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>>>> ITALY SWITZERLAND 
FRANCE  9D6N <<<< 

อิตาลี : ชมความยิ่งใหญ ่1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซีย่ม ชิลๆถ่ายรูปกับ หอ
เอนปิซ่า ชมเกาะเวนิส ชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมาร์โค โบสถ์เซนต์มาร์ก เดินชมตัว
เมืองจนถึงสะพานริอัลโต เป็นสะพานที่เก่าแก่ทีสุ่ดในเวนิส จากน้ันน าท่านสู่จุดศูนย์กลางอัน
ศักดิ์สิทธ์ิของเมืองมิลาน ชม มหาวิหารแห่งมิลาน อิสระกับการช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมช่ือดัง
ของโลก อาทิเช่น LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล 

สวิต : สัมผัสอากาศหนาวบนยอดเขาทิตลสิ เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึง
ของสวิตเซอร์แลนด์อสิระเลือกซือ้สินค้าของสวิตบริเวณ Schwaneplatz เช่น ช็อคโกแลต, 
เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทเิช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้นยอดเขาทิต
ลิส  /เมืองลู ชมสิงโตหิน  แกะสลัก/สะพานไม้ชาเปล 

ฝร่ังเศส : กรุงปารีสเมืองที่ได้ข้ึนช่ือเร่ืองคสามโรแมนติก ชมความสวยงานของหอไอเฟล/
จัตุรัสคองคอร์ด ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ่ ช็องเอลิเซ่ แล้วไปล่องเรือบาโตมุชที่แม่น้ า
แซน ช๊อปิ้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์

เดินทางโดยสายการบินระดับ 5ดาว QATAR AIRWAYS (QR) 

***ราคาไม่รวมคา่วซี่า+บริการ   4,000 บาท *** 



 

วันที ่ รายละเอยีดท่องเที่ยว 

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  

2  สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี - นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – กรุง
โรม – โคลอสเซี่ยม – ประตูชัยคอนสแตนติน -  จัตุรัสโรมัน – น้ าพุเทรวี่ – ปิซ่า 

3  เมืองฟลอเรนซ์ – มหาวหิารฟลอเรนซ์ - จัตุรัสชิกนอเรีย - เมืองปิซ่า - จัตุรัสกัมโป 
เดย์ มิรา  - โกลี – หอเอนปิซ่า- เมือง เมสเตร 

4  เมสเตร –เกาะเวนิส – จตัุรัสซานมาร์โค – โบสถ์เซนต์มาร์ก – สะพานริอัลโต -  มิ
ลาน  

5  มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน - แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – เมืองลเูซิร์น- ชม
สิงโตหินแกะสลัก – ชมสะพานไม้ชาเปล 

6  เมืองลูเซิร์น – ยอดเขา Grindelwald First – กรุงเบิร์น - เมืองเบอซ็องซง  

7  เมืองเบอซ็องซง - McArthurGlen Troyes – กรุงปารีส – ล่องเรือบาโตมุช 

8  
ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑล์ูฟวร์ - หอไอเฟล - ประตูชัยฝร่ังเศส -
ถนนช็องเอลิเซ่  - ช้อปป้ิงที่แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ - ท่าอากาศยานนานาชาติ ปารีส 
ชาร์ล เดอ โกลด ์

9  ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู   

อัตราคา่บริการ 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

06 - 14 Oct 2019  55,900  55,900 55,900 15,000 12,500 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รายละเอียดทัวร ์

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  

17.30  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก
ช้ัน4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่ง โหลดสัมภาระ 

21.05  ออกเดินทางสูส่นามบินกรุงโดฮา  โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 
QR839 

00.40  เดินทางถึงท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์ แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง  

วันที่ 2 
สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี - นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – 
กรุงโรม – โคลอสเซี่ยม – ประตูชัยคอนสแตนตนิ -  จัตุรัสโรมัน – น้ าพุเทรวี่ – 
ปิซ่า 

02.00  น ำทำ่นเดนิทำงสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ QR115  

06.55  เดินทำงถึง สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี กรุงโรม ประเทศอิตาลี น ำทำ่นผ่ำน
ขั้นตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืง และพิธีกำรทำงศุลกำกรและตรวจรับสัมภำระเรยีบร้อยแล้ว 
น ำทำ่นสู่นครวำติกนั ซึ่งเป็นรัฐอิสระ มีขนำดเล็กมำกเพียง 250 ไร่และเป็นศูนย์กลำง
ของศำสนำคริสต์นิกำยโรมนัคำทอลิก เป็นเมืองแห่งศำสนจักรและที่ประทับของพระ
สันตะปำปำ ประมุขสูงสุดแห่งศำสนำ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่ำ“โป๊ป” น าท่านถ่ายรูป
ด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร ์St.Peter Basilica แห่งนครรัฐวำติกัน ที่งดงำม
ด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์ ใช้เวลำสร้ำงถึง 150 ปี และยังได้รับกำรตกแต่งอย่ำงโอ่อ่ำ
และหรูหรำ ด้ำนหนำ้มหำวหิำรเป็นลำนกว้ำงเรยีกวำ่ St.Peter’s Square ประกอบไปด้วย
น้ ำพุ 2 ด้ำน และเสำโอเบลิกส์ 1 ต้น ล้อมรอบไปด้วยเหล่ำเทพเทวำบนหลังคำและ



 
ก ำแพงสูง(ค่ำทัวร์ไม่รวมคำ่เขำ้ Vatican Museum และ Sistine Chapel ) จำกนั้น น ำ
ท่ำนเดินทำงสู่ กรุงโรม (Rome)(ระยะทำง6ก.ม./15นำที) เมืองหลวงของประเทศ
อิตำลี อดีตแห่งจักรวรรดิโรมันทีย่ิ่งใหญ่มำเมื่อกว่ำ 2,000 ปี  ชื่นชมกับสถำปัตยกรรม
และประวัติศำสตร์แห่งควำมยิ่งใหญ่ น ำท่ำนสัมผัสควำมยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์
ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม (Colosseum) (ถ่ำยรูปด้ำนนอก) เป็นสนำมกีฬำกลำงแจ้ง
ขนำดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลำงกรุงโรม เริ่มสร้ำงขึ้น ในสมัยจักรพรรดิเวสปำเซียนแห่ง
อำณำจักรโรมันและสร้ำงเสร็จ ในสมัยของจักรพรรดิติตัสในคริสตศตวรรษที่1 หรือ
ประมำณปี ค.ศ.80 อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทรำยวัดโดยรอบได้
ประมำณ 527เมตร สูง 57เมตร ใกล้ๆกันนั้นเป็น ประตูชัยคอนสแตนติน (Arch of 
Constantine) ถือว่ำเป็นมรดกส ำคัญของประเทศอติำลีอีกที่หนึ่ง โดยสร้ำงขึน้เพื่อ
ระลึกถึงชยัชนะของกรุงคอสสแตนติน เป็นซุ้มประตูทีใ่หญ่ที่สุดของโรมันมีควำมสูงถึง 
21 เมตร จำกนั้นชมและถ่ำยรูป จัตุรัสโรมัน (Roman Forum) ซึ่งอยู่ใกล้ๆกันกับ
โคลอสเซี่ยม จัตุรัสโรมันถอืว่ำเป็นศนูย์กลำงด้ำนตำ่งๆ เช่น กำรประชุมทำงกำรเมือง 
กำรปกครอง บูชำเทพเจ้ำ ฯลฯ ของกรุงโรมในสมัยโบรำณ ใช้เวลำสร้ำงยำวนำนมำกถึง 
900 ปี ปัจจุบันเหลือแต่ซำกปรักหักพังแต่ก็ยังรู้สึกได้ถึงควำมยิ่งใหญ่อลังกำ จำกนั้น น ำ
ท่ำนชม น้ าพุเทรวี่ (Trevi Fountain) ซึ่งมีรูปป้ันของเทพเจ้ำเนปจูนตั้งโดดเด่นอยู่
กลำงน้ ำพุ เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่ส ำคัญของกรุงโรม เป็นสถำนที่นักท่องเที่ยวมำโยน
เหรียญเสี่ยงทำยตำมเรื่องรำวจำกภำพยนตร์เรื่อง Three Coins in The Fountain 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (ม้ือที่1) 

บ่ำย  น ำทำ่นชมและถ่ำยรูปบริเวณย่ำน บันไดสเปน (Spanish steps) เป็นบันไดที่กว้ำง
ที่สุดและยำวที่สุดในทวีปยโุรป ถูกเรียกช่ือตำมสถำนฑูตสเปน ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณนัน้ 
ได้รับกำรออกแบบโดยสถำปนิกชำวอิตำเลยีน ชื่อ Francesco de Sanctis เริม่สร้ำงเมื่อ
ปี คศ.1723 แล้วเสร็จในปี คศ.1725 ถือเป็นสัญลักษณ์อีกอย่ำงหนึ่งของกรุงโรม 
นอกจำกควำมสวยงำมอลังกำรกว้ำงขวำงของบันไดสูง 138 ขั้นที่ล้อมรอบไปด้วย
สถำปัตยกรรมอันสวยงำมแล้ว จัตุรัสนี้ยังต่อตรงกับถนน Via Condotti ทีเ่ต็มไปดว้ยร้ำน
แบรนด์เนมมำกมำย ทั้ง Dior, Prada, Gucci,Valentio, Versace, Fendi, 
Ferragamo,Cartier, Bulgari, Rimowa, Longchamp, Furla, Tod’s Ferragamo 
Armani, Tag Heuer, Tissot และอื่นๆ เป็นต้น จำกนัน้เดินทำงสู่ เมืองฟลอเรนซ์ 
Florence (ระยะทำง275 ก.ม./4.30ช.ม) ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ ำอำร์โน (Arno River) 
ปัจจุบันเมืองแห่งนี้ได้กลำยเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทำงด้ำนประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรม
มำกเป็นอนัดับต้นๆของโลก 

ค่ ำ  รับประทานอาหารค่ า ณ โรงแรม(อาหารพื้นเมือง) (ม้ือที่2)  

ที่พัก: Best Western Plus CHC Florence  ระดับ 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ทำ่นพัก ทำงบริษัทฯจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย 5-7 วันก่อนเดินทำง) 

   



 

วันที่ 3 เมืองฟลอเรนซ์ – มหาวหิารฟลอเรนซ์ - จัตุรัสชิกนอเรีย - เมืองปิซ่า - จัตุรัสกัม
โป เดย์ มิรา  - โกลี – หอเอนปิซ่า- เมือง เมสเตร 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 3)  

น ำทำ่นเดนิทำงสู่ เขตเมืองเก่ำ ของฟลอเรนซ์ ที่ได้รบัเลือกโดยองค์กำรยูเนสโกให้ขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1982 น ำท่ำนเดินชมควำมสวยงำมบริเวณ มหา
วิหารฟลอเรนซ์ (Florence Cathedral ) ถ่ำยภำพด้ำนนอก เป็นมหำวิหำรเก่ำแก่ที่
มีอำยุมำกกวำ่ 800 ปี เป็นมหำวิหำรที่งดงำมที่สุดแห่งหนึ่งในอิตำลี อีกทั้งยังเป็นมหำ
วิหำรที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในอิตำลีรองลงมำจำกมหำวหิำรเซนต์ปีเตอร์ที่รัฐวำติกนั และ
ยังเป็นมหำวิหำรที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่ 4 ในทวีปยุโรปอกีด้วย จำกนั้นน ำทำ่นชมจัตุรัสชิ
กนอเรีย (piazza della signoria) เป็นจัตุรัสสวยงำมดว้ยประติมำกรรมมำกมำยที่ตั้ง
เรียงรำยอยู่ด้ำนหน้ำของพระรำชวังเวคคิโอ เชน่ รูปแกะสลักเพอร์ซิอุส วีรบุรุษกรีก
โบรำณตอนบ่ันคอเมดูซำ่ รปูแกะสลักเฮอร์คิวลีส และรูปสลัก the Rape of the Sabine 
Women จำกนั้นพำทำ่นชม สะพานปอนเต เวคคิโอ (Ponte Vecchio) สะพำน
เก่ำแก่ที่สุดของเมือง เป็นสะพำนเดยีวของฟลอเรนซท์ี่รอดพ้นกำรท ำลำยจำกช่วง
สงครำมโลกมำได้ ทอดขำ้มแมน่้ ำอำร์โน ซึ่งอดีตเป็นแหล่งขำยทองค ำที่เกำ่แกข่อง
ฟลอเรนซ์และยังคงอนุรักษ์บรรยำกำศแบบดั่งเดิมไวไ้ด้อย่ำงดี ชมทัศนยีภำพของตัว
เมืองทีม่ีแมน่้ ำอำร์โน ไหลผ่ำนนครที่ยังคงรักษำสถำปัตยกรรมโบรำณไว้อย่ำงนำ่ชื่นชม 
สะพำนเก่ำแก่ที่สร้ำงขึน้เพือ่ใช้ในกำรสัญจรข้ำมแม่น้ ำอำร์โน บนสะพำนนั้นเป็นทีต่ั้งของ
อำคำรร้ำนค้ำ ซึ่งเป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยงำนศิลปะ อัญมณี และของที่ระลึกจ ำนวนมำก
อิสระให้ท่ำนได้เลือกซื้อของที่ระลึก ช้อปป้ิงตำมอัธยำศัยสมควรแก่เวลำ น ำท่ำน
เดินทำงสู่ เมืองปิซ่า Pisa (ระยะทา86ก.ม./1.30 ช่ัวโมง) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน) (ม้ือที่4) 

บ่ำย  น ำทำ่นชม จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี หรือ จัตุรัสดูโอโม่ Piazza del Duomo หรือ
ทุ่งมหัศจรรย์ เป็นบริเวณทีล่้อมรอบด้วยก ำแพงใจกลำงเมืองปิซ่ำ และเป็นที่ตั้งของมหำ
วิหำรเก่ำแก่ทีม่ีขนำดใหญ่ที่สุด และน ำท่ำนชมถำ่ยรปู 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก หอ
เอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) ให้ท่ำนเดนิเล่น ถ่ำยรูปกับหอเอนปิซ่ำที่สร้ำง
ขึ้นเพื่อเป็นหอระฆังแห่งวิหำรประจ ำเมือง แต่เพยีงกำรเริ่มต้นของกำรสร้ำงถึงบริเวณชั้น 
3 ก็เกิดกำรทรุดตัวและต้องหยุดกำรก่อสร้ำงจนถัดมำอีกร่วม 100 ปี ถึงได้สร้ำงต่อจน
เสร็จสมบูรณ์และยังเป็นสถำนที่กำลิเลโอ เคยมำพิสูจน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก และ
กำรตกของวัตถุด้วย จนถึง เวลำนัดหมำยน ำทำ่นดนิทำงสู่เมืองMestre (ระยะทาง
321 ก.ม./ 5 ช่ัวโมง) 

เย็น  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน) (ม้ือที่ 5)         

 ที่พัก:  Hotel Novotel Venezia Mestre Castellana 4* หรือระดับใกล้เคียง  
 (ชื่อโรงแรมที่ทำ่นพักทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย5-7วันก่อนวันเดนิทำง) 

 

 

 



 

วันที่ 4 เมสเตร –เกาะเวนิส – จตัุรัสซานมาร์โค – โบสถ์เซนต์มาร์ก – สะพานริอัลโต -
  มิลาน  

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 6) 

น ำทำ่นเดนิทำงสู่ เมืองเวนิส Venice (ระยะทำง10 ก.ม./ 20 นำที) เมืองเวนิสถูกสร้ำง
ขึ้นจำกกำรเชื่อมเกำะเล็กๆ จ ำนวนมำกเขำ้ด้วยกันในบริเวณทะเลสำบเวนิเทีย ซึง่เป็น
ส่วนหนึ่งของทะเลอำเดรียตริก เดินทำงถึง ทำ่เรือตรอนเคตโต้ (ใช้เวลำในกำรนั่งเรือ
ประมำณ 30 นำที ) เป็นทำ่เรือทีม่ีเรือบริกำรในกำรเดนิทำงไปในที่ตำ่ง ๆ ของเมอืง เพื่อ
ชมทิวทัศน์ธรรมชำตขิอง 2 ฝั่งคลองโดยทำงเรือ นับเป็นเมืองที่คลองมำกกวำ่ถนนอีก
เมืองหนึ่งของโลก น ำท่ำนนั่งเรือสู่ เกำะเวนิส (Venice Island) ดินแดนแสนโรแมนติก 
น ำทำ่นชมควำมสวยงำมของ จัตุรัสซานมาร์โค (Piazza San Marco หรือ Saint Mark 
Square) เป็นจัตุรัสกลำงเมอืงเวนิส ที่ขึน้ชื่อวำ่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในอิตำลี ล้อมรอบ
ด้วยสถำปัตยกรมอันงดงำม อำทิ โบสถ์เซนต์มำร์ก (St. Mark’s Basilica) เดมิที่เป็น
โบสถ์ส่วนตัวของผู้ครองเมอืงในสมัยนั้น พระรำชวังดอจส์ (Doge’s Palace), ลีโอเน่ 
(Lione) รูปป้ันสิงโตตัวใหญ่ติดปีกพร้อมถือหนังสือ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองเว
นิส เดินชมตวัเมืองจนถึงสะพำนริอัลโต เป็นสะพำนทีเ่ก่ำแก่ที่สุดในเวนิสและเป็นสะพำน
แรกที่ข้ำม Grand Canal (คลองแกรนด์คำแนล) สัญลักษณ์อีกอย่ำงของเมืองเวนิส งำน
ก่อสร้ำงที่แสดงให้เห็นถึงควำมเป็นอัจฉริยะดำ้นสถำปัตยกรรม สะพำนข้ำม Grand 
Canal ที่เกำ่แก่และสวยงำมท ำให้เป็นที่รู้จักของ  นักท่องเที่ยวมำกที่สุด เป็นจุด
ถ่ำยภำพที่ส ำคัญแห่งหนึ่ง จุดเด่นของสะพำนรีอัลโตคอืมีหลังคำคลุมสะพำน และยัง
เป็นย่ำนกำรค้ำเก่ำแกข่องเมืองมำตั้งแต่พันปีก่อนคริสตกำล (ไม่รวมในคำ่ทวัร์ กรณี
ต้องกำรนั่งกอนโดล่ำ สำมำรถติดต่อที่ไกด์รำคำล ำละ 100 ยูโร 1 ล ำสำมำรถนั่งได้
สูงสุด 4-6 ท่ำนค่ะ ล่องประมำณ 30 นำที) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร (ม้ือที่7) 

บ่ำย   น ำทำ่นเดนิทำงสู่ กรุงมิลาน (Milan) หรือ มิลาโน่(ระยะทำง2768 ก.ม./ 4 ชั่วโมง) 
เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจำกกรุงโรม ตั้งอยู่ทำงตอนเหนือของประเทศ มีชื่อเสียงใน
ด้ำนแฟชัน่ ศิลปะ และเครือ่งหนัง เป็นเมืองแห่งแฟชัน่ชั้นน ำของโลก ในลักษณะ
เดียวกับ นวิยอร์ก ปำรีส ลอนดอน อีกทั้งยังเป็นศนูยก์ลำงทำงธุรกิจของประเทศอิตำลี
อีกด้วย 

เย็น  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน) (ม้ือที่ 8) 

 ที่พัก:  Holiday Inn Milan - Assago 4* หรือระดับใกล้เคียง 
ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพักทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย5-7วันก่อนวันเดินทำง) 



 

 

วันที่ 5 มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน - แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – เมืองลเูซิร์น- 
ชมสิงโตหินแกะสลัก – ชมสะพานไม้ชาเปล 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 9)  

จำกนั้นน ำทำ่นไปชม พำมำชมอำคำรทีท่ ำกำรของ City Hall เมืองมิลาน อิตำลี
ชื่อ Palazzo Marino ปาลาซโซ มารีโน จำกนั้น น ำท่ำนสู่จุดศูนย์กลำงอันศักดิ์สิทธิ์
ของเมืองมิลำน ชม มหาวหิารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) (ถ่ายรูปด้านนอก) 
มหำวิหำรนี้สร้ำงดว้ยสถำปตัยกรรมแบบโกธิค ที่ถือวำ่มีควำมใหญ่โตเป็นอันดับสำมของ
โลก เริ่มสร้ำงในปี 1386 แต่กว่ำจะเสร็จต้องใช้เวลำกว่ำ 400 ปี ด้ำนนอกมีหลังคำยอด
เรียวแหลมที่ท ำจำกหินอ่อนจ ำนวน 135 ยอด และมีรปูป้ันหินอ่อนจำกสมัยตำ่งๆ กว่ำ 
2,245 ชิ้น ยอดที่สูงที่สุดมีรูปป้ันทองขนำด 4 เมตรของพระแม่มำดอนน่ำ  เป็นสง่ำอยู่
จำกนั้นให้ท่ำนอิสระกับกำรช้อปป้ิงสินค้ำแบรนด์เนมชือ่ดังของโลก อำทิเช่น 
LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมำนูเอล (Galerie Victor 
Emmanuel) (รำ้น Prada ร้ำนแรกของโลก) ทำ่นสำมำรถถ่ำยรูปเป็นที่ระลึกจำกด้ำนใน
ซึ่งเป็นอำคำรกระจกที่เกำ่แก่และสวยงำม 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(อาหารพื้นเมือง) (ม้ือที่10)  

บ่ำย  น ำทำ่นสู่ เมืองลเูซิร์น (Lucerne)ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ระยะทำง244ก.ม./3.30 
ช.ม.) เมืองท่องเทีย่วยอดนิยมอนัดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วย
ทะเลสำบและขุนเขำ จำกนั้น น ำทำ่นชมสิงโตหิน  แกะสลัก (Dying Lion of 
Lucerne) ทีแ่กะสลกับนผำหินธรรมชำติ เพื่อเป็นอนุสรณ์ร ำลึกถึงกำรสละชีพอย่ำงกล้ำ
หำญของทหำรสวติที่เกิดจำกกำรปฏิวตัิในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชา
เปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีควำมยำวถึง 204 เมตร ทอดข้ำมผำ่นแม่น้ ารอยส์ 
(Reuss River) อันงดงำมซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลเูซิร์นเป็นสะพำนไม้ทีม่ี



 
หลังคำที่เก่ำแกท่ี่สุดในยุโรป สร้ำงขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคำคลุมสะพำนมี
ภำพวำดประวัติศำสตร์ของชำวสวิตตลอดแนวสะพำน  จำกนั้นให้ท่ำนได้อิสระเลือกซื้อ
สินค้ำของสวิตบริเวณ Schwaneplatz เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นำฬิกำ
ยี่ห้อดัง อำทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

(อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง) 

ที่พัก: Hotel Rothaus Luzern & Peruvian Culinary Art 3*หรือระดับ
ใกล้เคียง 
 (ชื่อโรงแรมที่ทำ่นพักทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย5-7วันก่อนวันเดนิทำง) 

 

 

 

วันที่ 6 เมืองลูเซิร์น – ยอดเขา Grindelwald First – กรุงเบิร์น - เมืองเบอซ็องซง  

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 11) 

น ำทำ่นเดนิทำงสู่ เมืองกรินเดลวาลด์ (Grindelwald) (ระยะทำง86 ก.ม./1.30 ช.
ม.) จุดเริ่มตน้ของเส้นทำงที่เรียกวำ่เป็นหนึ่งในเส้นทำงที่สวยที่สุดในสวิตเซอรแ์ลนด์น ำ
ท่ำนขึ้นกระเช้ำสู่ดำ้นบน ทีค่วำมสูงระดับ 2,168 เมตร สู่ กรินเดลวาลด์ เฟียส 
(Grindelwald First) (สถานที่ถ่ายท าละคร ลิขติรัก) พระเอกแห่งขุนเขำด้ำน
กิจกรรมที่สนุกสนำนตืน่เตน้ น ำท่ำนเดินเลยีบหน้าผาเฟียร์ส (First Cliff Walk by 
Tissot) ที่เลำะรมิหนำ้ผำสูงชมทัศนียภำพตระกำรตำของไอเกอร์ จนเดินสู่บริเวณจุดชม
วิวพำโนรำม่ำ โดยทิสโซต์ (Tissot) จุดชมวิวที่ให้ท่ำนได้พบสุดยอดทัศนยีภำพพำ
โนรำมำ่ บนระเบียงชมวิวทีย่ื่นออกไปสัมผัสธรรมชำติ ควำมยำวถึง 45 เมตร 

อิสระตำมอัธยำศยั ท่ำนสำมำรถเลือกท ำกิจกรรมต่ำงๆ มำกมำยซึ่งจะมีปรับเปลี่ยนในแต่
ละฤดูกำล เช่น First Flyer  / Snow Sledge / ป่ันจักรยำน เป็นต้น (ไม่รวมในคำ่ทัวร์ ) 
หรือท่ำนสำมำรถเดนิไปชมทะเลสำบ Bachalp lake ทะเลสำบเล็กๆ สุดสวยบนยอดเขำ 
ใช้เวลำเดินประมำณ 1 ชม. ( ทะเลสำบจะเปิดให้ชมตั้งแต่กลำงเดือน พ.ค. –  ต.ค.
เท่ำนัน้ ) *Grindelwald First จะปิดช่วง 28 ตค.-23 พย. พีเรียดที่ตรงวนัต้อง
ขออนุญาติเปลีย่นโปรแกรม เป็น ยอดเขา  Harder Kulm แทน* ยอดเขาฮาร์
เดอร์ คูลม์ (Harder Kulm) เดนิทำงโดยรถลำงขึน้บน ภูเขำลูกน้อยแห่งเมืองอิน
เทอร์ลำเก้น ที่ควำมสูง 1,322 เมตร ด่ืมด่ ำบรรยำกำศดินแดนสามขุนเขา ไอเกอร์ 
(Eiger) , เม้ินซ์ (Monch) และจุงเฟรา (Jungfrau) ที่ถูกขนำบด้วยสองทะเลสำบ 
อันเป็นที่มำของช่ือเมือง คอืทะเลสำบเบรียนส์ และ ทนู ให้ท่ำนได้เดินสู่สะพำนชมววิอัน
ตระกำรตำ สำมขุนเขำแห่งแดนจุงเฟรำน ์

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองบนยอดเขา)  (ม้ือ
ที่12)  



 
บ่ำย  น ำทำ่นเดนิทำงลงสู่ด้ำนลำ่ง จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่กรุงเบิร์น (Bern) (ระยะทำง75 

ก.ม./1.30 ช.ม.) เมืองหลวงของประเทศตั้งอยู่ใจกลำงประเทศสวิตเซอร์แลนด์
สวิสเซอร์แลนด์ มแีม่น้ าอาเร่ (Aare) ล้อมรอบตัวเมือง เสมือนเป็นป้อม ปรำกำรทำง
ธรรมชำติไว้ 3 ด้ำน คือ ทำงด้ำนทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวนัตก
ชำวเมืองได้สร้ำงก ำแพงและสะพำนขำ้มที่สำมำรถชกัขึ้นลงได้ มีประชำกรประมำณ 
130,000 คน มีย่ำนเมืองเกำ่ซึ่งเต็มไปด้วยร้ำนดอกไมแ้ละบูติคเต็มไปด้วยอำคำรเก่ำ
อำยุ 200-300 ปี จำกนั้น น ำท่ำนถ่ำยรูปกับนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ (ZYTGLOGGE) 
หอนำฬิกำยุคกลำงที่มีชื่อเสียงที่สุดของย่ำนเมืองเกำ่เบิร์น ถูกสร้ำงขึ้นในศตวรรษที่ 13 
อำยุ 800 ปีที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงทีน่ำฬิกำตีบอกเวลำ ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่
มีชื่อเสียงมำกที่สุดของกรุงเบิร์น มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส (ทาวน์ฮอลล์) อีก
หนึ่งอำคำรทีม่ีชื่อเสียงของกรุงเบิร์น ถูกสร้ำงขึ้นในช่วงระหว่ำงปี 1857-1902 ได้รับกำร
ออกแบบโดยสถำปนิก Hans Auer อำคำรโดดเด่นดว้ยโดม ทีม่ีควำมสูง 64 เมตร 
จำกนั้นหำกมีเวลำ อิสระเลอืกซื้อสินค้ำแฟชั่นรำคำถูกในร้ำนค้ำปลอดภำษี (Duty Free 
Shop) อำทิ เช่น เครื่องส ำอำง น้ ำหอม นำฬิกำหรือกระเป๋ำ เครื่องหนัง จนได้เวลำอัน
สมควร เดินทำงสู่ เมืองเบอซ็องซง (Besancon) (ระยะทำง180 ก.ม./3ช.ม.) หรือ บี
ซันซ์ เป็นเมืองหลวงและเมืองส ำคัญของจังหวัดดูและของแคว้นฟร็องช์-กงเต ทำง
ตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส เบอซ็องซงต้ังอยู่ไม่ไกลจำกพรมแดนสวิตเซอรแ์ลนด์ 
ตัวเมืองตั้งอยู่ตรงโค้งแม่น้ ำดูซึ่งเป็นสำขำของ 

เย็น  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน) (ม้ือที่ 13) 

ที่พัก:  Hotel ibis Styles Besancon 3* หรือระดับใกล้เคียง  
(ชื่อโรงแรมที่ทำ่นพักทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย5-7วันก่อนวันเดนิทำง) 

  

 

วันที่ 7 เมืองเบอซ็องซง - McArthurGlen Troyes – กรุงปารีส – ล่องเรือบาโตมุช 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่14)  

จำกนั้น น ำทำ่นเดนิทำงสู่ McArthurGlen Troyes ให้เวลำทำ่นได้อิสระช้อปป้ิงสินค้ำ
แบรนด์เนมมำกมำย อำทิ เช่น HUGO BOSS, LACOSTE, CONVERSE, ARMANI , 
NIKE , PUMA , BODY SHOP และอื่นๆอีกมำกมำย 

(อิสระอาหารเที่ยงตามอธัยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง ) 

บ่ำย  เดินทำงสู่กรุงปารีส (Paris) (183ก.ม/3.30 ช.ม.) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส 
เมืองทีม่ีมนตเ์สน่ห์อันเหลอืล้น ที่นักท่องเที่ยวอยำกมำเยือนมำกที่สุด กรุงปำรีสเป็น
หนึ่งในศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ ำสมยัแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วย
อิทธิพลของกำรเมือง กำรศึกษำ บันเทิง ส่ือ แฟชั่น วิทยำศำสตร์และศิลปะ ท ำให้กรุง
ปำรีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส ำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก น ำทำ่นล่องเรือบาโตมุช 
(Bateaux Mouches Cruise) ไปตำมแม่น้ ำแซนที่ไหลผ่ำนใจกลำงกรุงปำรสี ชม



 
ควำมสวยงำมของสถำปัตยกรรมอันคลำสสิคของอำคำรต่ำงๆตลอดสองฝำกฝั่งแม่น้ ำ 
เป็นอีกหนึ่งประสบกำรณ์ที่น่ำประทับใจ 

เย็น  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร(อาหารท้องถ่ิน) (ม้ือที่ 15)  

ที่พัก:  Best Western Plus Paris Velizy 4*  หรือระดับใกล้เคียง  
(ชื่อโรงแรมที่ทำ่นพักทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย5-7วันก่อนวันเดนิทำง) 

 

 

 

วันที่ 8 
ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑล์ูฟวร์ - หอไอเฟล - ประตูชัยฝร่ังเศส 
-ถนนช็องเอลิเซ่  - ช้อปป้ิงที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ท่าอากาศยานนานาชาติ 
ปารีส ชาร์ล เดอ โกลด์ 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 16)  

น ำทำ่นเดนิทำงสู่ เมืองแวร์ซายส์ (22ก.ม/40 นำที) จำกนั้น น ำเขำ้ชมควำมงดงำม
ของ พระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อนัยิ่งใหญ่ (มีไกดท์้องถิ่นบรรยำย
ในพระรำชวัง) ที่สรำ้งขึ้นตำมพระรำชประสงค์ของพระเจ้ำหลุยส์ที่ 14 ภำยในตกแต่ง
อย่ำงวิจิตรอลังกำร ทั้งจิตรกรรมฝำผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลักและเคร่ืองเรือน ซึ่งเป็นกำร
ใช้เงินอย่ำงมหำศำล พำทำ่นชมห้องตำ่งๆของพระรำชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจ ำ
พระรำชวัง,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่ำงวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่, ห้อง
กระจก (Hall of Mirror) ทีม่ีควำมยำวถึง 73 เมตร ซ่ึงเป็นห้องที่พระยำโกษำธิบดี 
(ปำน) รำชทูตไทยสมยัพระนำรำยณม์หำรำชเคยเขำ้ถวำยสำส์นต่อพระเจ้ำหลยุส์ที่ 14 
แห่งฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นห้องที่ใช้ส ำหรับจัดงำนเลี้ยงและเต้นร ำของพระนำงมำรี อัง
ตัวแนตต์ มเหสีของพระเจำ้หลุยส์ที่ 16, ชมห้องบรรทมพระรำชนิีที่ตกแต่งอย่ำงงดงำม, 
ภำพเขียนปรำบดำภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่ น ำทำ่นเดนิทำงกลับ กรุง
ปำรีส (22ก.ม/40 นำที) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(อาหารท้องถ่ิน)  (ม้ือที่17)  

บ่ำย  น ำทำ่นถำ่ยภำพดำ้นนอก พิพิธภัณฑล์ูฟวร์ (Louvre Museum) พิพธิภัณฑท์ำง
ศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่ำแก่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันเป็นสถำนที่จัดแสดงและเก็บ
รักษำผลงำนทำงศิลปะที่ทรงคุณค่ำระดับโลกเป็นจ ำนวนมำกกวำ่ 35,000 ชิ้น ท่ำน
สำมำรถเดนิชมงำนศิลปะชือ่ก้องโลก อย่างภาพวาดโมนาลิซา(Mona lisa),The 
Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงำนอันโด่งดังของเล
โอนำร์โด ดำวินชี, รูปป้ัน The Victory of Samothrace หรือ รูปป้ันเทพวีนัส (Venus 
de Milo) มีทั้งมีรูปป้ันสฟิงซ์ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรือร่องรอยอำรยธรรมโบรำณ
มำกมำย โดยบริเวณลำนดำ้นหนำ้ทำงเข้ำพพิิธภณัฑล์ูฟร์จะสร้ำงเป็นรูปทรงพีระมิดที่



 
สร้ำงขึ้นจำกกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมที่นักท่องเทีย่วต้องไปถ่ำยรูปเป็นที่ระลึก และเป็น
ฉำกทีม่ีอยู่ในในภำพยนตร์เรื่อง The Da Vinci Code จำกนั้น น ำถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ
กับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่ำนคู่นครปำรีส ด้วยควำม
สูงถึง 1,051 ฟุต ซ่ึงสร้ำงข้ึนในปีค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรสัทรอคคำเดโร่ น ำทำ่น
เดินทำงสู่ ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ่ (Champs Elysees) ซ่ึงทอดยำวจำก
จัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัย  นโปเลียน น ำชมและถำ่ยรูปคู่กับ ประตูชัยนโปเลียน 
(Arc de Triomphe)  สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอำส์เตอร์
ลิทซ์ในป ี  ค.ศ. 1805 โดยเริ่มสร้ำงขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มำแลว้เสร็จในปี ค.ศ.
1836   จำกนั้น น ำทำ่นช้อปป้ิงต่อที่ ห้ำงสรรพสินค้ำชื่อดังได้อิสระเลือกซื้อสินค้ำแฟชั่น
รำคำถูกในร้ำนค้ำปลอดภำษี (Duty Free Shop) อำทิ เช่น เครื่องส ำอำง น้ ำหอม 
นำฬิกำหรือกระเป๋ำ จำกนัน้พำทำ่นสัมผัสกับบรรยำกำศที่เต็มไปด้วยนักช้อปป้ิงจำกทั่ว
ทุกมมุโลกในห้ำงสรรพสินค้ำใหญ่ใจกลำงกรุงปำรีสที่แกลเลอรี่ ลำฟำแยตต์ (Galeries 
Lafayette) หรือท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือสินค้ำของสวิสจำกร้ำน Bucherer รำ้นดังของสวิส 
ที่มีสำขำเปิดอยู่ใจกลำงกรุงปำรีส โดยมีสินค้ำมำกมำย อำทเิช่น ช็อคโกแลต,เครื่อง
หนัง, มีดพับ, นำฬิกำยี่ห้อดัง อำทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ สมควรแก่
เวลำน ำทำ่นเดินทำงสู่สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกลล ์

18.30  สมควรแก่เวลำน ำทำ่นเดินทำงสู่ ท่าอากาศยานปารีส ชาร์ล เดอ โกลล์ เพื่อตรวจเช็ค
เอกสำรกำรเดินทำงและสัมภำระเตรียมตวัเดินทำงกรุงเทพฯ (มีเวลำให้ทำ่นได้ท ำคืน
ภำษีTax Refund ก่อนกำรเช็คอิน) 

22.40  ออกเดินทำงกลับสู่ประเทศไทยโดยกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR038  

 

 

 

วันที่ 9 ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู   

06.00  เดินทำงถึงท่าอากาศยานโดฮา  รอเปลี่ยนเครื่อง 

08.35  เดินทำงกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ QR838 

19.20  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้
ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 



 
เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกกำรออกเดินทำง โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำก่อนกำร
เดินทำง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในกำรปรับรำคำค่ำบริกำรเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดนิทำงไม่ถึง20ท่ำนและท่ำนยังประสงค์
เดินทำงต่อ) โดยทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบก่อนล่วงหน้ำ 

 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.การจองทัวร์และช าระค่าบริการ 

- กรุณำช ำระมัดจ ำและคำ่วซี่ำ ท่านละ 25,000 บาท + ค่าวีซ่าและบริการ 4,000 บาท (รวมมัดจ า
29,000บาท) กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสาร
ช าระมัดจ าค่าทัวร ์

-ค่ำทวัร์ส่วนที่เหลือช ำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทำง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่ำออกใกล้วัน
เดินทำงท่ำนจ ำเป็นต้องช ำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือตำมทีบ่ริษัทก ำหนดแจ้งเท่ำนั้น 

**ส ำคัญ**ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตผู้เดินทำง (จะต้องมีอำยุเหลือมำกกวำ่ 6 เดือนก่อนหมดอำยุนับจำก
วันเดินทำงไป-กลับและจ ำนวนหน้หนังสือเดินทำงต้องเหลือว่ำงส ำหรับติดวีซ่ำไม่ต่ ำกว่ำ 3หนำ้) **
กรุณำตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพำสปอร์ตหมดอำยุ ** กรุณำ
ส่งพร้อมพร้อมหลักฐำนกำรโอนเงินมัดจ ำ 

4.การยกเลิกและคืนคา่ทัวร์ 

 เนื่องจำกเป็นรำคำตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดนิทำงออก หรือ เขำ้ประเทศที่ระบุไว้ ในรำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแล้ว ถ้ำท่ำนงด
กำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดนิทำง พร้อมคณะถือวำ่ทำ่นสละสิทธิ์ ไม่อำจเรียกร้อง
ค่ำบริกำรและเงินมัดจำคืน ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

5.อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่ำตั๋วโดยสำรเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทวัร์ข้ำงตน้ 

 (ตั๋วกรุ๊ปไม่สำมำรถUpgradeที่นั่งเป็นBusiness Class ได้ และต้องเดินทำงไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ป
เท่ำนัน้ไม่สำมำรถเลื่อนวันได้) 

2. ค่ำที่พักห้องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร หรือ ระดับใกล้เคียงกัน   



 
3. ค่ำอำหำร คำ่เขำ้ชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรทวัร์ขำ้งต้น 

4. เจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 

5. ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ำ กาตาร์แอร์เวย์ สัมภำระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7 
กิโลกรัม และค่ำประกันวินำศภยัเครื่องบินตำมเงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบินทีม่กีำรเรียกเก็บ และกรณี
น้ ำสัมภำระเกนิทำ่นต้องเสียค่ำปรับตำมที่สำยกำรบินเรียกเก็บ  

6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท ำแผนประกันภัยกำรเดินทำงส ำหรับผู้เดินทำงไป
ต่ำงประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภยัแบบ EASY 3 โดยจะมีควำมคุม้ครองเบ้ืองต้น ดังนี้ 

- กำรสูญเสียชีวิต/อวยัวะจำกอุบัติเหตุ 

  ผู้เอำประกันภัยทีม่ีอำยุ 15-75 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บำท 

  ผู้เอำประกันภัยทีม่ีอำยุ 1-14 ปีบริบูรณ ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บำท 

  ผู้เอำประกันภัยทีม่ีอำยุ 76-80 ปีบริบูรณ์  วงเงินคุ้มครอง 750,000 บำท 

ค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศผู้เอำประกันทีม่ีอำยุ 1-75 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 2,000,000 บำท ผู้
เอำประกันที่มีอำย ุ76-80 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บำท 

ค่ำรักษำพยำบำลต่อเนื่องในประเทศไทยผู้เอำประกันภัยทีม่ีอำยุ1-75 วงเงินคุม้ครอง 100,000 บำท ผู้
เอำประกันที่มีอำย ุ76-80 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บำท 

  ซึ่งควำมคุ้มครองและข้อยกเวน้ เป็นไปตำมเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภยั  โดยทัง้นี้กำรท ำประกันนี้จำก
บริษัท  มำกกวำ่ข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะ
อุบตัิเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถศึกษำเงือนไขควำมคุม้ครองและข้อยกเวน้แผน
เติมจำกเว็บไซด์ MSIG ได้  กรณีท่ำนต้องกำรซื้อควำมคุ้มครองเพิม่เตมิสำมำรถแจ้งควำมประสงค์มำที่
บริษัทฯ 

7.ค่ำภำษีสนำมบิน และคำ่ภำษีนำ้ มนัตำมรำยกำรทวัร์ 

8.ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (กฎหมำยไม่อนญุำตให้คนขับรถเกิน 
12 ช.ม./วัน) 

9.โปรแกรมนี้รวม Vat เรียบร้อยแล้ว 

6.อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงด้ำวต่ำงๆ 

2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทิเชน่ ค่ำอำหำร เคร่ืองดื่ม คำ่ซักรีด ค่ำโทรศัพท์ เป็น
ต้น 

3. ค่ำภำษีทุกรำยกำรคิดจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษีเดนิทำง (ถำ้มีกำรเรียกเก็บ) 



 
4. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน และ
ได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำทีโ่รงแรม 

6.น้ ำดื่มบนรถ มีบริกำรจ ำหน่ำยบนรถบัสรำคำ 1-2 EURO 

7. ค่าวีซ่าเชงเก้นและบริการท่านละ 4,000 บาท 

8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EURO ต่อทริป ส าหรับหัวหน้าทัวร์แลว้แต่ความประทับใจ
และน้ าใจจากท่าน 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความ
เข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์
ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์มาแล้ว ทาง
บริษัทขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจ าต๋ัว
เคร่ืองบิน  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเลื่อนกำรเดินทำงหรือปรับรำคำค่ำบริกำรขึน้ในกรณทีี่มีผู้รว่มคณะไม่ถึง 20
ท่ำน 

2. ขอสงวนสิทธิ์กำรเก็บค่ำน้ำมนัและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมกีำรปรับขึ้นก่อนวัน
เดินทำง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอันเนื่องจำกสำเหตุ
ต่ำงๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรยกเลิกบิน, กำร
ประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรนำส่ิงของผิดกฎหมำย ซึ่งอยูน่อกเหนือ
ควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำย อันเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของทำ่น
, เกิดจำกกำรโจรกรรม และ อุบัติเหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตำ่งๆ ทั้งหมด 

7. รำยกำรนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับกำรยืนยันจำกบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจำกได้ส ำรองโรงแรม
ที่พักในต่ำงประเทศเรยีบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอำจจะปรับเปลี่ยนตำมที่ระบุ
ในโปรแกรม 

8. กำรจัดกำรเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในกำรจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้ำพัก  โดยมีห้องพักส ำหรับ
ผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอำจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตำมควำมประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึน้อยู่กับ
ควำมพร้อมให้บริกำรของโรงแรม และไม่สำมำรถรับประกันได้  



 
9. กรณีผู้เดินทำงต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ อำทิเช่น ใช้ววิแชร์ กรุณำแจ้งบริษัทฯ อย่ำงน้อย 
20วันก่อนกำรเดินทำง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สำมำรถจัดกำรได้ล่วงหน้ำได้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงำนและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในกำรให้ค ำสัญญำใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด 
นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ีอ ำนำจของผู้จัดก ำกบัเท่ำนั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนคำ่ใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้เนื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทน
ต่ำงๆ ในกรณีทีผู่้เดินทำงไม่ผำ่นกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเข้ำเมือง-ออกเมือง ไม่วำ่จะเป็นกองตรวจ
คนเข้ำเมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำรท่องเที่ยว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำที่ส่อไป
ในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ำออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณี 
อื่น ๆ  

12. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท ำไว้ส ำหรับควำมคุม้ครองผู้เดินทำง เป็นกำรกำรประกันอุบัติเหตุจำก
กำรเดินทำงท่องเทีย่ว ตำมพ.ร.บ.กำรท่องเทีย่วเท่ำนั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้
ป่วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทำงบริษัทฯถือวำ่ทำ่นได้เข้ำใจและยอมรับ
ข้อตกลงแล้วเมื่อท่ำนช ำระเงินค่ำทวัร์ (ทำ่นสำมำรถซือ้ประกันสุขภำพ ในระหวำ่งกำรเดินทำงได้จำก
บริษัทประกันทั่วไปและควรศึกษำเงื่อนไขควำมคุม้ครองให้ละเอียด) 
13. มัคคุเทศก์ พนักงำนและตัวแทนของผู้จัดไมม่ีสิทธิในกำรให้ค ำสัญญำใดๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จัด นอกจำก
มีเอกสำรลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจของผู้จัดก ำกับเทำ่นัน้ 

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนคำ่ใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้เนื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทน
ต่ำงๆ ในกรณีทีผู่้เดินทำงไม่ผำ่นกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเข้ำเมือง-ออกเมือง ไม่วำ่จะเป็นกองตรวจ
คนเข้ำเมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำรท่องเที่ยว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำที่ส่อไป
ในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ำออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณี 
อื่น ๆ 

  

เอกสารในการขอยื่นวีซา่ประเทศเชงเก้น(ประเทศอิตาลี)  

ระยะเวลาด าเนินการยื่น 15 วนัท าการ 

** ผู้เดินทางตอ้งมาโชว์ตัวและสแกนลายนิ้วมือ ณ 
สถานทูต ตามวนัและเวลาที่นัดหมาย ** 

1.  พาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอำยุ และมีอำยุไมต่่ ำกว่ำ 6 เดือน ก่อนวันหมดอำยุ หำกหมดอำยุกรุณำ
น ำไปต่ออำยุก่อนน ำส่ง และมีจ ำนวนหนำ้เหลืออยำ่งนอ้ย 2-3 หน้ำเพื่อติดวีซ่ำ หำกมีพำสปอร์ตเล่มเก่ำ
ไม่วำ่จะเคยมีวีซำ่ในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตำม ควรน ำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นเอกสำรอ้ำงอิงกับทำงสถำน
ฑูต 

2.  รูปถ่าย รูปสีหน้าตรงปัจจุบัน ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว หรือ 3.5 * 3 cm จ านวน 2 ใบ 
และมีอำยุไมเ่กิน 3 เดือน ห้ำมตกแต่งรูป ห้ำมสวมแวน่สำยตำ ห้ำมมีเครื่องประดบั ต้องเป็นรูปที่ถ่ำยจำก
ร้ำนถ่ำยรูปเท่ำนั้น 



 
3. เอกสารส่วนตัว (ถ้ามี) 

ส ำเนำทะเบียนบำ้น / ส ำเนำบัตรประชำชน / ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร (ถ้ำมี) แปลเป็นภำษำอังกฤษ 

ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหยำ่ / ส ำเนำใบมรณะบัตร(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)  แปลเป็นภำษำองักฤษ 

ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ – นำมสกุล (ถ้ำเคยทีกำรเปลี่ยน) แปลเป็นภำษำอังกฤษ 

(กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ20ปี) แปลเป็นภำษำอังกฤษ 

ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาสูติบัตร / หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา / ส าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 

4.  หลักฐาน/ใบรับรองการท างานจำกบริษัทที่ท่ำนท ำงำนอยู่ต้องเป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น โดยระบุ
ต ำแหน่ง, อัตรำเงนิเดือนในปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เริ่มท ำงำนกับบริษัทนี้และช่วงเวลำที่ขอลำงำนเพื่อ
เดินทำงไปยุโรป หลังจำกนั้นจะกลับมำท ำงำนตำมปกติหลังครบก ำหนด ภำษำอังกฤษ 

4.1 กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองกำรท ำงำนจำกบริษัทฯ ระบุต ำแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มท ำงำน
และช่วงเวลำที่อนมุัติให้ลำหยุดเพื่อเดินทำงไปยุโรป เท่ำนัน้ไม่ต้องระบุชื่อประเทศ หลังจำกนั้นจะ
กลับมำท ำงำนตำมปกติหลงัครบก ำหนด และต้องมีอำยุไม่เกนิ 1 เดือนก่อนยื่นวซี่ำ  ต้องเป็น
ภำษำอังกฤษ และเป็นหลกัฐำนปัจจุบันเท่ำนั้น พร้อมประทับตรำบริษัท โดยชื่อลูกค้ำที่ระบุในหนังสือ
รับรองทำงกำรงำน ต้องสะกดช่ือ-สกุลให้ตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต 

4.2 กรณีเจ้าของกิจการ ส ำเนำใบทะเบียนกำรคำ้และหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนทีม่ีชื่อของผู้
เดินทำงเป็นกรรมกำรหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรบัรองส ำเนำและประทับตรำบริษัทฯ (คัดลอกไม่เกนิ 
3 เดือน และเป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น) 

4.3 กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองตัวจริงจำกทำงโรงเรียนหรือสถำบันที่ก ำลัง
ศึกษำอยู่เป็นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (สถำนทูตไม่รับเอกสำรที่เป็นบัตรนักเรียน ไมว่่ำเป็นชว่งปิดเทอมและ
ต้องมีอำยุไม่เกิน 1 เดือนกอ่นยื่นวีซ่ำ) 

      เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี 

จะต้องมีใบอนุญำตจำกผู้ปกครองบิดำหรือมำรดำ หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำจะต้องมีใบรับรองจำก
มำรดำ หรือหำกเด็กเดินทำงกับมำรดำจะต้องมีใบรับรองจำกบิดำ หรือถ้ำเด็กไมไ่ด้เดินทำงกับบิดำและ
มำรดำ จะต้องมีจดหมำยยนิยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศจำกทั้งบิดำและมำรดำ พร้อมมีกำร
รับรองค่ำใช้จ่ำยให้กับบุตรกับผู้ที่บุตรเดินทำงไปด้วย ต้องไปท ำที่ส ำนักงำนเขตที่ท ำเบียนบ้ำน
อยู่  (พร้อมแนบบัตรประชำชน ของบิดำและมำรดำ) โดยมีนำยอ ำเภอหรือผู้อ ำนวยกำรเขตลงลำยมือช่ือ
และประทับตรำรับรองจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกต้อง  และบิดำหรือมำรดำจะต้องไปเซ็นเอกสำรต่อหน้ำ
เจ้ำที่รับยื่นวีซ่ำดว้ย กรณเีด็กที่บิดำ-มำรดำหย่ำรำ้ง จะต้องแนบส ำเนำใบหยำ่ และมีกำรสลักหลังโดยมี
รำยละเอยีดวำ่ฝำ่ยใดเป็นผูม้ีอ ำนำจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณำแนบส ำเนำบัตรข้ำรำชกำรบ ำนำญมำดว้ย 

 



 
4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส ำเนำทะเบียนสมรส / ใบหย่ำ /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) (ใช้หลักฐำน
กำรเงินของตัวเองหรือของสำมีก็ได้ ในกรณีที่ไม่ได้เดนิทำงไปกับสำมี จะต้องมีจดหมำยรับรอง
ค่ำใช้จ่ำยจำกสำมี เป็นภำษำอังกฤษ พร้อมกับเขียนชื่อ-นำมสกุล วันเดือนปีเกิด ของสำมี และบุตร ทีม่ี
ด้วยกัน) 

5.  หลักฐานการเงิน 

5.1ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจ าหรือออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดอืน (นบัจำกวันปัจจุบัน) 

ควรเลือกเล่มที่มีกำรเข้ำออกของเงินสม่ ำเสมอ และมจี ำนวนไม่ต่ ำกวำ่ 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ำมี
ฐำนะกำรเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง และสำมำรถทีจ่ะใช้จ่ำยได้อย่ำงไม่
เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิล ำเนำ แนะน ำให้ขอเป็น STATEMENT จำกทำงธนำคำร พร้อมปรับยอดเงิน 15 
วันก่อนวันนัดสัมภำษณ ์

**ยอดเงินสุดท้ายที่ลูกค้าอัพเดท 15 วันก่อนยืน่ ต้องมียอดเงินที่ครอบคลุมค่าทัวร์ด้วย ** 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 

a.  หากต้องรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่นในคณะ 

ต้องท ำเป็นหนังสือรับรองค่ำใช้จ่ำย (BANK GUARANTEE) ที่ออกจำกทำงธนำคำรเท่ำนั้น ระบุชื่อ
เจ้ำของบัญชี และบุคคลที่เจ้ำของบัญชีออกค่ำใช้จ่ำยให้โดยชัดเจนฉบับภำษำองักฤษ ไม่เกิน 15 วัน
ก่อนยื่น ต้องสะกดช่ือ-สกลุให้ตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต 

5.3 กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด 
ทำงบริษัทฯ จะต้องออกจดหมำยอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงควำมรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยและกำรกลับมำ
ท ำงำนของทำ่น โดยระบุรำยชื่อผูเ้ดินทำง และเหตุผลที่จัดกำรเดินทำงนี้ในจดหมำยดว้ย  

6.  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น กรุณำกรอกข้อมูลเป็นภำษำอังกฤษตำมแบบฟอร์มทีแ่นบ
มำให้อยำ่งถูกต้อง เนื่องจำกเป็นข้อมูลที่ต้องส่งให้กับทำงสถำนทูต ทำงบริษัทฯไม่สำมำรถกรอกแทน
ท่ำนไดเ้พรำะถำ้ข้อมูลผิดพลำด ทำ่นอำจจะถูกปฏิเสธวีซ่ำได้ 

รำยละเอยีดเกี่ยวกับชื่อ,นำมสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญำตพิี่น้อง,สถำนที่เกิด และจ ำนวนบุตรของผู้เดนิทำง 
กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำร
ถำวร และถึงแม้วำ่ทำ่นจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คนืค่ำธรรมเนยีมที่ได้ช ำระไปแล้ว และหำกต้องกำร
ขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน 
ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมอืในกำรเชิญทำ่นไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้
บริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำร
เพิ่มเตมิทำงบริษัทใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกนั 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้วทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตเพื่อให้อยู่
ในดุลยพินิจของสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของทำ่น เนื่องจำกกำรขอวีซำ่ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็น
สถิติในนำมของบริษัท 

กำรยื่นวีซ่ำนั้น ผู้เดินทำงตอ้งช ำระยอดมัดจ ำท่ำนละ 20,000 ต่อท่ำนก่อนเท่ำนัน้ ถึงสำมำรถด ำเนนิกำร
ขั้นตอนกำรยื่นวีซ่ำได ้



 
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าตอ้งเปน็ภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มี

นโยบายรับแปลเอกสาร** 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้นประเทศอิตาลี 

โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

1. ชื่อ - นำมสกุล (ภำษำไทย) ............................................................................................. 

2. ชื่อ - นำมสกุล (ภำษำองักฤษ) ........................................................................................ 

3. ชื่อ / นำมสกุลเดิม (ถำ้มี) ................................................................................................ 

4. วัน-เดือน-ปีเกิด   .....................  อำยุ ............. ปี   สถำนที่เกิด .......................................... 

5. เพศ      ⃣   ชำย      ⃣   หญิง 

5. ที่อยู่ปัจจุบัน (ภำษำอังกฤษ) 

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

รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส ................................... 

โทรศัพท์มือถือ ............................................  โทรศัพท์บ้ำน ................................................ 

6. อำชีพปัจจุบัน ............................................... ต ำแหน่ง ................................................... 

7. ชื่อสถำนที่ท ำงำน ธุรกิจร้ำนค้ำ โรงเรียน หรือมหำวทิยำลยั (หำกประกอบกิจกำรค้ำขำย  

โปรดระบุอย่ำงชัดเจน)........................................................................................................ 

ที่อยู่ทีท่ ำงำน 

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

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

รหัสไปรษณีย์ ............ โทรศัพท์ทีท่ ำงำน/โรงเรียน/มหำวิทยำลยั ...................................  

อีเมล์ ............................................................. 

8. รำยได้ต่อเดือน ........................................................... บำท 

 



 
9. รำยได้อื่นๆนอกเหนือจำกเงินเดือนหรือรำยได้หลัก ................................................................ 

 แหล่งที่มำของรำยไดน้ั้น .................................................................................. 

10 . สถำนภำพ             ⃣   โสด            ⃣   สมรส                  ⃣   แต่งงำน(ไม่จดทะเบียน) 

             ⃣   หย่ำ           ⃣   ม่ำย          ⃣   อยู่กินฉันสำมี-ภรรยำ      ⃣   แยกกันอยู่ 

11. ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ถ้ำมี) .............................................  วัน/เดือน/ปี เกดิ................   

สถำนที่เกิด ...................................................................... 

12. ชื่อ-สกุลของบิดำ ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด.................  

สถำนที่เกิด ............................................................... 

13. ชื่อ-สกุลของมำรดำ .................................................. วนั/เดือน/ปี เกิด................   

สถำนที่เกิด ..................................................................... 

14. ท่ำนมี Passport เลม่เก่ำหรือไม่ ถ้ำมี ขอรำยละเอียด ดังนี้ 

      เลขพำสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอำยุ ..................  

ออกให้ ณ ประเทศ ................... 

      เลขพำสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอำยุ ..................  

ออกให้ ณ ประเทศ ................... 

15. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ ................................................................................. 

16. เคยถูกพิมพ์ลำยนิว้มือเพื่อกำรขอวีซำ่เชงเก้นก่อนหน้ำนี้ 

              ⃣   ไม่เคย      ⃣   เคย  (กรุณำระบุวัน/เดือน/ปี ที่ด ำเนินกำร หำกทรำบ)  

17. วีซ่ำเชงเกนทีเ่คยได้รบัในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่่ำนมำ 

              ⃣   ไม่เคย 

              ⃣   เคยได้  ใช้ได้ต้ังแต่วันที่ ..........................ถึงวันที่.......................... 

 

 



 
18. เคยถูกพิมพ์ลำยนิว้มือเพื่อกำรขอวีซำ่เชงเก้นก่อนหน้ำนี ้

             ⃣   ไม่เคย        ⃣   เคย  (กรุณำระบุวัน/เดือน/ปี ที่ด ำเนินกำร หำกทรำบ)...........................   

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

19.  ท่ำนเคยถูกปฏเิสธวีซำ่หรือไม ่

              ⃣   ไม่เคย      ⃣   เคย  (เหตผุลในกำรปฏิเสธ) ............................................................. 

20. ควำมรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำรงชีพระหว่ำงกำรเดินทำงและพ ำนักอยูข่องผู้ร้องขอ 

    ⃣   ตัวผูข้อวีซำ่เอง                ⃣  มผีู้อื่นออกค่ำใช้จ่ำยให้ (บิดำ-มำรดำ/ญำติ/บริษัท/องค์กร) 

    ⃣   เช็คเดินทำง                      กรุณำระบุชื่อ ........................................ 

    ⃣   บัตรเครดิต                          

    ⃣   เงินสด 

** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพราะข้อมูลทั้งหมด เจ้าหน้าที่จะต้องกรอกในแบบฟอร์ม
ออนไลน์ของท่าน ** 

-  หนังสือเดินทางเล่มเกา่ จ าเป็นต้องส่งมาเพื่อดปูระวัติการเดินทางของท่าน 

-  หากยังไม่แนบจดหมายรับรองการท างานฉบับจริง กรุณากรอกข้อมูลการท างานของท่าน
เป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน ได้แก่ ช่ือบริษัท / ต าแหน่งของท่าน / ลักษณะงาน / รายได้ต่อ
เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หมายเหตุ : การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆ
ทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 

 


