
 

 

รหัสทัวร ITV1902890 
ทัวรยุโรป SPECIAL ITALY SWITZERLAND FRANCE  
9 วัน 6 คืน (QR) 
โคลอสเซ่ียม หอเอนปซา ชมเกาะเวนิส จัตุรัสซานมารโค โบสถเซนตมารก สะพานริอัลโต  
มหาวิหารแหงมิลาน แกลลอเรีย วิคเตอร เอ็มมานูเอล ยอดเขาทิตลิส เมืองลูเซิรน  
ชมสิงโตหินแกะสลัก สะพานไมชาเปล หอไอเฟล จัตุรัสคองคอรด ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ 
แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

 
17.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออกช้ัน4 

ประตู 8 เคานเตอร Q สายการบิน กาตารแอรเวย โดยมีเจาหนาที่บริษัทฯคอย
ตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสาร ออกบัตรท่ีน่ัง โหลดสัมภาระ 

21.05 น. ออกเดินทางสูสนามบินกรุงโดฮา  โดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินท่ี 
QR839 

00.40 น.    เดินทางถึงทาอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร แวะพักเปลี่ยนเครื่อง  

 
02.00 น. นําทานเดินทางสู กรุงโรม ประเทศอิตาล ีโดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี QR115  
06.55 น. เดินทางถึง สนามบินลีโอดารโน ดารวินชี กรงุโรม ประเทศอิตาล ีนําทานผานข้ันตอน

การตรวจคนเขาเมือง 
และพิธีการทางศุลกากร
และตรวจรับสัมภาระ
เรียบรอยแลว นําทานสู
นครวาติกัน ซึ่งเปนรฐั
อิสระ มีขนาดเล็กมากเพียง 250 ไรและเปนศูนยกลางของ
ศาสนาคริสตนิกายโรมนัคาทอลิก เปนเมืองแหงศาสนจักรและ
ท่ีประทับของพระสันตะปาปา ประมุขสูงสุดแหงศาสนา หรือที่
เรียกส้ันๆ วา“โป�ป” นําทานถายรูปดานหนา มหาวิหารเซนตป
เตอร St.Peter Basilica แหงนครรัฐวาติกนั ที่งดงามดวย
ศิลปะในยุคเรเนซองส ใชเวลาสรางถึง 150 ป และยังไดรบั
การตกแตงอยางโออาและหรูหรา ดานหนามหาวิหารเปนลาน
กวางเรียกวา St.Peter’s Square ประกอบไปดวยน้ําพุ 2 
ดาน และเสาโอเบลิกส 1 ตน ลอมรอบไปดวยเหลาเทพเทวา
บนหลังคาและกําแพงสูง(คาทัวรไมรวมคาเขา Vatican 
Museum และ Sistine Chapel ) จากน้ัน นําทานเดินทาง

วันที่หน่ึง     ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

วันท่ีสอง     สนามบินลีโอดารโน ดารวินช ีอิตาล ี- นครวาติกัน – มหาวิหารเซนตปเตอร – กรุงโรม 
โคลอสเซ่ียม – ประตูชัยคอนสแตนติน - น้ําพุเทรวี ่– บันไดสเปน - ปซา                           
 อาหารเที่ยง,เย็น                                                                                                                        



 

 

สู กรุงโรม (Rome)(ระยะทาง6ก.ม./15นาที) เมืองหลวงของประเทศอิตาล ีอดีตแหง
จักรวรรดิโรมันท่ียิ่งใหญมาเมื่อกวา 2,000 ป  ช่ืนชมกบัสถาปตยกรรมและ
ประวติัศาสตรแหงความยิ่งใหญ นําทานสัมผัสความยิ่งใหญ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย
ของโลกที ่โคลอสเซ่ียม (Colosseum) (ถายรูปดานนอก) เปนสนามกีฬากลางแจง
ขนาดใหญต้ังอยูใจกลางกรุงโรม เร่ิมสรางขึ้น ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียนแหง
อาณาจักรโรมันและสรางเสร็จ ในสมัยของจักรพรรดิติตัสในคริสตศตวรรษท่ี1 หรือ
ประมาณป ค.ศ.80 อัฒจันทรเปนรปูวงกลมกอดวยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบได
ประมาณ 527เมตร สูง 57เมตร ใกลๆกันน้ันเปน ประตูชัยคอนสแตนติน (Arch of 
Constantine) ถือวาเปนมรดกสําคัญของประเทศอิตาลีอีกที่หน่ึง โดยสรางขึ้นเพ่ือ
ระลึกถึงชัยชนะของกรงุคอสสแตนติน เปนซุมประตูท่ีใหญท่ีสุดของโรมันมีความสูงถึง 
21 เมตร จากน้ัน นําทานชม น้ําพุเทรวี ่(Trevi Fountain) ซึง่มรีูปปم�นของเทพเจา
เนปจูนตั้งโดดเดนอยูกลางน้ําพุ เปนหน่ึงในสัญลักษณท่ีสําคัญของกรุงโรม เปน
สถานที่นักทองเท่ียวมาโยนเหรียญเส่ียงทายตามเร่ืองราวจากภาพยนตรเร่ือง Three 
Coins in The Fountain  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี1) (อาหารจีน) 
บาย นําทานชมและถายรูปบริเวณยาน บันไดสเปน 

(Spanish steps) เปนบันไดท่ีกวางที่สุดและยาว
ที่สุดในทวีปยุโรป ถกูเรียกชื่อตามสถานฑูตสเปน ซึ่ง
ต้ังอยู ณ บริเวณน้ัน ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวอิตาเลียน ช่ือ Francesco de Sanctis เริ่ม
สรางเมื่อป คศ.1723 แลวเสร็จในป คศ.1725 ถือ
เปนสัญลักษณอีกอยางหน่ึงของกรุงโรม นอกจาก
ความสวยงามอลังการกวางขวางของบันไดสูง 138 ข้ันท่ีลอมรอบไปดวย
สถาปตยกรรมอันสวยงามแลว จัตรัุสน้ียงัตอตรงกับถนน Via Condotti ที่เต็มไป
ดวยรานแบรนดเนมมากมาย ท้ัง Dior, Prada, Gucci,Valentio, Versace, 
Fendi, Ferragamo,Cartier, Bulgari, Rimowa, Longchamp, Furla, 
Tod’s Ferragamo Armani, Tag Heuer, Tissot และอ่ืนๆ เปนตน จากน้ัน 
นําทานเดินทางสู เมืองฟลอเรนซ Florence (ระยะทาง275 ก.ม./4.30ช.ม) ต้ังอยู
บนฝم�งแมน้ําอารโน (Arno River) ปจจุบันเมอืงแหงน้ีไดกลายเปนเมืองที่มีชื่อเสียง
ทางดานประวติัศาสตร และวัฒนธรรมมากเปนอันดับตนๆของโลก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่2) (อาหารทองถิ่น) 



 

 

   ท่ีพัก: Best Western Plus CHC Florence  ระดบั 4* หรือระดับใกลเคียง
กัน   
(ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  (มื้อท่ี3)  

นําทานเดินทางสู เขตเมือง
เกา ของฟลอเรนซ ที่ไดรับ
เลือกโดยองคการยูเนสโกให
ขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก 
เมื่อป ค.ศ. 1982 นําทาน
เดินชมความสวยงาม
บริเวณ มหาวิหารฟลอเรนซ (Florence Cathedral ) 
ถายภาพดานนอก เปนมหาวิหารเกาแกที่มีอายุมากกวา 
800 ป เปนมหาวิหารที่งดงามที่สุดแหงหน่ึงในอิตาล ีอีกท้ัง
ยังเปนมหาวิหารท่ีใหญเปนอันดับ 2 ในอิตาลีรองลงมาจาก
มหาวิหารเซนตปเตอรที่รัฐวาติกัน และยังเปนมหาวิหารท่ี
ใหญท่ีสุดอันดับที่ 4 ในทวีปยุโรปอีกดวย จากน้ัน นําทานชมจัตุรัสชิกนอเรีย (piazza 
della signoria) เปนจัตุรัสสวยงามดวยประติมากรรมมากมายที่ต้ังเรียงรายอยู
ดานหนาของพระราชวงัเวคคิโอ เชน รูปแกะสลักเพอรซิอุส วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบัน่
คอเมดูซา รปูแกะสลักเฮอรคิวลีส และรูปสลัก the Rape                                                           
of the Sabine Women จากน้ัน นําทานชม สะพานปอนเต เวคคิโอ (Ponte 
Vecchio) สะพานเกาแกท่ีสุดของเมือง เปนสะพานเดียวของฟลอเรนซท่ีรอดพนการ
ทําลายจากชวงสงครามโลกมาได ทอดขามแมน้ําอารโน ซึ่งอดีตเปนแหลงขายทองคําที่
เกาแกของฟลอเรนซและยังคงอนุรักษบรรยากาศแบบด่ังเดิมไวไดอยางดี ชม
ทัศนียภาพของตัวเมืองที่มีแมน้ําอารโน ไหลผานนครที่ยังคงรกัษาสถาปตยกรรม
โบราณไวอยางนาช่ืนชม สะพานเกาแกท่ีสรางขึ้นเพื่อใชในการสัญจรขามแมนํ้าอารโน 
บนสะพานน้ันเปนที่ต้ังของอาคารรานคา ซึ่งเปนตัวแทนจําหนายงานศิลปะ อัญมณี 

วนัท่ีสาม  เมืองฟลอเรนซ – มหาวิหารฟลอเรนซ - จัตุรัสชิกนอเรีย - เมืองปซา - จัตุรัสกมัโป เดย มิ
รา โกล ี– หอเอนปซา- เมือง เมสเตร                                                        
 อาหารเชา,เที่ยง,เย็น  



 

 

และของท่ีระลึกจํานวนมากอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึก ชอปปم�งตามอัธยาศัย
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู เมืองปซา Pisa (ระยะทา86ก.ม./1.30 ช่ัวโมง) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4) (อาหารจีน) 
บาย นําทานชม จัตุรัสกัมโป เดย มิราโกล ีหรือ 

จัตุรัสดูโอโม หรือทุงมหัศจรรย เปนบริเวณ
ที่ลอมรอบดวยกําแพงใจกลางเมืองปซา 
และเปนที่ต้ังของมหาวิหารเกาแกที่มีขนาด
ใหญท่ีสุด และนําทานชมถายรูป 1 ใน 7 
ส่ิงมหัศจรรยของโลก หอเอนปซา 
(Leaning Tower of Pisa) ใหทานเดินเลน ถายรปูกบัหอเอนปซาท่ีสรางขึ้นเพ่ือเปน
หอระฆังแหงวิหารประจําเมือง แตเพียงการเร่ิมตนของการสรางถึงบริเวณชั้น 3 ก็เกดิ
การทรุดตัวและตองหยุดการกอสรางจนถัดมาอีกรวม 100 ป ถึงไดสรางตอจนเสร็จ
สมบูรณและยังเปนสถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจนเรื่องแรงโนมถวงของโลก และการตก
ของวัตถุดวย จนถึง เวลานัดหมายนําทานดินทางสู เมืองMestre (ระยะทาง321 
ก.ม./ 5 ช่ัวโมง) 

เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี 5) (อาหารจีน)   
   ทีพั่ก:  Hotel Novotel Venezia Mestre Castellana 4* หรือระดับ
ใกลเคียง  
 (ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที6่) 

นําทานเดินทางสู เมืองเวนิส Venice (ระยะทาง10 ก.ม./ 20 นาที) เมืองเวนิสถูกส
รางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวน
มากเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิ
เทีย ซึ่งเปนสวนหน่ึงของทะเลอาเดรียต
ริก เดินทางถึง ทาเรือตรอนเคตโต (ใช
เวลาในการน่ังเรือประมาณ 30 นาที ) 
เปนทาเรือที่มีเรือบริการในการเดินทาง
ไปในท่ีตาง ๆ ของเมือง เพื่อชมทิวทัศน

วันท่ีส่ี        เมสเตร –เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมารโค – โบสถเซนตมารก – สะพานริอัลโต -  มิลาน                                                     
 อาหาร เชา,เที่ยง,เย็น         



 

 

ธรรมชาติของ 2 ฝم�งคลองโดยทางเรือ นับเปนเมืองที่คลองมากกวาถนนอีกเมืองหน่ึง
ของโลก นําทานน่ังเรือสู เกาะเวนิส (Venice Island) ดินแดนแสนโรแมนติก นําทาน
ชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมารโค (Piazza San Marco หรือ Saint Mark 
Square) เปนจัตุรัสกลางเมืองเวนิส ที่ข้ึนช่ือวาสวยที่สุดแหงหน่ึงในอิตาล ีลอมรอบ
ดวยสถาปตยกรมอันงดงาม อาทิ โบสถเซนตมารก (St. Mark’s Basilica) เดิมที่
เปนโบสถสวนตัวของผูครองเมืองในสมัยน้ัน พระราชวังดอจส (Doge’s Palace), ลี
โอเน (Lione) รปูปم�นสิงโตตวัใหญติดปกพรอมถือหนังสือ ซึ่งถือเปนสัญลักษณประจา
เมืองเวนิส เดินชมตัวเมืองจนถึงสะพานริอัลโต เปนสะพานท่ีเกาแกที่สุดในเวนิสและ
เปนสะพานแรกที่ขาม Grand Canal (คลองแกรนดคาแนล) สัญลักษณอีกอยางของ
เมืองเวนิส งานกอสรางท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนอัจฉริยะดานสถาปตยกรรม สะพาน
ขาม Grand Canal ท่ีเกาแกและสวยงามทําใหเปนท่ีรูจักของ  นักทองเที่ยวมากที่สุด 
เปนจุดถายภาพท่ีสําคัญแหงหน่ึง จุดเดนของสะพานรีอัลโตคือมีหลังคาคลุมสะพาน 
และยังเปนยานการคาเกาแกของเมืองมาต้ังแตพันปกอนคริสตกาล (ไมรวมในคาทัวร 
กรณีตองการน่ังกอนโดลา สามารถตดิตอที่ไกดราคาลําละ 120 ยูโร 1 ลําสามารถน่ัง
ไดสูงสุด 4-6 ทานคะ ลองประมาณ 30 นาที)  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที7่) (อาหารทองถิ่น) 
บาย นําทานเดินทางสู กรุงมิลาน (Milan) หรือ มลิาโน(ระยะทาง268 ก.ม./ 4 ช่ัวโมง) 

เมืองใหญเปนอันดับสองรองจากกรงุโรม ต้ังอยูทางตอนเหนือของประเทศ มีช่ือเสียง
ในดานแฟช่ัน ศิลปะ และเคร่ืองหนัง เปนเมืองแหงแฟช่ันชั้นนําของโลก ในลักษณะ
เดียวกับ นิวยอรก ปารสี ลอนดอน อีกทั้งยังเปนศูนยกลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลี
อีกดวย  

เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี 8) (อาหารจีน) 
   ท่ีพัก:  Holiday Inn Milan - Assago 4* หรือระดับใกลเคียง  
 (ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 
 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที9่) 

วันท่ีหา    มิลาน – มหาวิหารแหงมิลาน - แกลลอเรีย วิคเตอร เอ็มมานูเอล – เมืองลูเซิรน         
ชมสิงโตหินแกะสลัก – ชมสะพานไมชาเปล                                                              

 อาหาร เชา,เท่ียง     



 

 

จากน้ันนําทานไปชม 
พามาชมอาคารที่ทํา
การของ City Hall 
เมืองมิลาน อิตาลี
ช่ือ Palazzo Marino 
ปาลาซโซ มารีโน 
จากน้ัน นําทานสูจุดศูนยกลางอันศักดิ์สิทธิ์ของ
เมืองมิลาน ชม มหาวิหารแหงมิลาน (Duomo di 
Milano) (ถายรูปดานนอก) มหาวิหารน้ีสรางดวย
สถาปตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือวามีความใหญโต
เปนอันดับสามของโลก เริ่มสรางในป 1386 แตกวาจะเสร็จตองใชเวลากวา 400 ป 
ดานนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมท่ีทําจากหินออนจํานวน 135 ยอด และมีรูปปم�นหิน
ออนจากสมัยตางๆ กวา 2,245 ชิ้น ยอดที่สูงท่ีสุดมีรูปปم�นทองขนาด 4 เมตรของพระ
แมมาดอนนา  เปนสงาอยูจากน้ันใหทานอิสระกับการชอปปم�งสินคาแบรนดเนมช่ือดัง
ของโลก อาทิเชน LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรีย วคิเตอร เอ็มมานูเอล 
(Galerie Victor Emmanuel) (ราน Prada รานแรกของโลก) ทานสามารถถายรูป
เปนท่ีระลึกจากดานในซึ่งเปนอาคารกระจกท่ีเกาแกและสวยงาม 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี10) (อาหาร
จีน)   
บาย นําทานสู เมืองลูเซิรน (Lucerne)ประเทศสวิตเซอรแลนด 

(ระยะทาง244ก.ม./3.30 ช.ม.) เมืองทองเท่ียวยอดนิยม
อันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด ท่ีถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบ
และขุนเขา จากน้ัน นําทานชมสิงโตหิน  แกะสลัก (Dying 
Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลักบนผาหินธรรมชาต ิเพื่อเปน
อนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิตท่ีเกิด
จากการปฏิวติัในฝร่ังเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชา
เปล (Chapel Bridge) ซึ่งมคีวามยาวถึง 204 เมตร ทอด
ขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือน
สัญลักษณของเมืองลูเซิรนเปนสะพานไมท่ีมีหลังคาท่ีเกาแก
ที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมภีาพวาด
ประวติัศาสตรของชาวสวิตตลอดแนวสะพาน  จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคา



 

 

ของสวิตบริเวณ Schwaneplatz เชน ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มดีพับ, นาฬิกายี่หอ
ดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน 

 (อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง) 
  ท่ีพัก:  Hotel Rothaus Luzern & Peruvian Culinary Art 3*  
หรือระดับใกลเคียง  
(ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 
 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่11)  
เดินทางสูสถานีกระเชาโรแตรเพ่ือเดินทางขึ้นสู ยอดเขาทิตลิส(Titlis) ทานจะไดสัมผัส
กับกระเชาทรงกลมที่เรียกวา โรแตร เคเบิ้ลคาร ที่จะหมุนรอบๆ ที่ทานสามารถดูวิวได 
360องศาในขณะที่เคลื่อนท่ีข้ึนไปเรื่อยๆ ทานจะไดขึ้นชมทัศนียภาพท่ีงดงามของ
เทือกเขาแอลป�  ชมถํ้าแข็งที่สวยงาม และเดินเลนถายรูปหรือเลนหิมะบนยอดเขา และ
ชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สรางขึ้นฉลองครบรอบ 100 ปการทองเท่ียว
บนยอดเขาทิตลิส สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสูง 3,000 เมตร ทอดขาม
หนาผา ถายรูปกบัถํ้าใตธารน้ําแข็ง Glacier Cave จากน้ันอิสระใหทานถายรูปตาม
อัธยาศัย 

 

วันท่ีหก   เมืองลูเซิรน – ยอดเขาทิตลิส – กรุงเบิรน - เมืองเบอซ็องซง                    
 อาหาร เชา,เท่ียง,เย็น         



 

 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมืองบนยอดเขา)  (ม้ือที่12)  
บาย นําทานเดินทางลงสูดานลาง จากน้ัน นําทานเดินทางสูกรุง

เบิรน (Bern) (ระยะทาง146 ก.ม./2.30 ช.ม.) เมือง
หลวงของประเทศตั้งอยูใจกลางประเทศสวิตเซอรแลนด
สวิสเซอรแลนด มีแมน้ําอาเร (Aare) ลอมรอบตัวเมือง 
เสมือนเปนป�อมปราการทางธรรมชาติไว 3 ดาน คือ 
ทางดานทิศเหนือ ทิศใต และทิศตะวันออก สวนทิศตะวันตกชาวเมืองไดสรางกําแพง
และสะพานขามท่ีสามารถชักขึ้นลงได มีประชากรประมาณ 130,000 คน มียานเมือง
เกาซึ่งเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติคเตม็ไปดวยอาคารเกาอายุ 200-300 ป จากน้ัน 
นําทานถายรูปกบันาฬิกา ไซท กล็อคเค (ZYTGLOGGE) หอนาฬิกายุคกลางท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดของยานเมืองเกาเบิรน ถูกสรางขึ้นในศตวรรษที ่13 อาย ุ800 ปท่ีมโีชว
ใหดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ปจจุบันเปนหน่ึงในสัญลักษณที่มีช่ือเสียงมากท่ีสุด
ของกรุงเบิรน มหาวิหารเซนตวินเซนตรัทเฮาส (ทาวนฮอลล) อีกหน่ึงอาคารท่ีมีช่ือเสียง
ของกรุงเบิรน ถูกสรางข้ึนในชวงระหวางป 1857-1902 ไดรับการออกแบบโดย
สถาปนิก Hans Auer อาคารโดดเดนดวยโดม ท่ีมีความสูง 64 เมตร จากน้ันหากมี
เวลา อิสระเลือกซื้อสินคาแฟช่ันราคาถูกในรานคาปลอดภาษี (Duty Free 
Shop) อาทิ เชน เครือ่งสําอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป�า เครื่องหนัง จนไดเวลาอัน
สมควร เดินทางสู เมืองเบอซ็องซง (Besancon) (ระยะทาง180 ก.ม./3ช.ม.) หรือ บี
ซันซ เปนเมืองหลวงและเมืองสําคัญของจังหวัดดูและของแควนฟร็องช-กงเต ทาง
ตะวันออกของประเทศฝร่ังเศส เบอซ็องซงตั้งอยูไมไกลจากพรมแดนสวิตเซอรแลนด 
ตัวเมืองต้ังอยูตรงโคงแมน้ําดูซึ่งเปนสาขาของแมน้ําโรน 

เย็น      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 13) (อาหารจีน) 
   ท่ีพัก:  Hotel ibis Styles Besancon 3* หรือระดับใกลเคียง  

               (ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

 



 

 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่14)  

จากน้ัน นําทานเดินทางสู McArthurGlen Troyes ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�ง
สินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน HUGO BOSS, LACOSTE, CONVERSE, 
ARMANI , NIKE , PUMA , BODY SHOP และอ่ืนๆอีกมากมาย 
(อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง ) 

บาย เดินทางสูกรุงปารีส (Paris) (183ก.ม/3.30 ช.ม.) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส 
เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน ท่ีนักทองเที่ยวอยากมาเยือนมาก
ที่สุด กรุงปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ที่ล้ําสมัยแหงหน่ึงของโลก ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง 
การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟช่ัน วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุง
ปารีสเปนหน่ึงในเมืองท่ีสําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก นําทาน
ลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน้ํา
แซนที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ
สถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสอง
ฝากฝم�งแมน้ํา เปนอีกหน่ึงประสบการณท่ีนาประทับใจ 

เย็น      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 15) 
(อาหารทองถิ่น) 
          ทีพั่ก:  Best Western Plus Paris Velizy 4*  
หรือระดับใกลเคียง  
              (ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่16) 

วันท่ีเจ็ด   เมืองเบอซ็องซง - McArthurGlen Troyes – กรุงปารสี – ลองเรือบาโตมชุ                                                                                                  
 อาหาร เชา,เย็น         

วันท่ีแปด   ปารีส - พระราชวงัแวรซายส - พิพิธภัณฑลูฟวร - หอไอเฟล - ประตูชัยฝร่ังเศส      
ถนนช็องเอลิเซ - ชอปปم�งท่ีแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต - ทาอากาศยานนานาชาติ ปารีส ชารล 
เดอ โกลด                                                                                                     

 อาหาร เชา,เท่ียง  



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองแวรซายส (22ก.ม/
40 นาท)ี จากน้ัน นําเขาชมความงดงาม
ของ พระราชวงัแวรซายส (Versaille 
Palace) อันยิ่งใหญ (มีไกดทองถิ่น
บรรยายในพระราชวัง) ที่สรางข้ึนตามพระ
ราชประสงคของพระเจาหลุยสท่ี 14 ภายใน
ตกแตงอยางวิจติรอลังการ ทั้งจติรกรรมฝา
ผนัง รูปปم�น รปูแกะสลักและเคร่ืองเรือน ซึ่ง
เปนการใชเงินอยางมหาศาล พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง เชน โบสถหลวง
ประจําพระราชวัง,ทองพระโรงท่ีตกแตงอยางวิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวร่ี, 
หองกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเปนหองที่พระยาโกษาธิ
บดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสท่ี 
14 แหงฝร่ังเศส อีกท้ังยังเปนหองที่ใชสําหรับจัดงานเล้ียงและเตนรําของพระนางมารี 
อังตัวแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสที ่16, ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยาง
งดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ นําทานเดินทางกลับ 
กรุงปารีส (22ก.ม/40 นาท)ี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี17) (อาหารทองถิ่น)   
บาย นําทานถายภาพดานนอก พิพิธภัณฑลูฟวร (Louvre 

Museum) พิพิธภัณฑทางศิลปะท่ีมีช่ือเสียง เกาแกท่ีสุด
แหงหน่ึงของโลก ปจจบุันเปนสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษา
ผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณคาระดับโลกเปนจํานวนมากกวา 
35,000 ช้ิน ทานสามารถเดินชมงานศิลปะชือ่กองโลก 
อยางภาพวาดโมนาลิซา(Mona lisa),The Virgin and 
Child with St. Anne, Madonna of the 
Rocks  ผลงานอันโดงดังของเลโอนารโด ดาวินชี, รูปปم�น 
The Victory of Samothrace หรือ รปูปم�นเทพวีนัส 
(Venus de Milo) มทีั้งมีรูปปم�นสฟงซ (Sphinx), มัมมี ่
(Mummy) หรือรองรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดย
บริเวณลานดานหนาทางเขาพิพิธภัณฑลูฟรจะสรางเปน
รูปทรงพีระมิดท่ีสรางขึน้จากกระจกเปนอีกจุดยอดนิยมที่
นักทองเที่ยวตองไปถายรูปเปนที่ระลกึ และเปนฉากท่ีมีอยู
ในในภาพยนตรเร่ือง The Da Vinci Code จากน้ัน นํา



 

 

ถายรูปเปนทีร่ะลึกกบักบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) 
สัญลักษณท่ีโดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีส ดวยความสูงถึง 
1,051 ฟุต ซ่ึงสรางขึ้นในปค.ศ.1889 ทีบ่ริเวณจัตุรัสทรอค
คาเดโร นําทานเดินทางสู ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ 
(Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสู
ประตูชัย  นโปเลียน นําชมและถายรูปคูกบั ประตูชัยนโป
เลียน (Arc de Triomphe)  สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก
เอาสเตอรลิทซในป   ค.ศ. 1805 โดยเร่ิมสรางขึ้นในป ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในป 
ค.ศ.1836  จากน้ัน นําทานชอปปم�งตอที่ หางสรรพสินคาช่ือดังไดอิสระเลือกซื้อสินคา
แฟชั่นราคาถูกในรานคาปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เชน เคร่ืองสําอาง 
น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป�า จากน้ันพาทานสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปดวยนักชอป
ปم�งจากทั่วทุกมมุโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลางกรุงปารีสทีแ่กลเลอรี่ ลาฟาแยตต 
(Galeries Lafayette) หรือทานสามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสจากราน 
Bucherer รานดังของสวิส ที่มีสาขาเปดอยูใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคามากมาย 
อาทิเชน ช็อคโกแลต,เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, 
Tag Heuer เปนตน สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินปารีส ชารล เดอ โกลล 

18.30 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานปารีส ชารล เดอ โกลล เพื่อตรวจเช็ค
เอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกรุงเทพฯ  
(มีเวลาใหทานไดทําคืนภาษีTax Refund กอนการเช็คอิน) 

22.40 น. ออกเดินทางกลับสูประเทศไทยโดยกาตารแอรเวย เที่ยวบินท่ี QR038  

06.00 น.   เดินทางถงึทาอากาศยานโดฮา  รอเปลี่ยนเคร่ือง  
08.35 น.   เดินทางกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ QR838 
19.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 
 

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

วันท่ีเกา  ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ                                                                                                



 

 

อัตราคาบรกิาร 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ 

ราคาเด็ก 0-2 ป 
(พักกับผูใหญ 2
ทานไมเสริมเตียง) 

พักเด่ียว
เพ่ิม ท่ีน่ัง หมายเหตุ 

07-15 ต.ค. 62 49,900  
 
 
 
 
เด็กอายุ 0-2 ป/
Infant 
15,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,500 25  
31 ต.ค.- 08 พ.ย. 
62 49,900 12,500 25  

14-22 พ.ย. 62 49,900 12,500 25  
28 พ.ย.-06 ธ.ค. 
62 49,900 12,500 25  

05-13 ธ.ค. 62 49,900 12,500 25  
23- 31ม.ค.63 49,900 12,500 25  
06-14 ก.พ. 63 49,900 12,500 25  
13-20 ก.พ. 63 49,900 12,500 25  
20-28 ก.พ. 63 49,900 12,500 25  
27 ก.พ.- 06 มี.ค. 
63 49,900 12,500 25  

05-13 มี.ค. 63 49,900 12,500 25  
12-20 มี.ค. 63 49,900 12,500 25  
19-27 มี.ค. 63 

49,900 12,500 25  

 
**ราคาไมรวมคาวีซา+บริการ   4,000 บาท ** 

 
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมติองแจงใหทราบ
ลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือใหทาน
ทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
เง่ือนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 

- จะสงจอยนทัวรกบับริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 



 

 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและ
ทานยังประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอน
ทุกครั้ง มฉิะน้ันทางบริษัทจะไมรับผดิชอบใดๆ ท้ังสิ้น  
3.การจองทัวรและชําระคาบรกิาร  
- กรุณาชําระคามัดจํา ทานละ 25,000 บาท + คาวีซาและบริการ 4,000 บาท (รวมมดัจํา
29,000 บาท) 
กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลยื่นวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคา
ทัวร 
- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง กรณีบริษทัฯตองออกตั๋วหรือวีซาออก
ใกลวันเดินทางทานจําเปนตองชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือตามท่ีบริษัทกําหนดแจงเทาน้ัน 
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ
จากวันเดินทางไป-กลับและจํานวนหนหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3
หนา) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต
หมดอายุ ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
4.การยกเลิกและคืนคาทวัร  
 เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน  รวมถงึ เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
อัตราคาบรกิารน้ีรวม  
1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
   (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeที่น่ังเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลบั
พรอมต๋ัวกรุปเทาน้ันไมสามารถเล่ือนวันได) 
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือ ระดับใกลเคียงกัน กรณี
หองพักในเมืองท่ีระบุไวในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มงีานแฟรตางๆ บรษัิทขอจัดท่ีพักในเมือง
ใกลเคียงแทน 



 

 

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน  
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คาน้ําหนักกระเป�า กาตารแอรเวย สัมภาระโหลดใตทองเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได 
7 กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
และกรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  
6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจดัทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กบั MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY 3 โดยจะมีความคุมครองเบ้ืองตน 
ดังน้ี  
- การสูญเสียชีวิต/อวยัวะจากอุบัติเหตุ  
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 15-75 ปบริบรูณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 1-14 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 750,000 บาท 
คารักษาพยาบาลในตางประเทศผูเอาประกันท่ีมีอายุ 1-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 
2,000,000 บาท ผูเอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทยผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ1-75 วงเงินคุมครอง 
100,000 บาท ผูเอาประกันท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

  ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกนัภัย  โดยทั้งน้ีการทํา
ประกันน้ีจากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ท่ีบังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทํา
ประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตท้ังน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครอง
และขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด MSIG ได  กรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพิ่มเติม
สามารถแจงความประสงคมาที่บริษัทฯ  
7.คาภาษีสนามบิน และคาภาษีนา มันตามรายการทัวร 
8.คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ (กฎหมายไมอนุญาตให
คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม  
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องดืม่ คาซักรดี คา
โทรศัพท เปนตน  
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีนํ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน และได
ทําการขายโปรแกรมไปแลว  



 

 

5. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม 
6.น้ําด่ืมบนรถ มีบริการจําหนายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 
7. คาวีซาเชงเกนและบริการทานละ 4,000 บาท  
8. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ
และน้ําใจจากทาน  
 
กรณีวีซาไมไดรบัการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทางบริษัท
ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชนคาวีซาและคาบริการยื่นวีซา/คามดัจําต๋ัวเครื่องบิน 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวร
ท้ังหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะ
ไมถึง 20ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได   



 

 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย14วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   
12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ 
กับ Allianz แบบแผนประกันภัย แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึ่งความคุมครองและ
ขอยกเวน เปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกนัภัย  โดยทั้งน้ีการทําประกันน้ีจากบริษัท  มากกวา
ขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว  ท่ีบังคับใหบริษัทนําเที่ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการ
เดินทางเทาน้ัน แตทั้งน้ี ทานสามารถศกึษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บ
ไซด Allianz ได  กรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจงความประสงคมาท่ี
บริษัทฯ  
13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจาก
การกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 

เอกสารในการขอยื่นวีซาเชงเกน (ประเทศอิตาลี) 
ระยะเวลาดําเนินการยืน่ 15 วันทําการ 

** ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาที่นัดหมาย ** 
1. พาสปอรต ที่ยงัไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอาย ุหากหมดอายุ

กรุณานําไปตออายุกอนนําสง และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนาเพ่ือติดวีซา หากมี
พาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมกต็าม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปน
เอกสารอางอิงกับทางสถานฑูต  



 

 

2. รูปถาย รปูสีหนาตรงปจจุบัน ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 น้ิว หรือ 3.5 * 3 cm จํานวน 2 ใบ 
และมีอายุไมเกิน 3 เดือน หามตกแตงรูป หามสวมแวนสายตา หามมีเครื่องประดับ ตองเปน
รูปท่ีถายจากรานถายรปูเทาน้ัน 

3. เอกสารสวนตัว 
สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรขาราชการ (ถามี) แปลเปน

ภาษาอังกฤษ 
สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / สําเนาใบมรณะบัตร(กรณีคูสมรสเสียชีวิต)  

แปลเปนภาษาอังกฤษ 
สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล (ถาเคยทีการเปลี่ยน) แปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
(กรณีเด็กอายุต่ํากวา20ป) แปลเปนภาษาอังกฤษ 
สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาสูติบัตร / หนังสอืยินยอมจากบิดา-มารดา / สําเนาพาสปอรต

บิดา-มารดา  
4. หลักฐาน/ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดย

ระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน,วันเดือนปท่ีเร่ิมทํางานกับบริษัทน้ีและชวงเวลาที่ขอ
ลางานเพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลบัมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 
ภาษาอังกฤษ 
4.1 กรณีเปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบตํุาแหนง, เงินเดือน, วัน
เริ่มทํางานและชวงเวลาท่ีอนุมัติใหลาหยุดเพื่อเดินทางไปยุโรป เทาน้ันไมตองระบุช่ือประเทศ 
หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด และตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวี
ซา  ตองเปนภาษาอังกฤษ และเปนหลักฐานปจจุบันเทาน้ัน พรอมประทับตราบริษัท โดยช่ือ
ลูกคาที่ระบุในหนังสือรับรองทางการงาน ตองสะกดช่ือ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต 
4.2 กรณีเจาของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของ
ผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน พรอมทัง้ เซ็นช่ือรับรองสําเนาและประทับตราบริษัทฯ 
(คัดลอกไมเกิน 3 เดือน และเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน)  
4.3 กรณีเปนนักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรบัรองตัวจริงจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่
กําลังศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวาเปน
ชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
 เด็กอายุต่ํากวา 20 ป 

จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมี
ใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา หรือถาเด็ก
ไมไดเดินทางกบับิดาและมารดา จะตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากท้ัง



 

 

บิดาและมารดา พรอมมีการรับรองคาใชจายใหกับบุตรกบัผูที่บุตรเดินทางไปดวย ตองไปทาํท่ี
สํานักงานเขตที่ทําเบียนบานอยู  (พรอมแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา) โดยมี
นายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือช่ือและประทับตรารับรองจากทางราชการอยาง
ถูกตอง  และบิดาหรือมารดาจะตองไปเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่รับยื่นวีซาดวย กรณีเด็กท่ีบดิา-
มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมรีายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมี
อํานาจปกครองบตุรแตเพียงผูเดียว 

4.4 กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย  
4.5 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา /ใบมรณะ (กรณีคูสมรสเสียชีวติ) 
(ใชหลักฐานการเงินของตัวเองหรือของสามีก็ได ในกรณีท่ีไมไดเดินทางไปกับสาม ีจะตองมี
จดหมายรับรองคาใชจายจากสาม ีเปนภาษาอังกฤษ      พรอมกับเขียนช่ือ-นามสกุล วัน
เดือนปเกิด ของสามี และบุตร ที่มีดวยกัน) 

5. หลักฐานการเงิน 
5.1สําเนาสมุดบัญชีเงนิฝาก ประจําหรือออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปจจุบัน) 
ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพ่ือแสดงให
เห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช
จายไดอยางไมเดือดรอน เมื่อกลับสูภูมิลําเนา 
แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรบัยอดเงิน 15 วันกอนวันนัด
สัมภาษณ 
**ยอดเงินสุดทายท่ีลูกคาอัพเดท 15 วันกอนยื่น ตองมียอดเงินที่ครอบคลุมคาทัวรดวย ** 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 
a. หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอ่ืนในคณะ 
ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจาย (BANK GUARANTEE) ท่ีออกจากทางธนาคารเทาน้ัน 
ระบุชื่อเจาของบัญชี และบุคคลท่ีเจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบบัภาษาอังกฤษ 
ไมเกิน 15 วันกอนยื่น ตองสะกดช่ือ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต 
5.3 กรณีท่ีบริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด 
ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดงความรบัผิดชอบตอคาใชจายและการ
กลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายช่ือผูเดินทาง และเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมาย
ดวย  

6. แบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกน กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษตามแบบฟอรมท่ี
แนบมาใหอยางถูกตอง เน่ืองจากเปนขอมูลท่ีตองสงใหกับทางสถานทูต ทางบริษัทฯไม
สามารถกรอกแทนทานไดเพราะถาขอมูลผิดพลาด ทานอาจจะ   
ถูกปฏิเสธวีซาได 



 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับช่ือ,นามสกุล,วันเดือนปเกิด,ญาติพ่ีนอง,สถานที่เกิด และจํานวนบุตรของ
ผูเดินทาง  

การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระ
ไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครัง้ หากสถานทูต
มีการสุมเรยีกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวน
ทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต
เพื่อใหอยูในดุลยพินิจของสถานทูตเร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะ
ถูกบันทกึไวเปนสถิติในนามของบริษัท 
การยื่นวีซาน้ัน ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทาน้ัน ถึง
สามารถดําเนินการข้ันตอนการยื่นวีซาได 

 
 
** เอกสารประกอบการยื่นวีซาตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และทางบริษัทไมมีนโยบายรบัแปล
เอกสาร** 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศอิตาล ี

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนใ์นการยื�นวซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
1. ชื�อ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       
.............................................................................................................. 
2. ชื�อ - นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ)   
.............................................................................................................. 
3. ชื�อ / นามสกลุเดมิ (ถา้ม)ี          
.............................................................................................................. 
4. วัน-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................  อาย ุ............. ปี   สถานที�เกดิ 
........................................ 
5. เพศ   ชาย          หญงิ 
5. ที�อยูปั่จจุบัน (ภาษาอังกฤษ) 
.....................................................................................................................................................
........ 
................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส 
.............................................. 
โทรศัพทม์อืถอื ..........................................................  โทรศัพทบ์า้น 
.......................................................... 
6. อาชพีปัจจบุัน .................................................... ตาํแหน่ง 
...................................................................... 
7. ชื�อสถานที�ทํางาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 



 

 

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

........... 
ที�อยูท่ี�ทํางาน 
........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ี�ทํางาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์
.......................... 
8. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 
9. รายไดอ้ื�นๆนอกเหนือจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลกั 
......................................................................................... 
      แหลง่ที�มาของรายไดนั้�น 
.......................................................................................................................... 
 
10 . สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา    ⃣   แยกกันอยู ่
11. ชื�อ-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานที�เกดิ 
..................... 
12. ชื�อ-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานที�เกดิ 
...................... 
13. ชื�อ-สกลุของมารดา .................................................. วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานที�เกดิ 
...................... 
14. ท่านม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี� 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ 
................... 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ 
................... 
15. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์
............................................................................................................ 
16. เคยถกูพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

                    ไมเ่คย  เคย  (กรุณาระบวุัน/เดอืน/ปี ที�ดาํเนนิการ หากทราบ)   

17. วซีา่เชงเกนที�เคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ั �งแตว่ันที� .............................................. ถงึวันที� 
.................................................. 

18. เคยถกูพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

                    ไมเ่คย  เคย  (กรุณาระบวุัน/เดอืน/ปี ที�ดาํเนนิการ หากทราบ)  

……………………………………… 

19.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ) 
................................................................. 

 

 



 

 

20. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดาํรงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ื�นออกคา่ใชจ่้ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 
      

เช็คเดนิทาง     กรุณาระบชุื�อ  
    

บัตรเครดติ 
  
   เงนิสด 

** กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน เพราะขอมลูท้ังหมด เจาหนาที่จะตองกรอกในแบบฟอรม
ออนไลนของทาน ** 

- หนังสือเดินทางเลมเกา จําเปนตองสงมาเพื่อดูประวติัการเดินทางของทาน 
- หากยังไมแนบจดหมายรับรองการทํางานฉบบัจริง กรุณากรอกขอมลูการทํางานของทาน

เปนภาษาอังกฤษใหครบถวน ไดแก ช่ือบริษัท / ตําแหนงของทาน / ลักษณะงาน / 
รายไดตอเดือน  

หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งส้ิน 
ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 
 
 
 
 

 


