเซนตมารก - เมือง เมสเตร 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 3)  

นําทานชม จัตุรัสกัมโป เดย มิราโกลี หรือ จัตุรัสดูโอโม Piazza del Duomo 
หรือทุงมหัศจรรย เปนบริเวณที่ลอมรอบดวยกําแพงใจกลางเมืองปซา และเปนที่ต้ัง
ของมหาวิหารเกาแกที่มีขนาดใหญท่ีสุด และนําทานชมถายรูป 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย
ของโลก หอเอนปซา ( Leaning Tower of Pisa) ใหทานเดินเลน ถายรูปกับหอ
เอนปซาที่สรางข้ึนเพ่ือเปนหอระฆังแหงวิหารประจําเมือง แตเพียงการเร่ิมตนของ
การสรางถึงบริเวณช้ัน 3 ก็เกิดการทรุดตัวและตองหยุดการกอสรางจนถัดมาอีกรวม 
100 ป ถึงไดสรางตอจนเสร็จสมบูรณและยังเปนสถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจนเร่ือง
แรงโนมถวงของโลก และการตกของวัตถุดวย นําทานเดินทางสู เมืองเวนิส 
Venice (ระยะทาง324ก.ม./ 4.30 ช่ัวโมง) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน) (ม้ือที่4) 
บาย  ถึง ทาเรือตรอนเคตโต เปนทาเรือที่มีเรือบริการในการเดินทางไปในท่ีตาง ๆ ของ

เมือง เพื่อชมทิวทัศนธรรมชาติของ 2 ฝم�งคลองโดยทางเรือ นับเปนเมืองที่คลอง
มากกวาถนนอีกเมืองหน่ึงของโลก นําทานน่ังเรือสู เกาะเวนิส (Venice Island) 
ดินแดนแสนโรแมนติก นําทานชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมารโค (Piazza 
San Marco หรือ Saint Mark Square) เปนจัตุรัสกลางเมืองเวนิส ที่ข้ึนช่ือวา



 

 

สวยท่ีสุดแหงหน่ึงในอิตาลี ลอมรอบดวยสถาปตยกรมอันงดงาม อาท ิโบสถเซนต
มารก (St. Mark’s Basilica) เดิมที่เปนโบสถสวนตัวของผูครองเมืองในสมัยน้ัน 
พระราชวังดอจส (Doge’s Palace), ลีโอเน (Lione) รูปปم�นสิงโตตัวใหญติดปก
พรอมถือหนังสือ ซึ่งถือเปนสัญลักษณประจาเมืองเวนิส เดินชมตัวเมืองจนถึง
สะพานริอัลโต เปนสะพานที่เกาแกที่สุดในเวนิสและเปนสะพานแรกที่ขาม Grand 
Canal (คลองแกรนดคาแนล) สัญลักษณอีกอยางของเมืองเวนิส งานกอสรางที่
แสดงใหเห็นถึงความเปนอัจฉริยะดานสถาปตยกรรม สะพานขาม Grand Canal ที่
เกาแกและสวยงามทําใหเปนที่รูจักของ  นักทองเท่ียวมากที่สุด เปนจุดถายภาพที่
สําคัญแหงหน่ึง จุดเดนของสะพานรีอัลโตคือมีหลังคาคลุมสะพาน และยังเปนยาน
การคาเกาแกของเมืองมาต้ังแตพันปกอนคริสตกาล (ไมรวมในคาทัวร กรณี
ตองการน่ังกอนโดลา สามารถติดตอที่ไกดราคาลําละ 100 ยูโร 1 ลําสามารถ
น่ังไดสูงสุด 4-6 ทานคะ ลองประมาณ 30 นาที) (อิสระอาหารค่ําตาม
อัธยาศัยที่ทาเรือตรอนเคตโต เพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง) จนถึง เวลานัด
หมายนําทานดินทางสูเมือง Mestre นําทานเขาที่พัก 

ที่พัก:  Smart Hotel Holiday Venice 4* หรือระดับใกลเคียง 

(ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

 

 

 

 
 
 
 

  



 

 

วันที่ 4 เมสเตร – มิลาน – มหาวิหารแหงมิลาน - แกลลอเรีย วิคเตอร เอ็มมานูเอล 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 5) 

นําทานเดินทางสู กรุงมิลาน (Milan) หรือ มิลาโน(ระยะทาง272ก.ม./ 4 ช่ัวโมง) 
เมืองใหญเปนอันดับสองรองจากกรุงโรม ต้ังอยูทางตอนเหนือของประเทศ มี
ช่ือเสียงในดานแฟช่ัน ศิลปะ และเคร่ืองหนัง เปนเมืองแหงแฟช่ันช้ันนําของโลก ใน
ลักษณะเดียวกับ นิวยอรก ปารีส ลอนดอน อีกทั้งยังเปนศูนยกลางทางธุรกิจของ
ประเทศอิตาลีอีกดวย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (ม้ือที่6) 
บาย  จากน้ันนําทานไปชม พามาชมอาคารที่ทําการของ City Hall เมืองมิลาน อิตาลี

ช่ือ Palazzo Marino ปาลาซโซ มารีโน จากน้ัน นําทานสูจุดศูนยกลางอัน
ศักด์ิสิทธ์ิของเมืองมิลาน ชม มหาวิหารแหงมิลาน (Duomo di Milano) 
(ถายรูปดานนอก) มหาวิหารน้ีสรางดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือวามีความ
ใหญโตเปนอันดับสามของโลก เร่ิมสรางในป 1386 แตกวาจะเสร็จตองใชเวลากวา 
400 ป ดานนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ทําจากหินออนจํานวน 135 ยอด และมี
รูปปم�นหินออนจากสมัยตางๆ กวา 2,245 ช้ิน ยอดที่สูงท่ีสุดมีรูปปم�นทองขนาด 4 
เมตรของพระแมมาดอนนา  เปนสงาอยูจากน้ันใหทานอิสระกับการชอปปم�งสินคา
แบรนดเนมชื่อดังของโลก อาทิเชน LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอ
เรีย วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galerie Victor Emmanuel) (ราน Prada ราน
แรกของโลก) ทานสามารถถายรูปเปนทีร่ะลึกจากดานในซึ่งเปนอาคารกระจกที่
เกาแกและสวยงาม จากน้ันนําทานเดินทางสู เมือง เอ็งเงิลแบรค (Engelberg) 
ประเทศสวิตเซอรแลนด (ระยะทาง249ก.ม./4ช.ม)เปนเมืองเล็กๆต้ังอยูบนเขาสูง 
อยูในรัฐออบวัลเดิน ประเทศสวิตเซอรแลนด ลอมดวยเทือกเขาแอลป� จุดสูงสุดใน
พรมแดนของเมืองเปนยอดเขาทิตลิส ซึ่งยอดเขาทิตลิสมีความสูงประมาณ 3,020 
เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม(อาหารพื้นเมือง) (มื้อที่7) 

ที่พัก:  Hotel Terrace 4* หรือระดับใกลเคียง 



 

 

(ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

 

วันที่ 5 ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิรน – ชมสิงโตหินแกะสลัก – ชมสะพานไมชาเปล - 
เมืองดิฌง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 8)  

เดินทางสูสถานีกระเชาโรแตรเพ่ือเดินทางขึ้นสู ยอดเขาทิตลิส(Titlis) ทานจะได
สัมผัสกับกระเชาทรงกลมที่เรียกวา โรแตร เคเบ้ิลคาร ที่จะหมุนรอบๆ ที่ทาน
สามารถดูวิวได 360องศาในขณะที่เคลื่อนที่ขึ้นไปเร่ือยๆ ทานจะไดขึ้นชม
ทัศนียภาพที่งดงามของเทือกเขาแอลป� ชมถํ้าแข็งที่สวยงาม และเดินเลนถายรูป
หรือเลนหิมะบนยอดเขา และชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สรางข้ึน
ฉลองครบรอบ 100 ปการทองเท่ียวบนยอดเขาทิตลิส สะพานมีความยาว 100 
เมตร ความสูง 3,000 เมตร ทอดขามหนาผา ถายรูปกับถํ้าใตธารน้ําแข็ง 
Glacier Cave จากน้ันอิสระใหทานถายรูปตามอัธยาศัย 

นําทานน่ังเคเบ้ิลคารลงมาที่สถานีดานลางและเดินทางสูเมืองลู
เซิรน (Lucerne) (ระยะทาง36ก.ม./45นาที) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึง
ของสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ(อาหารพื้นเมือง) (ม้ือที่9)  
บาย  จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบน

ผาหินธรรมชาติ เพ่ือเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิตที่
เกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเม่ือป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel 



 

 

Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss 
River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรนเปนสะพานไมที่มีหลังคา
ที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเม่ือป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาด
ประวัติศาสตรของชาวสวิตตลอดแนวสะพาน  จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อ
สินคาของสวิตบริเวณ Schwaneplatz เชน ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, 
นาฬิกาย่ีหอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน จากน้ัน นําทาน
เดินทางสู เมืองดีฌง (Dijon) (350 ก.ม/5 ชม.)  ต้ังอยูคอนไปทางทิศตะวันออก
ของประเทศฝร้ังเศส เปนแหงเมืองชุมทางรถไฟ และศูนยกลางการคมนาคมที่สําคัญ
แหงหน่ึงของฝร่ังเศส และเปนเมืองที่มีลักษณะคลายปารีสอยางมากเดินทางถึง 
เมืองดิฌง 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม(อาหารพื้นเมือง) (มื้อที ่10) 

ที่พัก:  novotel dijon route des grands crus 4* หรือระดับใกลเคียง  
 (ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

 

  

 
 
 
 
 
 

  



 

 

วันที่ 6 ดิฌง –  La Vallee Village Outlet  – ปารีส 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 11) 

นําทานออกเดินทางไปยังเมือง เซอรริส (Serris)(318ก.ม/4.30 ชม.)เพ่ือไปชอป
ปم�งกันใหเต็มที่ที่ La Vallee Village Outlet เอาทเล็ทที่รวมเอาแบรนดช้ันนํา
ตางๆมากกวา 110 แบรนดมาลดกระหน่ําใหขาช็อปไดละลายเงินไงกระเป�า ต้ังหาง
จากดิสนียแลนดรีสอรทรอบนอกของกรุงปารีสเพียง 5 นาทีเทาน้ันและอยูหางจาก
ปารีสไปประมาณ 35 นาที มีการออกแบบลักษณะคลายๆกับหมูบานขนาดยอมๆ 
แบรนดช้ันนําตางมีทั้งเส้ือผาแฟช่ัน กระเป�า รองเทา “อาทิ GERARD DAREL, 
GUESS, JIMMY CHOO, MICHAEL KORS, SMITH PAUL, SANDRO, 
TOD’S, ZADIG & VOLTAIRE, CARVEN, ERIC BOMPARD, PAUL & 
JOE, SONIA RYKIEL, SUPERDRY, UGG, VICOMTE A และ 
LONGCHAMP” โดยเฉพาะ LONGCHAMP ที่ลดหนักมากแบบไมซื้อ
ไมได  สวนมากสินคาที่นํามาขายจะเปนคอลเลกชันกอนหนาแบบลาสุดราคาจะลด
อยางนอย  33% นอกจากน้ียังมีรานอาหาร คาเฟ� และอารตแกลอร่ี Espace La 
Vallée Village อีกดวย ใหทานอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บาย  จากน้ันนําทานเดินทางสู กรุงปารีส (Paris) (39ก.ม/45นาที) เปนเมืองหลวงของ
ประเทศฝร่ังเศสเปนเมืองที่มีผูมาเยือนมากที่สุดเปนอันดับสามของโลก กรุงปารีสมี
พิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดและมีช่ือเสียงของโลก ประกอบดวยพิพิธภัณฑลูฟวรซึ่งเปน
พิพิธภัณฑศิลปะท่ีมีผูเขาชมมากที่สุดในโลก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน) (ม้ือที่ 12) หลังอาหารเย็นนํา
ทานเดินทางเขาที่พักที่เมือง โบจิวาล (Bougival) (19ก.ม/30นาที) 

ที่พัก:  Holiday Inn Paris - Versailles – Bougival 4* หรือระดับ
ใกลเคียง 

(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทฯจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอน
เดินทาง) 
 



 

 

วันที่ 7 ปารีส -หอไอเฟล –  จัตุรัสคองคอรด– ลองเรือบาโตมุช - ชอปปم�งที่แกลเลอรี่ 
ลาฟาแยตต  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่13)  

นําทานเดินทางสู กรุงปารีส (Paris) (19ก.ม/30นาที) ชม จัตุรัสคองคอรด 
(Place de la Concorde)จัตุรัสคองคอรด หรือ ปลัส เดอ ลา กงกอรด (Place 
de la Concorde)เปนสถานที่แหงความทรงจําทางประวัติศาสตรการนองเลือด
คร้ังใหญในกรุงปารีส!! เปนสัญลักษณของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการ
ปกครองของฝร่ังเศส รวมทั้งเปนจุดจบของพระเจาหลุยสที่ 16 พรอมกับพระนางมา
รีอังตัวเนต ดวยเคร่ืองประหารกิโยติน นําถายรูปเปนที่ระลึกกับกับหอไอเฟล (Tour 
Eiffel) สัญลักษณท่ี โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีส ดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต 
ซึ่งสรางข้ึนในปค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร นําทานเดินทางสู ถนนสาย
โรแมนติกช็องเอลิเซ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสู
ประตูชัยนโปเลียน นําชมและถายรูปคูกับ ประตูชัยนโปเลียน (Arc de 
Triomphe) สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาสเตอรลิทซใน
ปค.ศ. 1805 โดยเร่ิมสรางขึ้นในป ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.1836 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน)  (ม้ือที่14) 
บาย  นําทานลองเรือบาโตมุช (Bateaux  Mouches Cruise) ไปตามแมน้ําแซนท่ี

ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของ
อาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมน้ํา เปนอีกหน่ึงประสบการณที่นาประทับใจ 
จากน้ัน นําทานชอปปم�งตอที ่หางสรรพสินคาช่ือดังไดอิสระเลือกซ้ือสินคาแฟช่ัน
ราคาถูกในรานคาปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เชน เคร่ืองสําอาง 
น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป�า จากน้ันพาทานสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปดวยนักช
อปปم�งจากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลางกรุงปารีสท่ีแกลเลอร่ี ลาฟา
แยตต (Galeries Lafayette) หรือทานสามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสจากราน 
Bucherer รานดังของสวิส ที่มีสาขาเปดอยูใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคามากมาย 
อาทิเชน ช็อคโกแลต,เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกาย่ีหอดัง อาทิเชน Rolex, 
Omega, Tag Heuer เปนตน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน) (ม้ือที่ 15) หลังอาหารเย็นนํา



 

 

ทานเดินทางเขาที่พัก ที่เมืองโบจิวาล (Bougival) 

ที่พัก:  Holiday Inn Paris - Versailles – Bougival 4* หรือระดับ
ใกลเคียง  
(ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

 

 

 

วันที่ 8 ทาอากาศยานนานาชาติปารีส ชารล เดอ โกลล – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
กรุงเทพฯ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 16)  
10.00  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานปารีส ชารล เดอ โกลล เพ่ือ

ตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกรุงเทพฯ (มีเวลาให
ทานไดทําคืนภาษีTax Refund กอนการเช็คอิน) 

13.40  ออกเดินทางกลับสูประเทศไทยโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931 (เวลา
ประมาณ 10ช่ัวโมง 50นาที) 

วันที่ 9 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   
05.55  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 



 

 

หมายเหตุ 

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิตองแจงให

ทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือให
ทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 

เง่ือนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 

- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน
การเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยัง
ประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

 2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3.การจองทัวรและชําระคาบริการ 

- กรุณาชําระมัดจําและคาวีซา ทานละ 25,000 บาท + คาวีซาและบริการ 4,000 บาท (รวม
มัดจํา29,000บาท) กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซาพรอม
เอกสารชําระมัดจําคาทัวร 

-คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯตองออกต๋ัวหรือวีซาออกใกล
วันเดินทางทานจําเปนตองชําระคาทัวรสวนที่เหลือตามที่บริษัทกําหนดแจงเทาน้ัน 

**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ
จากวันเดินทางไป-กลับและจํานวนหนหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3



 

 

หนา) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต
หมดอายุ ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

4.การยกเลิกและคืนคาทัวร 

 เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงินไดทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไม
อาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

5.อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 

 (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeที่น่ังเปนBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลับพรอมต๋ัว
กรุปเทาน้ันไมสามารถเล่ือนวันได) 

2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกัน   

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 

4. เจาหนาที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. คาน้ําหนักกระเป�า กาตารแอรเวย สัมภาระโหลดใตทองเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได 7 
กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และ
กรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY 3 โดยจะมีความคุมครองเบ้ืองตน ดังน้ี 

- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ 



 

 

  ผูเอาประกันภัยที่มีอายุ 15-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเอาประกันภัยที่มีอายุ 1-14 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 750,000 บาท 

คารักษาพยาบาลในตางประเทศผูเอาประกันที่มีอายุ 1-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 
2,000,000 บาท ผูเอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทยผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ1-75 วงเงินคุมครอง 100,000 
บาท ผูเอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

  ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย  โดยท้ังน้ีการทําประกันน้ี
จากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยว ท่ีบังคับใหบริษัทนําเที่ยว ทําประกัน

เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตท้ังน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและ
ขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด MSIG ได  กรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจง

ความประสงคมาที่บริษัทฯ 

7.คาภาษีสนามบิน และคาภาษีนา มันตามรายการทัวร 

8.คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ (กฎหมายไมอนุญาตใหคนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน) 

9.โปรแกรมน้ีรวม Vat เรียบรอยแลว 

6.อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 

2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คาโทรศัพท 
เปนตน 

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 



 

 

4. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเครื่องบิน และ
ไดทําการขายโปรแกรมไปแลว 

5. คาพนักงานยกกระเป�าที่โรงแรม 

6.น้ําด่ืมบนรถ มีบริการจําหนายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 

7. คาวีซาเชงเกนและบริการทานละ 4,000 บาท 

8. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความ
ประทับใจและน้ําใจจากทาน 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวร
ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ 
ทั้งหมด 

กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทาง
บริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชนคาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา/คามัดจําต๋ัว
เคร่ืองบิน  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไม
ถึง 20ทาน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 



 

 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 20วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  

12. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ.การทองเท่ียวเทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บ
ไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจ
และยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางไดจากบริษัทประกันทั่วไปและควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครองใหละเอียด) 
13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัดไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 



 

 

14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

เอกสารในการขอย่ืนวีซาประเทศเชงเกน(ประเทศอิตาลี)  

ระยะเวลาดําเนินการย่ืน 15 วันทําการ 

** ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย ** 

1.  พาสปอรต ที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากหมดอายุกรุณา
นําไปตออายุกอนนําสง และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนาเพ่ือติดวีซา หากมีพาสปอรต
เลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนเอกสารอางอิงกับ
ทางสถานฑูต 

2.  รูปถาย รูปสีหนาตรงปจจุบัน ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 น้ิว หรือ 3.5 * 3 cm จํานวน 2 ใบ 
และมีอายุไมเกิน 3 เดือน หามตกแตงรูป หามสวมแวนสายตา หามมีเคร่ืองประดับ ตองเปนรูปที่
ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน 

3. เอกสารสวนตัว (ถามี) 

สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรขาราชการ (ถามี) แปลเปนภาษาอังกฤษ 

สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / สําเนาใบมรณะบัตร(กรณีคูสมรสเสียชีวิต)  แปลเปน
ภาษาอังกฤษ 

สําเนาใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ถาเคยทีการเปลี่ยน) แปลเปนภาษาอังกฤษ 

(กรณีเด็กอายุต่ํากวา20ป) แปลเปนภาษาอังกฤษ 

สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาสูติบัตร / หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา / สําเนาพาสปอรต
บิดา-มารดา 



 

 

4.  หลักฐาน/ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดย
ระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน,วันเดือนปที่เร่ิมทํางานกับบริษัทน้ีและชวงเวลาที่ขอลางาน

เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด ภาษาอังกฤษ 

4.1 กรณีเปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํา
งานและชวงเวลาที่อนุมัติใหลาหยุดเพื่อเดินทางไปยุโรป เทาน้ันไมตองระบุช่ือประเทศ หลังจากน้ัน

จะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด และตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา  ตองเปน
ภาษาอังกฤษ และเปนหลักฐานปจจุบันเทาน้ัน พรอมประทับตราบริษัท โดยช่ือลูกคาที่ระบุใน

หนังสือรับรองทางการงาน ตองสะกดช่ือ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต 

4.2 กรณีเจาของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีช่ือของผู
เดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน พรอมท้ัง เซ็นช่ือรับรองสําเนาและประทับตราบริษัทฯ (คัดลอก

ไมเกิน 3 เดือน และเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 

4.3 กรณีเปนนักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองตัวจริงจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่
กําลังศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวาเปนชวงปด

เทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 

      เด็กอายุต่ํากวา 20 ป 

จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรอง
จากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา หรือถาเด็กไมไดเดินทางกับ

บิดาและมารดา จะตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากทั้งบิดาและมารดา 
พรอมมีการรับรองคาใชจายใหกับบุตรกับผูท่ีบุตรเดินทางไปดวย ตองไปทําที่สํานักงานเขตที่ทํา

เบียนบานอยู  (พรอมแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการ
เขตลงลายมือช่ือและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง  และบิดาหรือมารดาจะตอง
ไปเซ็นเอกสารตอหนาเจาท่ีรับย่ืนวีซาดวย กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบ
หยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 

4.5 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา /ใบมรณะ (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) (ใช
หลักฐานการเงินของตัวเองหรือของสามีก็ได ในกรณีที่ไมไดเดินทางไปกับสามี จะตองมีจดหมาย



 

 

รับรองคาใชจายจากสามี เปนภาษาอังกฤษ พรอมกับเขียนช่ือ-นามสกุล วันเดือนปเกิด ของสามี 
และบุตร ที่มีดวยกัน) 

5.  หลักฐานการเงิน 

5.1สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจําหรือออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปจจุบัน) 

ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวา
มีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถที่จะใชจายไดอยาง
ไมเดือดรอน เม่ือกลับสูภูมิลําเนา แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับ

ยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสัมภาษณ 

**ยอดเงินสุดทายท่ีลูกคาอัพเดท 15 วันกอนย่ืน ตองมียอดเงินที่ครอบคลุมคาทัวรดวย ** 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 

a.  หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอ่ืนในคณะ 

ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจาย (BANK GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุ
ช่ือเจาของบัญชี และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ไมเกิน 15 

วันกอนย่ืน ตองสะกดช่ือ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต 

5.3 กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด 
ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการ

กลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายช่ือผูเดินทาง และเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย  

6.  แบบฟอรมกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกน กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษตามแบบฟอรมที่
แนบมาใหอยางถูกตอง เน่ืองจากเปนขอมูลที่ตองสงใหกับทางสถานทูต ทางบริษัทฯไมสามารถ
กรอกแทนทานไดเพราะถาขอมูลผิดพลาด ทานอาจจะถูกปฏิเสธวีซาได 

รายละเอียดเก่ียวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปเกิด,ญาติพี่นอง,สถานที่เกิด และจํานวนบุตรของผู
เดินทาง การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุม
เชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไป

แลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง หากสถานทูตมีการสุม



 

 

เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย 
และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาว
เชนกัน 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานทูตเพ่ือให
อยูในดุลยพินิจของสถานทูตเร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไว

เปนสถิติในนามของบริษัท 

การย่ืนวีซาน้ัน ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทาน้ัน ถึงสามารถ
ดําเนินการขั้นตอนการยื่นวีซาได 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซาตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และทางบริษัทไมมีนโยบายรับ
แปลเอกสาร** 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศอิตาลี 

โปรดกรอกรายละเอียดใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการย่ืนวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ) 

1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) ................................................................................. 

2. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................. 

3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (ถามี) .................................................................................... 

4. วัน-เดือน-ปเกิด   .....................  อายุ ............. ป   สถานที่เกิด ................................. 

5. เพศ      ⃣   ชาย      ⃣   หญิง 

5. ที่อยูปจจุบัน (ภาษาอังกฤษ) 

................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย  .................... อีเมลแอดเดรส ................................... 



 

 

โทรศัพทมือถือ ..........................................................  โทรศัพทบาน 
.......................................................... 

6. อาชีพปจจุบัน .................................................... ตําแหนง 
...................................................................... 

7. ช่ือสถานที่ทํางาน ธุรกิจรานคา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการคาขาย โปรด
ระบุอยาง

ชัดเจน).........................................................................................................................................................
.............................................................................. 

ที่อยูที่ทํางาน 
......................................................................................................................................................................

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

รหัสไปรษณีย ............. โทรศัพทท่ีทํางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล 
.......................... 

8. รายไดตอเดือน ........................................................... บาท 

9. รายไดอ่ืนๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือรายไดหลัก 
......................................................................................... 

 แหลงท่ีมาของรายไดน้ัน .................................................................................. 

10 . สถานภาพ             ⃣   โสด            ⃣   สมรส                  ⃣   แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 

  ⃣   หยา           ⃣   มาย          ⃣   อยูกินฉันสาม-ีภรรยา   ⃣   แยกกันอยู 

11. ช่ือ-สกุลคูสมรส (ถามี) .............................................  วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานที่เกิด 
...................................................................... 

12. ช่ือ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ป เกิด................. สถานที่เกิด 
............................................................... 



 

 

13. ช่ือ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานที่เกิด 
..................................................................... 

14. ทานมี Passport เลมเกาหรือไม ถามี ขอรายละเอียด ดังน้ี 

      เลขพาสปอรต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให ณ ประเทศ 
................... 

      เลขพาสปอรต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให ณ ประเทศ 
................... 

15. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย 
............................................................................................................ 

16. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

              ⃣   ไมเคย      ⃣   เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ หากทราบ)  

17. วีซาเชงเกนท่ีเคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

              ⃣   ไมเคย 

              ⃣   เคยได  ใชไดต้ังแตวันที่ ..........................ถึงวันที่.......................... 

18. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

             ⃣   ไมเคย        ⃣   เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ หาก
ทราบ)  ……………………………………… 

19.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

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

20. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 



 

 

    ⃣   ตัวผูขอวีซาเอง                ⃣  มีผูอ่ืนออกคาใชจายให (บิดา-มารดา/ญาติ/
บริษัท/องคกร) 

    ⃣   เช็คเดินทาง                      กรุณาระบุช่ือ ........................................ 

    ⃣   บัตรเครดิต                          

    ⃣   เงินสด 

** กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน เพราะขอมูลทั้งหมด เจาหนาที่จะตองกรอกในแบบฟอรม
ออนไลนของทาน ** 

-  หนังสือเดินทางเลมเกา จําเปนตองสงมาเพ่ือดูประวัติการเดินทางของทาน 

-  หากยังไมแนบจดหมายรับรองการทํางานฉบับจริง กรุณากรอกขอมูลการทํางานของทาน
เปนภาษาอังกฤษใหครบถวน ไดแก ช่ือบริษัท / ตําแหนงของทาน / ลักษณะงาน / รายไดตอ

เดือน 

หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของใดๆ
ท้ังส้ิน ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 



 

 

ไม่สามารถแสดงรูปที�ลิงก์ได ้ไฟล์นี�อาจไดร้ับการยา้ย เปลี�ยนชื�อหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ช ี�ไปที�ไฟล์และตําแหน่งที�ตั �งที�ถูกตอ้ง



 

 

 
 


