
 

 

รหัสทัวร B2B2000363 
ทัวรยุโรป อิตาลี สวิตเซอรแลนด ฝร่ังเศส 11 วัน 8 คืน (TG) 
มหาวิหารเซนตปเตอร | หอเอนปซา |  จัตุรัสซานมารโค | เซอรแมท | ยอดเขาจุงเฟรา | 
ปารีส | พระราชวังแวรซาย | หอไอเฟล 

 

 
 



 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ 
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – โรม – มหาวิหารเซนตปเตอร – โคลอสเซยีม – ปราโต 
วันที่ 3. ปราโต – ฟลอเรนซ – ปซา – เวนิสเมสเตร 
วันที่ 4. เวนิสเมสเตร – เกาะเวนิส – มิลาน 
วันที่ 5. มิลาน – แทซ – เซอรแมท – แทซ 
วันที่ 6. แทซ – ลูเซิรน – อินเทอลาเคน   
วันที่ 7  อินเทอลาเคน – กรินเดอรวาล – ยอดเขาจุงเฟรา – สตารสบูรก 
วันที่ 8. สตารสบูรก – รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารีส – ลองเรือแมน้ําแซน – ประตูชัย – 
หอไอเฟล 
วันที่ 9. พระราชวังแวรซาย – พิพิธภัณฑน้ําหอม – ชอปปง  
วันที่ 10. ปารีส – สนามบิน 
วันที่ 11. กรุงเทพ 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
21.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร

สายการบินไทยประตู 2 เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาที่คอยอํานวย
ความสะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – โรม – มหาวิหารเซนตปเตอร – โคลอสเซียม – ปราโต 
00.20 น. ออกเดินทางสูกรุงโรม โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 944 
06.50 น. ถึงสนามบินฟูมิชิโนกรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 

ชั่วโมง) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ันผานชมกลุมโรมันฟอ
รัม (Roman Forum) อดีตศูนยกลางทางดานการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของ
อาณาจักรโรมัน ที่สะทอนใหเห็นความเจริญรุงเรืองของอารยะธรรมโรมันในชวง 
2,000 ปที่ผานมา  นําทานเดินทางเขาสูนครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่เล็ก
ที่สุดในโลกตั้งอยูใจกลางกรุงโรม เปนประเทศเดียวในโลกที่มีกําแพงลอมรอบเมือง
เอาไวไดทั้งหมด ยกเวนดานหนาทางเขา อีกทั้งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกาย
โรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มีอํานาจปกครองสูงสุด โดยนําทานเขาชมมหา
วิหารที่ ใหญที่สุดในโลกมหาวิหารเซนตปเตอร(St.Peter’s Basilica) ชม
ประติมากรรมอันลือชื่อปเอตา (Pieta) ของมิเคลันเจโลและชมแทนบูชาบัลแดคคิ



 

 

โน (St. Peter's Baldachin) ซึ่งเปนซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ แบรนินี 
โดยสรางตรงบริเวณที่เชื่อกันวาเปนที่ฝงพระศพของนักบุญปเตอร (ในกรณีมีพิธีดาน
ใน อาจจะไมไดรับการเขาชม)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
         บาย จากน้ันนําทานชมความยิ่งใหญในอดีต และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนาม

กีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ อดีต
สนามประลองการตอสูที่ยิ่งใหญของชาวโรมันที่สามารถจุผูชมไดถึง 50,000 คน 
นําชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ นํ้าพุ
เทรวี่ (Trevi Fountain) สัญลักษณของกรุงโรมที่โดงดัง นําทานเดินสูบริเวณยาน
บันไดสเปน (The Spainsh Step) แหลงแฟชั่นชั้นนําและเปนแหลงนัดพบของ
คนรักการชอปปง ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูแควนทัสคานี (Tuscany) 
เมืองปราโต (Prato) เมืองเกาท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองศิลปะในอดีต  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก ART MUSEO หรือเทียบเทา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 ปราโต – ฟลอเรนซ – ปซา – เวนิสเมสเตร 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางตอสูแควนทัสคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน คือ ฟลอ
เรนซ (Florence) ที่ไดรับการขนานนามวาเปนเมืองศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอ
เนสซองส ซึ่งลวนแลวแตมีโบราณสถานสําคัญ และมีทิวทัศนตามธรรมชาติที่



 

 

สวยงาม จนไดรับการแตงตั้งใหเปนมรดกโลกจากองคกรยูเนสโกเมื่อ ป ค.ศ.1982 
ทําใหทัสคานีมีชื่อเสียงในฐานะดินแดนทองเที่ยวยอดนิยมระดับโลก นักทองเที่ยว
ตางอยากชมความยิ่งใหญ และความอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟ
โอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซที่ใหญเปนอันดับ 4 
ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเดนดวยสถาปตยกรรมที่ใชหินออนหลายสีตกแตงผสมผสาน
กันไดอยางงดงาม นําชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่ง
รายลอมไปดวยรูปปم�น อาทิ เชน รูปปم�นเทพเจาเนปจูน (Fountain of Neptune),
วีรบุรุษเปอรซิอุสถือหัวเมดูซา (Perseus with the Head of Medusa), รูปปم�น
เดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองปซา (Pisa) เมืองแหงศิลปะที่สําคัญของอิตาลี เปนเมือง

เล็กๆ อยูทางตะวันตกของ Florence  ดานตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร
เรเนียน แมวาจะเปนเมืองเล็กๆ แต Pisa ก็เปนเมืองที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักของ
นักทองเที่ยวมากมาย นําทานเขาสูบริเวณจัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (Compo 
Dei Miracoli) ที่ประกอบดวยกลุมอาคารสถาปตยกรรมแบบ  โรมาเนสก โดยเร่ิม
จากหอพิธีเจิมนํ้ามนต (Baptistry of St. John) ที่ใหญที่สุดในอิตาลี, มหา
วิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแหงเมืองปซาอันเลื่องชื่อ ชมหอเอนป
ซา(Leaning Towerof Pisa) สัญลักษณแหงเมืองปซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของ
โลกยุคกลาง เริ่มสรางเมื่อป ค.ศ. 1173 ใชเวลาสรางประมาณ 175 ป แตระหวาง



 

 

การกอสรางตองหยุดชะงักลงไปเมื่อสรางไปไดถึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐาน
ขึ้นมา และตอมาก็มีการสรางหอตอเติมขึ้นอีกจนแลวเสร็จ โดยใชเวลาสรางทั้งหมด
ถึง 177 ป โดยที่หอเอนปซาน้ี กาลิเลโอ บิดาแหงวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนชาวอิตาเลี่ยน
ไดใชเปนสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโนมถวงของโลกที่วา สิ่งของสองชิ้น น้ําหนักไม
เทากัน ถาปลอยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพรอมกัน ก็จะตกถึงพื้นพรอมกัน จากน้ัน
ใหทานอิสระไดเลือกซื้อสินคาที่ระลึกราคาถูก ซึ่งมีรานคาเรียงรายอยูมากมาย แลว
นําทานเดินทางสูเมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝم�งแผนดินใหญ เมืองหลวงของ
แควนเวเนโต เวนิสถูกสรางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเขาดวยกันใน
บริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเปนสวนหน่ึงของทะเลอาเดรียตริก เปนเมืองทาโบราณ 
และเปนเมืองที่ใชคลองในการคมนาคม มากที่สุด 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NOVOTEL MESTRE หรือเทียบเทา  

  
วันที่ 4 เวนิสเมสเตร – เกาะเวนิส – มิลาน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทาง สูทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) นําทานลองเรือผานชม

บานเรือนของชาวเวนิส สูเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโร
แมนติก เปนเมืองที่ไมเหมือนใคร โดยใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนนมีสมญานาม
วาเปน "ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพาน
เชื่อมถึงกันกวา 400 แหง ขึ้นฝم�งที่บริเวณซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส 
จาก น้ัน นํ าท าน เดิ นชมความงามของเกาะเว นิส ชมสะพานถอนหายใจ       
(Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวนาสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากหอง
พิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเปนครั้งสุดทายระหวาง
เดินผานชองหนาตางที่สะพานน้ี  ซึ่งเชื่อมตอกับวังดอดจ(Doge’s Palace) อัน
เปนสถานที่พํานักของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผาน
สะพานน้ีมาเเลวคือ คาสโนวาน่ันเอง นําทานถายรูปบริเวณจัตุรัสซานมารโค 
(St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกลาวไววา “เปนหองนั่งเลนที่สวยที่สุดใน
ยุโรป” จัตุ รัสถูกลอมรอบดวยอาเขตอันงดงาม รวมทั้ งโบสถซานมารโค 
(St.Mark’sBacilica) ที่มีโดมใหญ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน จากน้ัน
อิสระใหทานไดมีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เชน เพื่อชมมนตเสนหแหง   
นครเวนิส, เขาชมโบสถซานมารโค, ชอปปم�งสินคาของที่ระลึก อาทิ เชน เครื่องแกวมู



 

 

ราโน,หนากากเวนิส หรือน่ังจิบกาแฟในราน Café Florian ที่เปดใหบริการมา
ตั้งแตป ค.ศ.1720 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
บาย สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสูฝم�งแผนดินใหญ Venice Mestre จากน้ัน

เดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหงแฟชั่นของ
โลก นําทานถายรูปดานนอกมหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่
สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เปนสถาปตยกรรมแบบตะวันตก 
สมัยฟم�นฟู ศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานู เอล (Galleria 
Vittorio Emanuele II) ที่นับวาเปนชอปปงมอลลที่สวยงาม หรูหราและเกาแก
ที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูริเริ่มการรวม
ชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรียของศิลปนชื่อดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน 
คือ ลิโอนารโด ดารวินซี่ ท่ีอยูในบริเวณดานหนาของโรงละครสกาลา 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก GRAND DUCA DI MANTOVA หรือเทียบเทา  

 
 
 
 



 

 

วันที่ 5 มิลาน – แทซ – เซอรแมท – แทซ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางขามพรมแดนอิตาลี – สวิตเซอรแลนดสูเมืองแทซ (Teasch) เผื่อ
เปลี่ยนเปนรถไฟเดินทางตอสูเมืองเมืองเซอรแมท (Zermatt) เปนเมืองแหงสกีรี
สอรทที่ไดรับความนิยมสูง เน่ืองจากวาไมอนุญาตใหรถยนตวิ่งจึงทําใหไดรับการยก
ยองวาเปนเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศที่ดีที่สุดแหงหน่ึงของโลก อีกทั้งยังมีฉาก
หลังของตัวเมืองเปนยอดเขาแมททอรฮอรน (Matterhorn) ที่ไดชื่อวาเปนยอด
เขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิตเซอรแลนด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย อิสระใหทานไดเดินชมเมืองและเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย โดยมีหัวหนาทัวร

ใหขอมูล หรือ คําแนะนํา โดยคาใชจายทั้งหมดเปนความรับผิดชอบของตัวทาน
เอง ทานสามารถเลือกขึ้นกระเชาไฟฟ�าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลน
แมทเทอรฮอรน (Klien Matterhorn) ที่สูงถึง 4,478 เมตร และไดชื่อวาเปน
ยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป� ชื่นชมกับทัศนียภาพที่สวยงาม ณ 
บริเวณไคลนแมทเทอรฮอรน และเขาชมถํ้านํ้าแข็งที่อยูสูงที่สุดในสวิส หรือน่ังรถไฟ
ฟนเฟองสูสถานีรถไฟกรอนเนอรแกรต (Gornergrat railway) เพื่อเดินทางสู
จุดชมวิวที่ทานจะไดเห็นทิวทัศนที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอรฮอรนที่สวยงาม 
และเดินเทาสูบริเวณทะเลสาบที่อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 2,757 เมตร โดยบริเวณ
ทะเลสาบน้ีเปนเงาสะทอนภาพเขาแมทเทอรฮอรน (Matterhorn's reflect) อัน
สุดสวยงามยิ่งนัก  (โดยปกติน้ําในทะเลสาบจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝน 
และ สภาพอากาศ ชวงเวลาที่เดินทางไปชมอยูในชวงกลางป (พฤษภาคม – ตุลาคม)  

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย   จากน้ันเดินทางกลับสูเมืองแทซ (Teasch) 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก ELITE หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 6 แทซ – ลูเซิรน – อินเทอลาเคน   
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ
สวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโต
หินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปน
อนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดการปฏิวัติในฝรั่งเศส
เม่ือป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 
เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณ
ของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาเกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.
1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิสตลอดแนว
สะพาน จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, 
มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิ เชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางตอสูเมืองอินเทอรลาเคน (Interlaken) เปนเมืองที่ตั้งอยูระหวาง 

ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz) อิสระให
ทานไดสัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอรแลนดในเมืองเล็กๆ มีเวลาให
ทานไดถายรูปเปนที่ระลึกตามอัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 7 อินเทอลาเคน – กรินเดอรวาล – ยอดเขาจุงเฟรา – สตารสบูรก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงาม
และยังเปนที่ตั้งสถานีรถไฟขึ้นสู ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อป ค.ศ. 
2001 องคการยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจงุเฟรา เปนพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ
แหงแรกของยุโรป นําคณะน่ังรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มี
ความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุต หรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางขึ้นสู
ยอดเขาทานจะไดผานชมธารน้ําแข็งที่มีขนาดใหญจนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค 
(Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยูสูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) เขาชม
ถํ้านํ้าแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักอยางสวยงามอยูใตธารน้ําแข็งลึกถึง 30 
เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย พาทานชมวิวที่ ลานสฟงซ (Sphinx Terrace) เปนจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปมี

ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลถึงชายแดนสวิส สัมผัส
กับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป� ยาวถึง 
22 กิโลเมตร และหนาถึง 700 เมตร โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนาน
กับการถายรูป เลนหิมะ และเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา ที่ไมควรพลาดคือ
การสงโปสการดโดยที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป จากน้ันนําคณะเดินทางลง
จากยอดเขาโดยไมซํ้าเสนทางเดิม ใหทานไดชมวิวทิวทัศนที่สวยงามและแตกตางกัน
จนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวท- เทอบรุนเนิน (Lauterbrunnen) หลังจากน้ันนํา
ทานเดินทางสูเมืองสตราสบูรก (Strasbourg) ประเทศฝรั่งเศส เมืองหลวงแหง
แควนอัลซาส (Alsace) ที่มี 2 วัฒนธรรม คือฝรั่งเศสและเยอรมนี เน่ืองจากผลัด
กันอยูภายใตการปกครองของ 2 ประเทศน้ีสลับกันไปมา สตราสบูรก เปนเมืองใหญ
ที่ยังคงรองรอยของสถาปตยกรรมและประวัติศาสตรสมัยโบราณใหชาวเมืองปจจุบัน
ไดชื่นชม 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก LE JEAN SEBASTI EN BACH (G) หรือเทียบเทา 

 



 

 

  
วันที่ 8 สตารสบูรก – รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารีส – ลองเรือแมนํ้าแซน – ประตูชัย 

– หอไอเฟล 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําคณะนั่งรถไฟความเร็วสูง TGV สูมหานครปารีส วิ่งดวยความเร็ว 300 
กิโลเมตร ตอช่ัวโมง จนถึงเดินทางมาถึงสถานีรถไฟ Gare Du East ในมหานคร
ปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน ติด
อันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปจจุบันกรุงปารีสเปน
หน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหน่ึงของโลกที่ทรงดวย
อิทธิพลทางการเมือง การศึกษา ความบันเทิง สื่อ แฟช่ัน วิทยาศาสตรและศิลปะ ทํา
ใหกรุงปารีสเปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย จากนั้นนําทานลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน้ํา

แซน ที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิค
ของอาคารตางๆ ตลอดสองฝم�งแมน้ํานับวาเปนอีกหน่ึงประสบการณที่นาประทับใจ
โดยเรือจะลองผานมหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส (Notre-dame de 
Paris) อายุกวา 800 ป เปนมหาวิหารสถาปตยกรรมสไตลโกธิคที่งามเลิศ โดดเดน
ดวยหอคอยคูหนาทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับ
พื้นดินถึง 96 เมตร เปนสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสที่ 
16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต และยังเปนจุดกิโลเมตรที่ศูนยของประเทศฝรั่งเศส
อีกดวย นําเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผานลานประวัติศาสตรจัตุรัส
คองคอรด (Place de la Concorde) ที่พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารี
อองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส จากนั้นเขา สู
ถนนสายโรแมนติกชองป�เอลิเซ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัส
คองคอรดตรงสูประตูชัยนโปเลียน, นําชมและถายรูปคูกับประตูชัยนโปเลียน 
(Arc de Triomphe) สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส
เตอรลิทซในป1805 โดยเริ่มสรางขึ้นในป ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.
1836 แลวนําถายรูปเปนที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณของกรุง
ปารีส 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก MERCURE ROISSY หรือเทียบเทา 



 

 

 
 

วันที่ 9 พระราชวังแวรซาย – พิพิธภัณฑนํ้าหอม – ชอปปم�ง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

เดินทางสู  เมืองแวรซายนําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซาย 
(Versailles Palace) อันยิ่งใหญ (มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สราง
ขึ้นตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ 
ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเปนการใชเงินอยาง
มหาศาล พาทานชมหองตางๆ ของพระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง,
ทองพระโรงที่ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวรี่, หองกระจก 
(Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเปนหองที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) 
ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสท่ี 14 แหง
ฝรั่งเศส อีกทั้งยังเปนหองที่ใชสําหรับจัดงานเลี้ยงและเตนรําของพระนางมารี อัง
ตัวแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสที่ 16, ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยาง
งดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานกลับเขาสูมหานครปารีส(Paris) นําทานเขาชม พิพิธภัณฑนํ้าหอม 

Fragonard พิพิธภัณฑที่จัดแสดงประวัติความเปนมาและจัดแสดงวิธีการผลิต
น้ําหอมในปจจุบัน ของโรงงานผลิตน้ําหอมยี่หอ Fragonard ยี่หอน้ําหอมอันโดงดัง 
ที่มีแหลงผลิตตนกําเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองที่ไดชื่อวาเปนเมืองหลวงของ
โลกน้ําหอม โดยพิพิธภัณฑแหงน้ีกอตั้งขึ้นมาในป 1983 ตัวอาคารเปนที่อยูเดิมของ 
นโปเลียน โบนาปารตที่ 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึ่งแตละหองจัด
แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑบรรจุน้ําหอมตั้งแตสมัยอดีตจนถึงปจจุบัน และ
บอกเลาเรื่องราวการผสมผสานกลิ่นน้ําหอมใหมีเอกลักษณอันรัญจวนใจ และหาก
ทานมองหาของฝากจากปารีสที่ไมเหมือนใคร ทานสามารถเลือกซื้อน้ําหอมจาก



 

 

โรงงานของ Fragonard ไดโดยตรงตามอัธยาศัยจากน้ันเชิญเลือกซื้อสินคาแฟชั่น
ราคาถูกในรานคาปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เชน เครื่องสําอาง 
น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป�า จากน้ันพาทานสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปดวยนัก
ชอปปงจากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลางกรุง ปารีสที่แกลเลอรี่ 
ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) หรือทานสามารถเลือกซื้อสินคาของสวิส
จากราน Bucherer รานดังของสวิส ที่มีสาขาเปดอยูใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา
มากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน 
Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน  

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก MERCURE ROISSY หรือเทียบเทา 

 
 
 

 

วันที่ 10 ปารีส – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําเดินทางสู สนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทําการคืนภาษี (Tax Refund) 
และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.40 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ TG 931 
 

วันที่ 11 กรุงเทพ 
05.55 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดวยความสวัสดิภาพ   

 

 



 

 

EUROPE SUPREME  
อิตาลี  สวิตเซอรแลนด ฝรั่งเศส (จุงเฟรา)   
11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย (TG) 

 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 
3 – 13 พ.ค. 63 75,900 75,900 75,900 53,220 9,900 
5 – 15 พ.ค. 63 75,900 75,900 75,900 53,220 9,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงิน

มัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทํา

การจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัท
ขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, 
มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 

บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม

เงื่อนไขกรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 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. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. ค าใชจายสวนตั ว อาทิ เชน  ค าเครื่องดื่มที่ สั่ งพิ เศษ , ค าโทรศัพท , ค าซักรีด , 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 
ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรับขึ้นราคา 



 

 

4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทาน
เอง 

5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศอิตาล ี(ประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (20 EURO) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (33 EURO) 
8. ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน 
ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลม
ออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ 
ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 



 

 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรือ่งตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

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

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่  Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และ
ชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตู
ฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและ
รางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
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. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  



 

 

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู  (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ตํ่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา 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 บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง 
ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลว
คอยปรบัยอดเงินในบญัชีไมเกิน 7 วันกอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอ
เปน 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 และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให 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” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

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

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 และระบุวาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบับดิา) 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอม และระบุวาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา 

- 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 ระบุวันเริ่มและวันหมดอายุวีซา 
พรอมทั้งถายสําเนาหนาพาสปอรตและหนาวีซาน้ันมาแนบดวย 

8. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอ
วีซาเทาน้ัน 

 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศอิตาลี 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา
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. สัญชาติปจจุบนั ..................................สัญชาติโดยกําเนิดหากตางจาก
ปจจุบัน………………………….. 

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 (กรุณาระบุวันที ่ หาก
ทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมา
ดวย** 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

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

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

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

สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี   

   เช็คเดินทาง    เงินสด 

   บัตรเครดิต    ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว  คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 



 

 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของ
ใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู
เดินทางเทานั้น 

 


