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SUDWOW! อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน  
โปรสุดว้าววว!!! เที่ยวตะลุย 3 ประเทศ แบบฟินๆ 

เดินทางโดยสายการบินไทย Thai Airways (TG) สะสมไมล์ได้ 50% 
เยี่ยมชม1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันทรงคุณค่าที่ กรุงโรม เที่ยวชมเมือง
ฟลอเรนซ์ ดินแดนอันน่าหลงใหล ต้นก าเนิดของศิลปะเรอเนซองส์ ชม
เมืองเวนิส เมืองแห่งสายน  า ใช้เรือในการสัญจรพร้อมดื่มด่ าบรรยากาศอัน
งดงามสุดแสนโรแมนติก ชมมหาวิหารดูโอโม่แห่งมิ  ลาน ที่มีความงดงาม
และยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ขึ นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบตอนกลาง
ของ สวิสเซอร์แลนด์ยอด เขาทิตลิส สัมผัสกับความงดงามของทิวทัศน์ที่
สวยงาม เที่ยวกรุงปารีส ชมพระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังอันยิ่งใหญ่ของ
ฝรั่งเศส ราคาโปรโมช่ันสุดพิเศษ!!! 

วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(พักกับผู้ใหญ่ 2ท่านไม่เสริมเตียง) 

พักเด่ียวเพิม่ ที่น่ัง หมายเหตุ 

05-12 พฤษภาคม 61 59,888 

 ( เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี/Infant 

ราคา15,000 บาท) 

12,500 25  

22-29 พฤษภาคม 61 59,888 12,500 25  

02-09 มิถุนายน 61 59,888 12,500 25  

16-23 มิถุนายน 61 59,888 12,500 25  

**ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซา่และบริการ** 
 
 
 
 
 
 
 



 
วันที่หน่ึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ    

 
21.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขาออกช้ัน 4 โซน  D เคาน์เตอร์ สายการบิน

ไทย  (TG) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋า
ก่อนขึ นเคร่ือง 

 
วันทีส่อง กรุงเทพฯ - สนามบินกรุงโรม (อิตาล)ี - โคลอสเซีย่ม - น้้าพเุทรวี่ - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ 

                    ฟลอเรนซ์ - สะพานเวคคิโอ - จตุรัสเดลลา ซิญญอเรีย - มหาวหิารฟลอเรนซ์     อาหารเที่ยง,เย็น 

 
00.20 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ 

TG944 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง 54 นาที) 
06.50 น. เดินทางถึง สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี กรุงโรม ประเทศอิตาลี น าท่าน

ผ่านขั นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้า
กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง (ช่วงฤดูร้อน)) น าท่านขึ นรถโค้ชปรับอากาศ
เดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี พาท่านสัมผัส
ความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม (Colosseum) 
(น าท่านถ่ายรูปด้านนอก) ใกล้ๆกันเป็น ประตูชัยคอนสแตนติน (Arch of 

Constantine)ตั งอยู่ระหว่าง โคลอสเซียม และ
พาลาตินฮิลล์ จากนั นน าท่านชม น้้าพุเทรวี่ 
(Trevi Fountain) ซ่ึ งมี รูปปั้ น ของเทพ เจ้ า
เนปจูนตั งโดดเด่นอยู่กลางน  า พุ  น าท่ าน
เดินทางสู่นครวาติกัน ซ่ึงเป็นรัฐอิสระ มีขนาด
เล็กมากเพียง 250 ไร่และเป็นศูนย์กลางของ
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นเมือง
แห่ ง ศ าส น จั ก รแ ล ะที่ ป ระทั บ ข อ งพ ระ
สันตะปาปา ประมุขสูงสุดแห่งศาสนา หรือที่เรียกสั นๆว่า“โป๊ป” น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ปี
เตอร์ St.Peter Basilica แห่งนครรัฐวาติกัน ที่งดงามด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์ ใช้เวลาสร้างถึง 150 ปี และยัง
ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา ด้านหน้ามหาวิหารเป็นลานกว้างเรียกว่า St.Peter’s Square ประกอบไป
ด้วยน  าพุ 2 ด้าน และเสาโอเบลิกส์ 1 ต้น ล้อมรอบไปด้วยเหล่าเทพเทวาบนหลังคาและก าแพงสูง(ค่าทัวร์ไม่รวมค่า
เข้า Vatican Museum และ Sistine Chapel ) ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย    

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)เมนอูาหารจีน 
บ่าย จากนั นน าทุกท่านมุ่งหน้าสู่  ฟลอเรนซ์ (Florence) (ระยะทาง272ก.ม./4 

ชั่วโมง) เมืองหลวงของแคว้นทัสคานี ต้นก าเนิดของศิลปะแบบเรอเนซองส์ 
อดีตศูนย์กลางด้านสถาปัตยกรรม วรรณกรรม และวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์ 
ดินแดนที่มีเสน่ห์อันน่าหลงใหลแห่งนี ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวใฝ่ 
ฝันมาเยือนมากที่สุด จากนั นน าท่านชม เขตเมืองเก่าฟลอเรนซ์ ที่ได้รับการ
คัดเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ.1982 น าท่านชม 
สะพานเวคคิโอ (Ponte Vecchio) สะพานเก่าแก่ที่สุดของเมือง เป็นสะพาน

เดียวของฟลอเรนซ์ที่รอดพ้นการทาลายจากช่วงสงครามโลกมาได้ ปัจจุบัน
กลายเป็นจุดชมวิว แหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ส าคัญของเมือง น าท่านชม 
จั ตุ รัส เด ลล าซิ ญ ญ อ เรีย  (Piazza Della Signoria) ที่ สวยงามและมี
เอกลักษณ์โดดเด่นอย่าง  มาก เน่ืองจากเป็นที่ตั งของรูปปั้นเดวิด ผลงานที่มี
ชื่อเสียงของไมเคิล แองเจโล่ ถัดมา คือ ปาลาซโซ เวคคิโอ (Palazzo 
Vecchio) ปราสาทเก่าแก่ของเมืองฟลอเรนซ์ มีสัญลักษณ์คือ หอคอย 
Torre d’ Arnolfo ในอดีตใช้เป็นสถานที่แจ้งข่าวสารให้กับ 3 ชาวเมือง ด้วย
การส่งสัญญาณ หากมีไฟไหม้, น  าท่วม, ข้าศึกโจมตี ฯลฯ ถือเป็น
สถานที่ประวัติศาสตร์สาคัญของฟลอเรนซ์ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์
ศิลปะที่ใหญ่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของฟลอเรนซ์ จากนั นน าท่านชมวิว
ริมฝั่งแม่น  าอาร์โน พาท่านถ่ายรูปที่  มหาวิหารฟลอเรนซ์ 
(florence cathedral) หรือ อาสนวิหารแม่พระแห่งดอกไม้ เป็น
อาสนวิหารประจ าอัครมุขมณฑลฟลอเรนซ์ ตั งอยู่ที่เมืองฟลอเรนซ์ 
มณฑลฟลอเรนซ์ แคว้นทัสกานี ประเทศอิตาลี สร้างขึ นในช่วง
ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13 ออกแบบโดยฟีลิปโป บรูเนลเลสกี ด้านหน้าโบสถ์ประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนสีขาว เขียว 
และชมพู มหาวิหารแห่งนี ใหญ่เ  ป็นล าดับที่ 4 ของทวีปยุโรป รองจากมหาวิหารนักบุญเปโตร มหาวิหารนักบุญเปา
โลนอกก าแพง และมหาวิหารมิลาน มีความยาว 153 เมตร และฐานของโดมกว้างถึง 90 เมตร  

ค้่า   รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2)เมนูอาหารท้องถิ่น  

 หลังอาหารเย็นน าท่านเดินทางเข้าที่พัก 



   ทีพ่ัก: IH Hotels Firenze Business 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

  (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)  
 
วันทีส่าม        ฟลอเร้นซ์ – เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค – สะพานเรียลอัลโต้ –  
                     โบสถ์ซันมาร์โก -  Doge's Palace - เมสเตร้       อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                                                                                                                                                                         

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที3่) 

เดินทางสู่เมืองเวนิส เวนิส เมสเตร้ ฝั่งแผ่นดินใหญ่ (ระยะทาง249ก.ม./ประมาณ 
3.30 ช.ม.) เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เป็นแคว้นที่มีความมั่งคั่งและเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศอิตาลี และยังเป็นแคว้นหน่ึงที่มีนักท่องเที่ยวมา
มากที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย มีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่ต่ ากว่า 60 ล้านคนในทุกๆปี  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4)เมนอูาหารจีน) 
บ่าย น้าท่านลงเรือทัศนาจรข้ามสู่ เกาะเวนิส มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมี

สะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง อันเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต
และมีความรุ่งเรือง เมื่อครั งท าการค้ากับตะวันออกไกล สะพานถอนหายใจ ที่มี
เร่ืองราวน่าสนใจในอดีต การเป่าแก้วมูราโน่งานฝีมือตั งแต่ครั งบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง 
จากนั นไปชมความสวยงามของจัตุรัสซานมาร์โค (San marco) ที่กว้างขวางราย
ล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ที่แม้แต่นโปเลียนยังหลงใหล 
รายล้อมไปด้วยโบสถ์นักบุญเซนต์มาร์ค, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ ทาให้ดูงามสง่า
ยิ่งนัก อิสระให้ท่านได้เดนิเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติกหรือช้อปปิ้งสินค้าของเมือง
อาทิ ผ้าลูกไม้ หรือจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิด4ให้บริการมาตัง้ แต่ปี 1720 
งานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่  สะพาน
เรียลอัลโต้ (Rialto Bridge) จากนั นน าท่านไป โบสถ์ซันมาร์โก (St. Mark’s Basilica) มหาวิหารซันมาร์โกที่เป็นตัวอย่าง
อันส าคัญของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ตั งอยู่ที่
จตุรัสซันมาร์โกติดและเชื่อมกับวังดยุกแห่งเวนิส เดิมตัว
โบสถ์เป็นโบสถ์น้อยของประมุขผู้ครองเวนิส และมิได้
เป็นมหาวิหารของเมือง แต่ตั งแต่ปี ค.ศ. 1807 เป็นต้น
มาบาซิลิกาก็ เป็นที่ น่ังของอัครบิดรแห่ งเวนิส  ตัว
สิ่งก่อสร้างเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างอย่างงดงามประดับ
ด้วยงานโมเสกแบบไบแซนไทน์ และ ประติมากรรมต่าง
ที่แสดงถึงความอุดมสมบรูณ์ อ านาจ และ ความมั่งคั่งของเวนิส ตั งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 ก็ได้รับสมญาว่า “Chiesa d'Oro” 
หรือ “โบสถ์ทอง” เที่ยวชมและถ่ายรูป ปาลาซโซ่ ดูคาเล่ (Palazzo Ducale หรือ Doge's Palace) เป็นศูนย์รวมอ านาจการ
ปกครองนครเวนิสในอดีต วังนี สร้างขึ นในสมัยศตวรรษที่ 9 และ ได้รับการบูรณะก่อสร้างเพิ่มเติมในระหว่างศตวรรษที่ 14 
และ 15 จนกระทั่งสวยงามอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ท้องพระโรงใหญ่ประดับด้วยทองค าและประดับประดาภาพจิตรกรรม
ชื่อ"The Paradise"ของตินโตโรตโต ที่มีขนาดใหญ่โต ได้ชื่อว่าเป็นภาพเขียนสีน  ามันที่ใหญ่ที่สุดในโลก ห้องอื่นๆ ภายใน
วังก็งดงามและประดับประดาไปด้วยศิลปะสมบัติจากยุคต่างๆจ านวนมาก และหากพอมีเวลาท่านท่านสามารถลอง
ประสบการณ์ล่องเรือกอนโดล่า ชมความงามของเกาะเวนิสได้ ได้เวลาอันสมควรน าเดินทางกลับสู้ฝั่งMestre 

 

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่5)เมนูอาหารท้องถิ่น 

 ทีพ่ัก: Mercure Venezia Marghera 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

     (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 
 

วันทีส่ี ่    เมสเตร้ - มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่แห่งมลิาน - แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล –  

              ลีโอนาร์โด ดาวนิชี  The  Last Supper” – ลูเซิร์น – สะพานชาเปล – ช้อปปิ้งจัตุรัสหงส ์                                                                    

               อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่6) 

น าท่านเดินทางสู่ กรุงมิลาน (Milan) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม 
ตั งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิลานได้ชื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชั นน า
ของโลกอีกเมืองหน่ึงเช่นเดียวกับปารีส และนิวยอร์คอีกทั งยังเป็นศูนย์กลางทาง
ธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกด้วย (ระยะทาง273ก.ม./ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที7่) เมนอูาหารจีน 

บ่าย     น าท่านสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองมิลาน ชม มหาวิหารดูโอโม่ (Milan 
Duomo) (ถ่ายรูปด้านนอก) มหาวิหารนี สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือว่า
มีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เร่ิมสร้างในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จต้อง
ใช้เวลากว่า 400 ป ีด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ท าจากหินอ่อนจ านวน 135 



ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ชิ น ยอดที่สูงที่สุดมีรูปปั้นทอง
ขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ จากนั นเชิญท่านอิสระกับการช้
อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังของโลก อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI, TOD’S 
ณ แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galerie Victor Emmanuel) (ร้าน 
Prada ร้านแรกของโ ลก) ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากด้านในซ่ึงเป็น
อาคารกระจกที่เกา่แก่และสวยงาม น าท่านเข้าชมโบสถ์ซานตามาเรีย เดล กราเซีย 
(Santa Maria delle Gracie) ชมภาพเขียนของยอดศิลปินเอก ลีโอนาร์โด 
ดาวินชี “The Last Supper” ซ่ึงเป็นภาพพระเยซูคริสต์พร้อมสาวกเอกทั ง 12 
ในมื ออาหารมื อสุดท้ายที่เลื่องลือ 

  หมายเหตุ การเข้าชมภาพ The Last Supper ขึ นอยู่กับระยะเวลาการจองรอบเข้าชม และความหนาแน่นของจ านวนผู้เข้าชม 
ถ้าไม่สามารถเข้าชมภาพได้บริษัทฯจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งอื่นทดแทนเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
สมค วรแก่ เวล าน าท่ าน เดิ นท างสู่  เมื อ ง ลู เซิ ร น์  (Luzern)  ป ร ะเท ศ
สวิตเซอร์แลนด์ (ระยะทาง260ก.ม./ประมาณ 3.30 ชั่วโมง)ประเทศเมือง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นเวลานับศตวรรษมาแล้วที่นักท่องเที่ยวและบุคคลผู้มี
ชื่อเสียงพากันมาเยือนเมืองนี  น าท่านชม รูปสลักสิงโตหินบนหน้าผา สร้างขึ นเพื่อ
เป็นเกียรติแก่ทหารรับจ้างชาวสวิส เที่ยวชมสัญลักษณ์ของเมืองคือ สะพานชา
เปล (Chapel Bridge) สะพานไม้ทอดตัวข้ามแม่น  ารอยส์ ในอดีตสร้างมาตั ง 
แต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 ถือได้ว่าเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงของยุโรป 
ภายหลังได้มีการบูรณะขึ นมาใหม่หลังจากถูกไฟไหม้ โดยด้านหลังมียอดเขาพิลา
ตุสเป็นฉากสวย มีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่าน Schwanenplatz หรือจัตุรัสหงส์ 
เลือกซื อสินค้าตามอัธยาศัย 

เย็น     รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)เมนูอาหารท้องถิ่น หลังอาหารเย็น น้าท่านเดินทางเข้าที่พัก 

 ทีพ่ัก:  Holiday Inn Express Luzern-Neuenkirch 3* หรือระดับใกล้เคียง 

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันทีห้่า    ลเูซิร์น - แองเกลเบิร์ก - น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – เมืองดิจอง ประเทศฝร่ังเศส                        

               อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่9) 

เดินทางสูเ่มืองแองเกิลเบิร์ก เมืองที่ถือได้ว่าใจกลางที่สุดของยุโรป ตั งอยู่บน
ความสูงถึง 1,000 เมตรเหนือระดับน  าทะเล ในเขตแอลไพน์แวลเล่ย์ ท่านจะ
ชื่นชอบกับความเป็นธรรมชาติในเขตชนบทของสวิส มีบ้านน้อยแบบชาเล่ต์
ตกแต่งด้วยผ้า ม่านลูกไม้สีขาว ล้วนแต่เป็นบรรยากาศที่งดงามที่สุดแห่งหน่ึง 
น าท่านข้ึนกระเช้าข้ึนสู่ยอดเขาทิตลิส Titlis บนความสูงระดับ 10,000 ฟุต 
เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบตอนกลางของประเทศ ประทับใจกับกระเช้า
ไฟฟ้าโรแตร์ ที่มีอยู่เพียงสองแห่งในโลก (กระเช้าหมุนรอบตัวเองให้ท่านได้ชม
วิว 360 องศา) ยอดเขาทิตลิสเป็นแหล่งสกียอดนิยมในฤดูหนาว 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที1่0) เมนูอาหารท้องถิ่น 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแห่ง
แคว้นเบอร์กันดี ผ่านทุ่งราบอันกว้างใหญ่แหล่งผลิตมัสตาร์ดชื่อดัง อีกทั งยังมี
ชื่อเสียงในการผลิตไวน์ชั นเลิศอีกด้วย ผ่านชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรอเนส
ซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซ่ึงมีจุดเด่นคือ การมุงหลังคาด้วย
กระเบื องสีแดงสดจัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม 

เยน็          รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่11)เมนอูาหารจีน  

 หลังอาหารเย็นน้าทา่นเดินทางเข้าที่พกั 

 ทีพ่ัก: Ibis Styles Dijon Central 3* หรือระดับใกลเ้คียง 

 (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันทีห่ก     ดิจอง – ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวรซ์ายส์ – ประตูชัย – หอไอเฟล - ถนนชองป์เซลเิช่ 

                 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่12) 

น าท่านเดินทางสู่มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส ตั งอยู่บนแม่น  าแซน บริเวณตอนเหนือของประเทศ
ฝร่ังเศส บนใจกลางแคว้นอีล เดอ ฟร็องส์ กรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล  าสมัยแห่งหน่ึง
ของโลก และด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ (ระยะทางใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชั่วโมง 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่13)เมนอูาหารจีน 



 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่  พระราชวังแวร์ซายส์  (Versailles Palace) เข้าชมภายใน

พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพี ซ่ึงอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตก
เฉียงใต้ ปัจจุบันบางส่วนของพระราชวังนี ได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้ว น าเข้าชมความ

งามของพระราชวังภายในห้องต่างๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนัส, ห้องเทพ
ไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพ 
เขียนสีแบบเฟรสโก้  โดยช่างฝีมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็น

พระราชวังที่งดงามล  าค่าที่สุดแห่งหน่ึงของโลก แวะชมและถ่ายรูป  ประตูชัย (Arc de 
Triomphe) สร้างขึ นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน ผ่านชมและ

ถ่ายรูป หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณ์ที่
ส าคัญที่บ่งบอกความเป็นฝร่ังเศส กล่าวกันว่า
เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต อิสระให้ท่าน

ได้ช้อปปิ้งย่านถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-
Elysees) เป็นถนนสายส าคัญมีความยาว 2 กม. 

ร่มร่ืนไปด้วยเงาต้นปาตานสองฝั่ง มีทั งร้านค้าชั น
น า ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ที่โด่งดังของฝร่ังเศส 

อาทิ สินค้าประเภท น  าหอม, เคร่ืองส าอางค์, เคร่ืองประดับ, เคร่ืองแต่งกายในร้าน Duty Free ที่คืนภาษีให้กับ
นักท่องเที่ยว 

 เยน็  รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่14)เมนูอาหารท้องถิ่น หลังอาหารเย็น น้าท่านเดินทางเข้าที่พัก

ทีพ่ัก:  Novotel Suresnes Longchamp 4* หรือระดับใกล้เคียง 
             (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันทีเ่จ็ด        ปารีส – จัตรัุสคองคอร์ด - พพิิธภณัฑ์ลูฟร์ - สนามบินชาร์ลเดอโกล                              

                     อาหาร เช้า 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่15)    

น าท่านผ่านชมลานจัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ซ่ึงออกแบบโดย
เลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝร่ังเศส, สวนตุยเลอลีส์ 
สวนแบบฝร่ังเศสที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม จากนั นน าท่านชมและถ่ายรูป(ด้าน
นอก) กับ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) อดีตเป็นพระราชวังที่ใหญ่โต
มากที่สุดของโลกสร้างขึ น ในสมัยพระเจ้าฟิลิปออกุสต์ ราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 
ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สาคัญและใหญ่โตที่สุดในปารีส 
ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดชม ภายในเป็นที่เก็บรักษาวัตถุโบราณต่างๆ ที่มีค่า
และมีชื่อเสียงของโลกเช่น ภาพเขียน ลาชาก็อง หรือภาพโมนาลิซ่า อันเป็น
ภาพวาดของเลโอนาร์ด เดอวินซี จิตรกรและสถาปนิกชาวอิตาเลียน และวัตถุ
โบราณซ่ึง เป็นศิลปะอันล  าค่าจากชาติต่างๆ กว่า 300,000 ชิ น ที่ฝร่ังเศสเคยมี
อิทธิพลปกครองมาในอดีต ส่วนใหญ่ได้มาจากตะวันออกกลางและอาณานิคม
จากประเทศในเอเชีย เช่น รูปแกะสลักซาโมทราซ และรูปแกะสลักเทพธิดาวีนัส 
และในปี 1981 เอ็ม ไอ เป่ย สถาปนิกชื่อดังชาวอเมริกัน ได้สร้างทางเข้า
พิพิธภัณฑ์เป็นรูปปิรามิดกระจกครอบคลุมเนื อที่บนลานนโปเลียน ท าให้
สถาปัตยกรรมของพิพิธภัณฑ์แห่งนี ดูโดดเด่นเป็นสง่า  

09.00น. ได้เวลาอันส าควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล เพื่อเดินทางกลับสู่
กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน  

13.40น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931  
 
วันทีแ่ปด        ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ         

 
05.55น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 

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

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, 

การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค้านึงถึง

ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
 
เงื่อนไขการให้บริการ  
1. การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีจานวน 20 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 



- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคา่บริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง20ทา่นและทา่นยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัท
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.การจองทัวร์และช้าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า (มัดจ้าทัวร์+ค่าวีซ่า) ท่านละ 24,500 บาท  
กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 30 วันก่อนออกเดินทางเท่านั น 
กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั น 

**ส้าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จ านวนหน้หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
 เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  
และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้
บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั งสิ น  
5.อัตราค่าบริการน้ีรวม  
1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeท่ีนั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. ค่าน้้าหนักกระเป๋า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได้ 7กิโลกรัม และค่าประกัน
วินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน  าสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบิน
เรียกเก็บ สะสมไมล์ได้50% กรุณาแจ้งเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส พร้อมส่งส าเนาพาสปอร์ตหรือก่อนออกตั๋ว  
6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกันภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล  โดยจะมีความคุ้มครองเบื องต้น ดังนี   
- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ  
  ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 3,000,000 บาท 
  ผู้เอาประกันภัยที่อายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 
  ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงิน 2,000,000 บาท 
  ค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองในประเทศไทย วงเงิน 200,000 บาท  
  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั งนี การท าประกันนี จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม 
พ.ร.บ. ธุรกิจน้าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน้าเที่ยว ท้าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่าน้ัน แต่ทั งนี  ท่านสามารถศึกษา
เงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซื อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความ
ประสงค์มาที่บริษัทฯ  
7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้า มันตามรายการทัวร์ 
8.ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
 
6.อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม คา่ซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทกุรายการคดิจากยอดบริการ, ค่าภาษเีดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน  ามันที่สายการบนิเรียกเกบ็เพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม  
7.ค่าวีซ่าเชงเก้นท่านละ 3,500 บาท  
8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ทา่นละ 45 EURO ต่อทริป ส้าหรับหัวหน้าทวัร์แล้วแตค่วามประทบัใจและน้้าใจจากท่าน  
 
กรณวีีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไมผ่่าน) และท่านได้ช้าระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษทัขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ย
ที่เกิดข้ึนจริง เช่นค่าวซี่าและค่าบริการย่ืนวซี่า/ค่ามัดจ้าต๋ัวเคร่ืองบิน 

 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท้าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ นก่อนวันเดินทาง  



3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั งหมด  
7. รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั งหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อย
แล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั งนี ขึ นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย แบบ 
Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั งนี การท าประกันนี 
จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน้าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน้าเที่ยว ท้าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทาง
เท่าน้ัน แต่ทั งนี  ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุม้ครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซื อความ
คุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ  
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั น  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเปน็กองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว 
อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอื่น ๆ  

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประเทศอิตาลี) 

ระยะเวลาด้าเนนิการยื่น 10 วันท้าการ 
** ผู้เดินทางต้องมาโชว์ตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย ** 

1. พาสปอร์ต ที่ยงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากหมดอายุกรุณาน าไปตอ่อายุก่อนน าส่ง และมี
จ านวนหน้าเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้าเพื่อติดวีซ่า หากมพีาสปอร์ตเล่มเกา่ไม่วา่จะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรน าไป
แสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งอิงกับทางสถานฑูต  
 

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรงปจัจบุัน ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 น้ิว หรือ 4.5x3.5 cm จ้านวน 2 ใบ 

และมีอายุไมเ่กิน 3 เดอืน หา้มตกแต่งรูป ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมเีคร่ืองประดับ ตอ้งเป็นรูปทีถ่่าย
จากร้านถา่ยรูปเท่านั น (ใบหน้าใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
3. เอกสารส่วนตัว 

ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาบัตรข้าราชการ 
ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบัตร(กรณีคู่สมรสเสียชวีติ)  แปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น 
ส าเนาใบเปลี่ยนชือ่ – นามสกุล (ถ้าเคยทีการเปลี่ยน) แปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น 
 
(กรณีเด็กอายุต้่ากว่า20ป)ี แปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น 
ส้าเนาทะเบียนบ้าน / ส้าเนาสูติบัตร / หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา / ส้าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา  
 

4. หลักฐาน/ใบรับรองการท้างานจากบริษัทที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น โดยระบุต าแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เร่ิมท างานกับบริษัทนี และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั นจะกลับมาท างานตามปกติ
หลังครบก าหนด ภาษาอังกฤษเท่านั น 
 
4.1 กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเร่ิมท างานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลา
หยุดเพื่อเดินทางไปยุโรป เท่านั นไม่ต้องระบุชื่อประเทศ หลังจากนั นจะกลับมาท างานตามปกติหลังครบก าหนด และต้องมีอายุไม่
เกิน 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า  ต้องเป็นภาษาอังกฤษ  และเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่าน้ัน พร้อมประทับตราบริษัท โดยชื่อลูกค้าที่
ระบุในหนังสือรับรองทางการงาน ต้องสะกดชื่อ-สกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 



4.2 กรณเีจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มชีื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือ
หุ้นส่วน พร้อมทั ง เซ็นชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบริษัทฯ (คัดลอกไม่เกิน 3 เดอืน และเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น)  
4.3 กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองตัวจริงจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่เป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั น (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอมและต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า) 
 เด็กอายุต้่ากว่า 20 ป ี

จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็ก
เดินทางกับมารดาจะตอ้งมีใบรับรองจากบิดา หรือถ้าเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา จะต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากทั งบิดาและมารดา พร้อมมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กับบุตรกับผู้ที่บุตรเดินทางไปด้วย ต้องไปท าที่ส านักงานเขตที่ท า
เบียนบ้านอยู่  (พร้อมแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง  และบิดาหรือมารดาจะต้องไปเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่รับยื่นวีซ่าด้วย กรณีเด็กที่บิดา-มารดา
หย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

4.4 กรณทีี่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญมาดว้ย  
4.5 กรณีเป็นแมบ่้าน ใชส้ าเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ) (ใช้หลักฐานการเงินของตัวเองหรือ
ของสามีกไ็ด้ ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมีจดหมายรับรองคา่ใช้จ่ายจากสามี เป็นภาษาอังกฤษ      พร้อมกับเขียน
ชื่อ-นามสกุล วันเดอืนปเีกดิ ของสามี และบุตร ที่มีดว้ยกนั) 
4.6 กิจการไม่จดทะเบียน อาทิ Freelance, ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ต้องเขียนหนังสือแนะน าตนเอง ชี แจงรายละเอียดการ
ท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่  โฉนดที่ดิน เป็นต้น              (เป็น
ภาษาอังกฤษ) 

5. หลักฐานการเงิน 
 
5.1 ผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตัวจริง หรือส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ าส่วนตัว 

ย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด (โดยปรับสมุดบัญชีของท่านใหถ้ึงปัจจุบันด้วย) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ าเสมอ และมีจ านวน
ไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิล าเนา 

** กรณีไม่มีการอัพเดตสมดุบญัชเีงินฝากออมทรัพย์ภายในระยะเวลา 6 เดอืน ต้องขอ Statement จากธนาคารเท่านั น ** 

a. ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ต้องเขียนหนังสือรับชี แจงความสัมพันธ์ (Sponsot Letter) และขอหนังสือรับรอง

ค่าใช้จ่าย โดยให้บุคคลทีอ่อกคา่ใช้จ่ายใหเ้ป็นผู้ขอหนังสือรับรอง BANK SPONSOR หรือ BANK GUARANTEE ที่ออกจากทาง

ธนาคารเท่านั น )ฉ บับภาษาอังกฤษ (โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย สะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

และระบุชื่อผู้เดินทาง สะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต กรุณายื่นขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาด าเนินการ

ประมาณ 3 วัน  และ 

5.3 กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้กับผู้เดินทางทั งหมด ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีก
หน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาท างานของท่าน  โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการ
เดินทางนี ในจดหมายด้วย  

 

(เอกสารมีอายุ 1 เดือนกอ่นวันยื่นค าร้องขอวีซ่า) 
 

**กรุณาปรับอัพเดตสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ก่อนแสดงตัวยื่นขอวีซา่ 3-5 วัน เทา่น้ัน ** 
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากประจา้** 

 
6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ 

กรุณากรอกแบบฟอร์มที่แนบมาใหต้รงกับความเป็นจริง เน่ืองจากเป็นข้อมูลที่ตอ้งส่งให้กบัทางสถานทูตพิจารณาวซ่ีา ทางบริษัทฯ
ไม่สามารถกรอกแทนท่านได้เพราะถ้าข้อมูลผิดพลาด ท่านอาจจะถูกปฏิเสธวีซ่าได้ 

 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพี่น้อง,สถานที่เกิด และจ านวนบุตรของผู้เดินทาง การบิดเบือนข้อเท็จจริง
ประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่
คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียก
สัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั งนี บริษัทฯ จะ
ส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่าน
จัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

กรณียกเลิกการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูต
เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท 
 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร** 
  

 
 



 
 

 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประเทศอิตาลี) 

โปรดกรอกรายละเอียดใหค้รบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .................................................................................................... 
2. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 
3. ชือ่ / นามสกลุเดิม (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 
4.เลขบตัรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  .............................................................................................. 
5. วัน-เดือน-ปีเกดิ   ..............................................  อายุ ............. ปี   สถานที่เกดิ ............................. 
6. เพศ   ชาย          หญิง 

7. ที่อยูป่ัจจุบัน ตรงตามส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อเีมล์แอดเดรส .............................................. 
โทรศัพท์มือถือ ..........................................................  โทรศัพทบ์้าน .......................................................... 
8. อาชีพปัจจุบัน .................................................... 
    ต าแหน่งงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 
9. ชือ่สถานที่ท างาน ธุรกิจร้านคา้ โรงเรียน หรือมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ที่อยู่ที่ท างาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ทีท่ างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อเีมล์ .......................... 
10. รายไดต้่อเดือน ........................................................... บาท 
11. รายไดอ้ื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือรายได้หลัก ......................................................................................... 
      แหล่งที่มาของรายได้นั น .......................................................................................................................... 

 

12. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 
  ⃣   หยา่   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กินฉันสาม-ีภรรยา    ⃣   แยกกันอยู ่

13. ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 
14. ชื่อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 
15. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 
16. ท่านม ีPassport เล่มเก่าหรือไม่ ถ้าม ีขอรายละเอยีด ดังนี  
      เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ................... 
      เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ................... 
17. ยอดเงินคงเหลือในบญัชีออมทรัพย์ (ทีท่่านใช้แสดงกับสถานฑูตเพื่อยื่นค าร้องขอวีซ่า)  

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

18. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ไดต้ั งแตว่ันที่ .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

19. เคยถูกพิมพ์ลายนิ วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี  

                    ไมเ่คย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ีที่ด าเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

20.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ................................................................. 

21. ความรับผดิชอบค่าใช้จา่ยในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

            ตวัผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกคา่ใช้จา่ยให้ (บดิา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องคก์ร) 
     เชค็เดินทาง     กรุณาระบุชื่อ .............................................................. 

   บัตรเครดติ    
   เงินสด 

** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพราะข้อมูลทั้งหมด เจ้าหน้าทีจ่ะต้องกรอกในแบบฟอร์มออนไลน์ของท่าน ** 



** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร** 
- หนังสอืเดินทางเลม่เกา่ จา้เป็นต้องส่งมาเพื่อดูประวติัการเดินทางของท่าน 
- หากยังไม่แนบจดหมายรับรองการท้างานฉบบัจริง กรุณากรอกข้อมูลการทา้งานของท่านเป็นภาษาอังกฤษให้

ครบถ้วน ได้แก่ ช่ือบริษัท / ต้าแหน่งของท่าน / ลักษณะงาน / รายได้ต่อเดอืน  
 

หมายเหตุ : การอนุมัติวซี่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีสว่นเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทัง้น้ีบริษัทเป็นเพียง

ตัวกลางและคอยบริการอ้านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่าน้ัน 

 


