
 

 

CODE: QR210>>>ITALYSWITZERLANDFRANCE 9D6N<<< 

 
 

 
 
 

QR210:อติาล ีสวติ ฝร ัง่เศส 9วนั 6คนื 
ทวัรส์ดุคุม้!! 

อติาล ี:ชมความยิง่ใหญ่ 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรยข์องโลกทีโ่คลอสเซีย่ม ชลิๆถา่ยรูปกบัหอเอนปิซา่  

ชมเกาะเวนสิ ชมความสวยงามของ จัตรุัสซานมารโ์ค โบสถเ์ซนตม์ารก์ เดนิชมตวัเมอืงจนถงึสะพานรอิัลโต เป็น
สะพานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเวนสิ จากนัน้นําทา่นสูจุ่ดศนูยก์ลางอันศกัดิส์ทิธิข์องเมอืงมลิาน ชม มหาวหิารแห่งมลิาน 

อสิระกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัของโลก อาทเิชน่ LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรยี วคิ
เตอร ์เอ็มมานูเอล  

สวติ:เยอืนเขากรนิเดอรว์าลเฟียรส์สถานทีถ่า่ยทําละครลขิติรักเมอืงลเูซริน์เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอันดบัหนึง่

ของสวติเซอรแ์ลนดอ์สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวติบรเิวณ Schwaneplatzเชน่ชอ็คโกแลต , เครือ่งหนัง , มดีพับ , 
นาฬกิายีห่อ้ดงัอาทเิชน่Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ยอดเขาทติลสิ/เมอืงลชูมสงิโตหนิแกะสลกั/สะพาน

ไมช้าเปล 
ฝร ัง่เศส :กรุงปารสีเมอืงทีไ่ดข้ ึน้ชือ่เรือ่งคสามโรแมนตกิ ชมความสวยงานของหอไอเฟล/จัตรุัสคองคอรด์ ถนน
สายโรแมนตกิชอ็งเอลเิซช่อ็งเอลเิซ ่แลว้ไปลอ่งเรอืบาโตมุชทีแ่ม่น้ําแซน ชอ๊ป้ิงแกลเลอรีล่าฟาแยตต ์

 
 

 
 

ITALY SWITZERLAND FRANCE  



 

 

เดนิทางโดยสายการบนิระดบั5ดาวQATAR AIRWAYS (QR) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี 

(พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่นไม่

เสรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพ ิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

06-14 ต.ค. 62 55,900 

 
 

 
 
 

เด็กอายุ 0- 2 ปี/ Infant 
15,000 บาท 

 

 
 

 
 
 

 
 

เด็กอายุ 0- 2 ปี/ Infant 
15,000 บาท 

 

12,500 25  

07-15 ต.ค. 62 55,900 12,500 25  

17-25 ต.ค. 62 55,900 12,500 25  

24 -01 พ.ย. 62 55,900 12,500 25  

31 ต.ค.- 08 พ.ย. 62 55,900 12,500 25  

07-15 พ.ย. 62 54,900 12,500 25  

14-22 พ.ย. 62 54,900 12,500 25  

21-29 พ.ย. 62 54,900 12,500 25  

28 พ.ย.-06 ธ.ค. 62 55,900 12,500 25  

05-13 ธ.ค. 62 55,900 12,500 25  

23- 31ม.ค.63 52,900 12,500 25  

06-14 ก.พ. 63 49,900 12,500 25  

13-20 ก.พ. 63 49,900 12,500 25  

20-28 ก.พ. 63 49,900 12,500 25  

27 ก.พ.- 06 ม.ีค. 63 52,900 12,500 25  

05-13 ม.ีค. 63 54,900 12,500 25  

12-20 ม.ีค. 63 55,900 12,500 25  

19-27 ม.ีค. 63 55,900 12,500 25  

 

**ราคาไมร่วมคา่วซีา่+บรกิาร4,000 บาท** 
 

สายการบนิกาตาร ์QATAR AIRWAYS(QR) 

 

เทีย่วบนิขาไปQR839 BKK-DOH 21.05-00.40+1 // QR115 DOH-FCO 02.00-06.55 

เทีย่วบนิขากลบัQR038 CDG-DOH 22.40-06.00+1 // QR838 DOH-BKK 08.35-19.20 

 

17.30 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์
Q สายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออก
บัตรทีน่ั่ง โหลดสมัภาระ 

21.05น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิกรงุโดฮา  โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วยเ์ทีย่วบนิที ่QR839 
00.40 น     .เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตารแ์วะพกัเปลีย่นเครือ่ง  

 

02.00น. นําทา่นเดนิทางสูก่รงุโรมประเทศอติาลโีดยสายการบนิไทยเทีย่วบนิทีQ่R115 

วนัทีห่นึง่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ

วนัทีส่อง  สนามบนิลโีอดารโ์นดารว์นิชอีติาล ี- นครวาตกินั – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– กรงุโรม – โคลอส

เซีย่ม – ประตชูยัคอนสแตนตนิ - น า้พุเทรวี ่– บนัไดสเปน -ปิซา่ อาหารเทีย่ง,เย็น 



 

 

06.55น. เดนิทางถงึสนามบนิลโีอดารโ์นดารว์นิชกีรงุโรมประเทศอติาลนํีาทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ
พธิกีารทางศลุกากรและตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้นําทา่นสูน่ครวาตกินั ซึง่เป็นรัฐอสิระมขีนาดเล็กมากเพยีง
250 ไร่และ เป็นศนูยก์ลางของ
ศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ
เป็นเมอืงแหง่ศาสนจักรและที่
ประทับของพระสนัตะปาปา
ประมขุสงูสดุแหง่ศาสนาหรอืที่
เรยีกสัน้ๆวา่“โป๊ป”นําทา่นถา่ยรปู
ดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตปี์
เตอร ์St.Peter Basilica แหง่นครรัฐวาตกิัน ทีง่ดงามดว้ยศลิปะในยคุเรเน
ซองส ์ใชเ้วลาสรา้งถงึ150 ปี และยังไดร้ับการตกแตง่อยา่งโออ่า่และหรหูรา  
ดา้นหนา้มหาวหิารเป็นลานกวา้งเรยีกวา่St.Peter’s Squareประกอบไปดว้ย
น้ําพ ุ2 ดา้นและเสาโอเบลกิส ์1 ตน้ลอ้มรอบไปดว้ยเหลา่เทพเทวาบนหลังคา
และกําแพงสงู (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่เขา้ Vatican Museum และSistine Chapel)
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ กรงุโรม  (Rome)(ระยะทาง6ก.ม./15นาท)ี เมอืง
หลวงของประเทศอติาล ีอดตีแหง่จักรวรรดโิรมันทีย่ ิง่ใหญม่าเมือ่กวา่  2,000 
ปีชืน่ชมกับสถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตรแ์หง่ความยิง่ใหญ ่นําทา่นสมัผัส

ความยิง่ใหญ่  1 ใน  7  สิง่มหัศจรรยข์องโลกที่ โคลอสเซีย่ม
(Colosseum)(ถา่ยรปูดา้นนอก)เป็นสนามกฬีากลางแจง้ขนาดใหญต่ัง้อยูใ่จ
กลางกรงุโรมเริม่สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดเิวสปาเซยีนแหง่อาณาจักรโรมัน
และสรา้งเสร็จในสมัยของจักรพรรดติติัสในครสิตศตวรรษที่ 1 หรอืประมาณปี
ค.ศ.80  อัฒจันทรเ์ป็นรปูวงกลมกอ่ดว้ยอฐิและหนิทรายวดัโดยรอบได ้
ประมาณ  527 เมตรสงู  57 เมตรใกล ้ๆ กันนัน้เป็น ประตชูยัคอนสแตนตนิ
(Arch of Constantine)ถอืวา่เป็นมรดกสําคัญของประเทศอติาลอีกีทีห่นึง่ 
โดยสรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึชยัชนะของกรงุคอสสแตนตนิเป็นซุม้ประตทูีใ่หญ่
ทีส่ดุของโรมันมคีวามสงูถงึ 21 เมตร จากนัน้นําทา่นชมน า้พเุทรวี่ (Trevi Fountain) ซึง่มรีปูปั้นของเทพเจา้
เนปจนูตัง้โดดเดน่อยูก่ลางน้ําพ ุเป็นหนึง่ในสญัลักษณ์ทีสํ่าคัญของกรงุโรมเป็นสถานทีนั่กทอ่งเทีย่วมาโยน
เหรยีญเสีย่งทายตามเรือ่งราวจากภาพยนตรเ์รือ่งThree Coins in The Fountain 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(อาหารจนี)(มือ้ที1่)  
บา่ย นําทา่นชมและถา่ยรปูบรเิวณยา่นบนัไดสเปน (Spanish steps)เป็น

บันไดทีก่วา้งทีส่ดุและยาวทีส่ดุในทวปียโุรปถกูเรยีกชือ่ตามสถานฑตู
สเปนซึง่ตัง้อยูณ่บรเิวณนัน้ไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติา
เลยีนชือ่Francesco de Sanctisเริม่สรา้งเมือ่ปีคศ .1723 แลว้เสร็จใน
ปีคศ.1725 ถอืเป็นสญัลักษณ์อกีอยา่งหนึง่ของกรงุโรมนอกจากความ
สวยงามอลังการกวา้งขวางของบันไดสงู  138 ขัน้ทีล่อ้มรอบไปดว้ย
สถาปัตยกรรมอันสวยงามแลว้จัตรุัสนีย้ังตอ่ตรงกับถนนVia Condottiที่
เต็มไปดว้ยรา้นแบรนดเ์นมมากมายทัง้ Dior, Prada, Gucci,Valentio, 
Versace, Fendi, Ferragamo,Cartier, Bulgari, Rimowa, 
Longchamp, Furla, Tod’s Ferragamo Armani, Tag Heuer, 
Tissot และอืน่ๆเป็นตน้จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงฟลอเรนซF์lorence (ระยะทาง275 ก.ม./4.30ช.ม)ตัง้อยูบ่นฝ่ัง
แมน้ํ่าอารโ์น (Arno River) ปัจจบุันเมอืงแหง่นีไ้ดก้ลายเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม
มากเป็นอันดับตน้ๆของโลก 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(อาหารพืน้เมอืง)(มือ้ที2่)  

 ทีพ่กั:Best Western Plus CHC Florenceระดบั4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
 



 

 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที3่) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เขตเมอืงเกา่ของฟลอเรนซ ์ทีไ่ดร้ับเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมือ่
ปีค .ศ . 1982 นําทา่นเดนิชมความ
สวยงามบรเิวณ มหาวหิารฟลอเรนซ์

(Florence Cathedral ) ถา่ยภาพ
ดา้นนอก เป็นมหาวหิารเกา่แกท่ีม่อีายุ
มากกวา่800 ปีเป็นมหาวหิารทีง่ดงาม
ทีส่ดุแหง่หนึง่ในอติาลอีกีทัง้ยังเป็น
มหาวหิารทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 2 ในอติาลี
รองลงมาจากมหาวหิารเซนตปี์เตอรท์ีร่ัฐวาตกิันและยังเป็นมหาวหิารทีใ่หญ่
ทีส่ดุอันดับที่ 4 ในทวปียโุรปอกีดว้ยจากนัน้นําทา่นชม จตัรุสัชกินอเรยี  
(piazza dellasignoria) เป็นจัตรุัสสวยงามดว้ยประตมิากรรมมากมายทีต่ัง้
เรยีงรายอยูด่า้นหนา้ของพระราชวงัเวคคโิอเชน่รปูแกะสลักเพอรซ์อิสุวรีบรุษุ
กรกีโบราณตอนบั่นคอเมดซูา่รปูแกะสลักเฮอรค์วิลสีและรปูสลัก the Rape of 
the Sabine Womenจากนัน้พาทา่นชม สะพานปอนเตเวคคโิอ  (Ponte 
Vecchio)สะพานเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงเป็นสะพานเดยีวของฟลอเรนซท์ีร่อด
พน้การทําลายจากชว่งสงครามโลกมาไดท้อดขา้มแมน้ํ่าอารโ์นซึง่อดตีเป็น
แหลง่ขายทองคําทีเ่กา่แกข่องฟลอเรนซแ์ละยังคงอนุรักษ์บรรยากาศแบบดั่ง
เดมิไวไ้ดอ้ยา่งดชีมทัศนยีภาพของตัวเมอืงทีม่แีมน้ํ่าอารโ์นไหลผา่นนครทีย่ังคงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณไวอ้ยา่ง
น่าชืน่ชมสะพานเกา่แกท่ีส่รา้งขึน้เพือ่ใชใ้นการสญัจรขา้มแมน้ํ่าอารโ์นบนสะพานนัน้เป็นทีต่ัง้ของอาคารรา้นคา้ซึง่
เป็นตัวแทนจําหน่ายงานศลิปะอัญมณีและของทีร่ะลกึจํานวนมากอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึชอ้ปป้ิงตาม
อัธยาศัยสมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปิซ่าPisa(ระยะทา86ก.ม./1.30ชัว่โมง) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(อาหารจนี)(มือ้ที4่) 
บา่ย นําทา่นชม จตัรุสักมัโป เดย ์มริาโกล ีหรอื จตัรุสัดโูอโม ่Piazza del Duomoหรอืทุง่มหศัจรรยเ์ป็นบรเิวณที่

ลอ้มรอบดว้ยกําแพงใจกลางเมอืงปิซา่ และเป็นทีต่ัง้ของ
มหาวหิารเกา่แกท่ีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุ และนําทา่นชม
ถา่ยรปู 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก  หอเอนปิซ่า  
(Leaning Tower of Pisa) ใหท้า่นเดนิเลน่ถา่ยรปู
กับหอเอนปิซา่ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นหอระฆงัแหง่วหิาร
ประจําเมอืง แตเ่พยีงการเริม่ตน้ของการสรา้งถงึบรเิวณ
ชัน้ 3 ก็เกดิการทรดุตัวและตอ้งหยดุการกอ่สรา้งจนถัด
มาอกีรว่ม 100 ปี ถงึไดส้รา้งตอ่จนเสร็จสมบรูณ์และยัง
เป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิจูนเ์รือ่งแรงโนม้ถว่งของ
โลก และการตกของวตัถดุว้ยจนถงึเวลานัดหมายนําทา่นดนิทางสูเ่มอืงMestre(ระยะทาง321 ก.ม./5ชัว่โมง) 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(อาหารจนี)(มือ้ที ่5)  

ทีพ่กั:Hotel Novotel Venezia Mestre Castellana4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที6่) 

นําทา่นเดนิทางสู่เมอืงเวนสิVenice(ระยะทาง10 ก.ม./20 นาที )เมอืงเวนสิถกูสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็กๆ
จํานวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยีซึง่เป็นสว่นหนึง่ของทะเลอาเดรยีตรกิ เดนิทางถงึทา่เรอืตรอน

วนัทีส่าม เมอืงฟลอเรนซ–์มหาวหิารฟลอเรนซ ์-จตัรุสัชกินอเรยี- เมอืงปิซา่ - จตัรุสักมัโปเดยม์ริา 

โกล–ีหอเอนปิซา่- เมอืงเมสเตร อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

วนัทีส่ ี ่เมสเตร –เกาะเวนสิ – จตัรุสัซานมารโ์ค –โบสถเ์ซนตม์ารก์ – สะพานรอิลัโต -  มลิาน 
อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 



 

 

เคตโต ้ (ใชเ้วลาในการน่ังเรอืประมาณ 30 นาท ี)เป็น
ทา่เรอืทีม่เีรอืบรกิารในการเดนิทางไปในทีต่า่งๆของเมอืง
เพือ่ชมทวิทัศนธ์รรมชาตขิอง  2 ฝ่ังคลองโดยทางเรอื
นับเป็นเมอืงทีค่ลองมากกวา่ถนนอกีเมอืงหนึง่ของโลก นํา
ทา่นน่ังเรอืสู่ เกาะเวนสิ  (Venice Island)ดนิแดนแสน
โรแมนตกิ นําทา่นชมความสวยงามของ จตัรุสัซานมาร์
โค(Piazza San Marco หรอืSaint Mark Square) 
เป็นจัตรุัสกลางเมอืงเวนสิทีข่ ึน้ชือ่วา่สวยทีส่ดุแหง่หนึง่ใน
อติาลลีอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรมอันงดงาม อาท ิ โบสถ์
เซนตม์ารก์ (St. Mark’s Basilica)เดมิทีเ่ป็นโบสถ์
สว่นตัวของผูค้รองเมอืงในสมัยนัน้พระราชวงัดอจส์

(Doge’s Palace), ลโีอเน่ (Lione) รปูปั้นสงิโตตัวใหญ่
ตดิปีกพรอ้มถอืหนังสอืซึง่ถอืเป็นสญัลักษณ์ประจาเมอืงเวนสิเดนิชมตัวเมอืงจนถงึ สะพานรอิลัโต เป็นสะพานที่
เกา่แกท่ีส่ดุในเวนสิและเป็นสะพานแรกทีข่า้มGrand Canal (คลองแกรนดค์าแนล)สญัลักษณ์อกีอยา่งของเมอืงเว
นสิงานกอ่สรา้งทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความเป็นอัจฉรยิะดา้นสถาปัตยกรรมสะพานขา้ม Grand Canal ทีเ่กา่แกแ่ละ
สวยงามทําใหเ้ป็นทีรู่จั้กของ นักทอ่งเทีย่วมากทีส่ดุเป็นจดุถา่ยภาพทีสํ่าคัญแหง่หนึง่จดุเดน่ของสะพานรอีัลโตคอื
มหีลังคาคลมุสะพานและยังเป็นยา่นการคา้เกา่แกข่องเมอืงมาตัง้แตพ่ันปีกอ่นครสิตกาล(ไมร่วมในคา่ทวัร ์กรณี
ตอ้งการน ัง่กอนโดลา่ สามารถตดิตอ่ทีไ่กดร์าคาล าละ100ยูโร 1 ล าสามารถน ัง่ไดส้งูสดุ4-6 ทา่นคะ่ลอ่ง
ประมาณ 30 นาท)ี 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิน่)(มือ้ที7่)  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูก่รงุมลิาน (Milan)หรอืมลิาโน่(ระยะทาง2768 ก.ม./4 ชัว่โมง) เมอืงใหญ่เป็นอันดบัสองรองจากกรุง
โรมตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ มชีือ่เสยีงในดา้นแฟชัน่ศลิปะและเครือ่งหนังเป็นเมอืงแห่งแฟชัน่ชัน้นําของโลกใน
ลกัษณะเดยีวกบันวิยอรก์ปารสีลอนดอน อกีทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทางธุรกจิของประเทศอติาลอีกีดว้ย  

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(อาหารจนี)(มือ้ที ่8) 

  ทีพ่กั:Holiday Inn Milan - Assago 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที9่) 
จากนัน้นําทา่นไป ชม พามาชมอาคารที่
ทําการของ City Hall เมอืงมลิาน  
อติาลชีือ่  Palazzo Marino ปาลาซ
โซ มารโีน จากนัน้ นําทา่นสูจ่ดุ
ศนูยก์ลางอันศักดิส์ทิธิข์องเมอืงมลิาน
ชมมหาวหิารแหง่มลิาน  (Duomodi 
Milano)(ถา่ยรปูดา้นนอก) มหาวหิารนี้
สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีถ่อื
วา่มคีวามใหญโ่ตเป็นอันดับสามของโลกเริม่สรา้งในปี  1386 แตก่วา่จะ
เสร็จตอ้งใชเ้วลากวา่ 400 ปีดา้นนอกมหีลังคายอดเรยีวแหลมทีทํ่าจาก
หนิออ่นจํานวน 135 ยอดและมรีปูปั้นหนิออ่นจากสมัยตา่งๆกวา่  2,245 
ชิน้ยอดทีส่งูทีส่ดุมรีปูปั้นทองขนาด  4 เมตรของพระแมม่าดอนน่า เป็น
สงา่อยูจ่ากนัน้ใหท้า่น อสิระกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังของ
โลกอาทเิชน่ LV,PRADA,GUCCI,TOD’S ณแกลลอเรยีวคิเตอรเ์อ็ม
มานเูอล(Galerie Victor Emmanuel) (รา้น Prada รา้นแรกของ
โลก) ทา่นสามารถถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึจากดา้นในซึง่เป็นอาคารกระจกที่

วนัทีห่า้ มลิาน– มหาวหิารแหง่มลิาน - แกลลอเรยีวคิเตอรเ์อ็มมานูเอล–เมอืงลูเซริน์- ชมสงิโตหนิแกะสลกั – 
ชมสะพานไมช้าเปลอาหาร เชา้,เทีย่ง 



 

 

เกา่แกแ่ละสวยงาม 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณภตัตาคาร(อาหารพืน้เมอืง)(มือ้ที1่0)  
บา่ย นําทา่นสูเ่มอืงลเูซริน์ (Lucerne)ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(ระยะทาง244ก.ม./

3.30 ช.ม.)เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดบัหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด์ ทีถ่กู
หอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขาจากนัน้  นํา ทา่น ชมสงิโตหนิ 
แกะสลกั  (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็น
อนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวิ ตทีเ่กดิจากการปฏวิตั ิ
ในฝรั่งเศสเมือ่ปี ค .ศ. 1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge)ซึง่มคีวาม
ยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่น แมน่ า้รอยส ์ (Reuss River) อันงดงามซึง่
เป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน
ยโุรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค .ศ. 1333 โดยใตห้ลังคาคลมุสะพานมภีาพวาด
ประวตัศิาสตรข์องชาวสวติตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้
สนิคา้ของสวติบรเิวณ Schwaneplatz เชน่ ชอ็คโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, 
นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 (อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

ทีพ่กั:Hotel Rothaus Luzern & Peruvian Culinary Art 3*  

หรอืระดบัใกลเ้คยีง  
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที1่1) 
นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงกรนิเดอรว์าล  
(Grindelwald)(ระยะทาง86 ก.ม./1.30 ช.ม.)จดุเริม่ตน้ของ
เสน้ทางทีเ่รยีกวา่เป็นหนึง่ในเสน้ทางทีส่วยทีส่ดุใน
สวติเซอรแ์ลนดนํ์าทา่นขึน้กระเชา้สูด่า้นบนทีค่วามสงูระดับ
2,168 เมตรสู่กรนิเดอรว์าลเฟียรส์  (Grindelwald First) 
(สถานทีถ่า่ยทําละครลขิติรัก)พระเอกแหง่ขนุเขาดา้นกจิกรรม
ทีส่นุกสนานตืน่เตน้นําทา่นเดนิเลยีบหนา้ผาเฟียรส์ (First Cliff 
Walk by Tissot) ทีเ่ลาะรมิหนา้ผาสงูชมทัศนยีภาพตระการตา
ของไอเกอรจ์นเดนิสูบ่รเิวณจดุชมววิพาโนรามา่โดยทสิโซต์  

(Tissot) จดุชมววิทีใ่หท้า่นไดพ้บสดุยอดทัศนยีภาพพา
โนรามา่บนระเบยีงชมววิทีย่ืน่ออกไปสมัผัสธรรมชาตคิวามยาว
ถงึ45 เมตร 
อสิระตามอัธยาศัยทา่นสามารถเลอืกทํากจิกรรมตา่งๆมากมาย
ซึง่จะมปีรับเปลีย่นในแตล่ะฤดกูาลเชน่ First Flyer  / Snow 
Sledge / ป่ันจักรยานเป็นตน้ (ไมร่วมในคา่ทวัร ์  )หรอืทา่น
สามารถเดนิไปชมทะเลสาบBachalp lakeทะเลสาบเล็กๆสดุ
สวยบนยอดเขาใชเ้วลาเดนิประมาณ 1 ชม. ( ทะเลสาบจะเปิด
ใหช้มตัง้แตก่ลางเดอืนพ.ค. –  ต.ค.เทา่นัน้)*Grindelwald 
First จะปิดชว่ง28 ตค.-23 พย. พเีรยีดทีต่รงวนัตอ้งขอ
อนญุาตเิปลีย่นโปรแกรม เป็น ยอดเขา Harder Kulm แทน*ยอดเขาฮารเ์ดอรค์ลูม ์  (Harder Kulm)
เดนิทางโดยรถลางขึน้บนภเูขาลกูนอ้ยแหง่เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ทีค่วามสงู1,322 เมตรดืม่ดํ่าบรรยากาศดนิแดนสาม
ขนุเขาไอเกอร ์(Eiger) , เมิน้ซ ์(Monch) และจงุเฟรา (Jungfrau) ทีถ่กูขนาบดว้ยสองทะเลสาบอันเป็นทีม่าของ
ชือ่เมอืงคอืทะเลสาบเบรยีนสแ์ละทนูใหท้า่นไดเ้ดนิสูส่ะพานชมววิอันตระการตาสามขนุเขาแหง่แดนจงุเฟราน ์

 
 

 
 

วนัทีห่ก   เมอืงลูเซริน์ – ยอดเขาGrindelwald First – กรงุเบริน์- เมอืงเบอซ็องซง 
อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืงบนยอดเขา)(มือ้ที1่2)  
บา่ย นําทา่นเดนิทางลงสูด่า้นลา่งจากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู่ กรงุเบริน์  (Bern) 

(ระยะทาง75 ก.ม./1.30 ช.ม.)เมอืงหลวงของประเทศตัง้อยู่ใจกลางประเทศ

สวติเซอรแ์ลนดส์วสิเซอรแ์ลนด ์มแีม่น้ําอาเร่ (Aare) ลอ้มรอบตวัเมอืง เสมอืน
เป็นป้อมปราการทางธรรมชาตไิว ้3 ดา้น คอื ทางดา้นทศิเหนือ ทศิใต ้และทศิ
ตะวันออก สว่นทศิตะวันตกชาวเมอืงไดส้รา้งกําแพงและสะพานขา้มทีส่ามารถ

ชกัขึน้ลงได ้มปีระชากรประมาณ 130,000 คน มยี่านเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ย
รา้นดอกไมแ้ละบูตคิเต็มไปดว้ยอาคารเกา่อายุ 200-300 ปีจากนัน้ นําทา่น

ถา่ยรูปกบันาฬกิา ไซท้ก์ล็อคเค่  (ZYTGLOGGE)หอนาฬกิายุคกลางทีม่ี
ชือ่เสยีงทีส่ดุของย่านเมอืงเกา่เบริน์ถกูสรา้งข ึน้ในศตวรรษที ่13 อายุ 800 ปีทีม่โีชวใ์หด้ทูกุๆชัว่โมงทีน่าฬกิาตบีอกเวลา
ปัจจุบันเป็นหนึง่ในสญัลกัษณ์ทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของกรุงเบริน์มหาวหิารเซนตว์นิเซนตร์ัทเฮา้ส (ทาวนฮ์อลล์) อกีหนึง่

อาคารทีม่ชีือ่เสยีงของกรุงเบริน์ถกูสรา้งข ึน้ในชว่งระหว่างปี  1857-1902 ไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิ Hans Auer 

อาคารโดดเดน่ดว้ยโดมทีม่คีวามสงู 64 เมตรจากนัน้หากมเีวลา อสิระเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ราคาถกูใน รา้นคา้ปลอด
ภาษ ี(Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เครือ่งสําอาง น้ําหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า เครือ่งหนัง จนไดเ้วลาอันสมควร

เดนิทางสู ่เมอืงเบอซ็องซง(Besancon)(ระยะทาง180 ก.ม./3ช.ม.)หรอืบซีนัซเ์ป็นเมอืงหลวงและเมอืงสําคัญ
ของจังหวดัดแูละของแควน้ฟร็องช-์กงเตทางตะวนัออกของประเทศฝรั่งเศสเบอซ็องซงตัง้อยูไ่มไ่กลจากพรมแดน
สวติเซอรแ์ลนดต์ัวเมอืงตัง้อยูต่รงโคง้แมน้ํ่าดซู ึง่เป็นสาขาของแมน้ํ่าโรน 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(อาหารจนี)(มือ้ที ่13) 

ทีพ่กั:Hotel ibis Styles Besancon 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที1่4) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูM่cArthurGlen Troyes ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายอาทเิชน่
HUGO BOSS, LACOSTE, CONVERSE, ARMANI , NIKE , PUMA , BODY SHOP และอืน่ๆอกีมากมาย 

(อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ) 

บา่ย เดนิทางสูก่รงุปารสี (Paris) (183ก.ม/3.30 ช.ม.)เมอืงหลวงของประเทศฝรั่งเศสเมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ที่
นักทอ่งเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุกรงุปารสีเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ
และวฒันธรรมทีล้ํ่าสมัยแหง่หนึง่ของโลกทีท่รงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง
การศกึษาบันเทงิสือ่แฟชัน่วทิยาศาสตร์
และศลิปะทําใหก้รงุปารสีเป็นหนึง่ใน
เมอืงทีสํ่าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก นํา

ทา่น ลอ่งเรอืบาโตมชุ 
(BateauxMouches Cruise)ไปตาม

แม่น้ําแซนทีไ่หลผ่านใจกลางกรุงปารสี 
ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอัน

คลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝาก
ฝ่ังแม่น้ํา เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่า

วนัทีเ่จ็ดเมอืงเบอซ็องซง-McArthurGlen Troyes –กรงุปารสี– ลอ่งเรอืบาโตมชุ 
อาหาร เชา้,เย็น 



 

 

ประทบัใจ 
เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(อาหารทอ้งถิย่)(มือ้ที ่15) 

 ทีพ่กั:Best Western Plus Paris Velizy4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที1่6) 
นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงแวรซ์ายส์ (22ก.ม/40 นาที ) จากนัน้ นําเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัแวรซ์ายส์  
(Versaille Palace)อันยิง่ใหญ่  (มไีกดท์อ้งถิน่
บรรยายในพระราชวงั ) ทีส่รา้งขึน้ตามพระราชประสงค์
ของพระเจา้หลยุสท์ี่  14 ภายในตกแตง่อยา่งวจิติร
อลังการทัง้จติรกรรมฝาผนังรปูปั้นรปูแกะสลักและเครือ่ง
เรอืนซึง่เป็นการใชเ้งนิอยา่งมหาศาลพาทา่นชมหอ้ง
ตา่งๆของพระราชวงัเชน่โบสถห์ลวงประจําพระราชวงั ,
ทอ้งพระโรงทีต่กแตง่อยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, 
หอ้งเมอควิรี่ , หอ้งกระจก  (Hall of Mirror) ทีม่คีวาม
ยาวถงึ 73 เมตรซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิดี  (ปาน) 
ราชทตูไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวาย
สาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ี ่14 แหง่ฝรั่งเศสอกีทัง้ยังเป็น
หอ้งทีใ่ชสํ้าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้รําของพระนางมารอีังตัวแนตตม์เหสขีองพระเจา้หลยุสท์ี่ 16, ชมหอ้งบรรทม
พระราชนิทีีต่กแตง่อยา่งงดงาม , ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญนํ่าทา่นเดนิทางกลับ 
กรงุปารสี(22ก.ม/40 นาท)ี 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(อาหารทอ้งถิน่)(มือ้ที1่7)  
บา่ย น าทา่นถา่ยภาพดา้นนอก พพิธิภณัฑล์ฟู วร  ์(Louvre Museum)

พพิธิภัณฑท์างศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีง เกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลกปัจจบุันเป็น
สถานทีจั่ดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคณุคา่ระดับโลกเป็น
จํานวนมากกวา่35,000 ชิน้ ทา่นสามารถเดนิชมงานศลิปะชือ่กอ้งโลก อยา่ง
ภาพวาดโมนาลซิา( Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, 
Madonna of the Rocks  ผลงานอันโดง่ดังของเลโอนารโ์ด ดาวนิช,ี รปูปั้น 
The Victory of Samothrace หรอื รปูปั้นเทพวนัีส  (Venus de Milo) มทีัง้
มรีปูปั้นสฟิงซ์  (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรอืรอ่งรอยอารยธรรมโบราณ
มากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑล์ฟูรจ์ะสรา้งเป็นรปูทรง
พรีะมดิทีส่รา้งขึน้จากกระจกเป็นอกีจดุยอดนยิมทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งไป
ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ  และเป็นฉากทีม่อียูใ่นใน ภาพยนตรเ์รือ่ง  The Da 
Vinci Codeจากนัน้นําถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel)
สญัลักษณ์ทีโ่ดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่ครปารสี ดว้ยความสงูถงึ 1 ,051 ฟตุ 
ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจัตรุัสทรอคคาเดโร ่ นําทา่นเดนิทางสู ่
ถนนสายโรแมนตกิช็องเอลเิซ่ ( Champs Elysees)ซึง่ทอดยาวจาก
จัตรุัสคองคอรด์ตรงสู่ ประตชูยั   นโปเลยีน นําชมและถา่ยรปูคูก่ับ
ประตชูยันโปเลยีน ( Arc de Triomphe) สญัลักษณ์แหง่ชยัชนะของ
จักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปีค.ศ. 1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ใน
ปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 จากนัน้ นําทา่นชอ้ปป้ิงตอ่ที ่
หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ราคาถกูใน รา้นคา้
ปลอดภาษ ี(Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เครือ่งสําอาง น้ําหอม นาฬกิา
หรอืกระเป๋า จากนัน้พาทา่นสมัผัสกับบรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจาก
ทั่วทกุมมุโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญใ่จกลางกรงุปารสีที่แกลเลอรี ่ลาฟา

วนัทีแ่ปดปารสี - พระราชวงัแวรซ์ายส-์พพิธิภณัฑล์ูฟวร-์ หอไอเฟล - ประตชูยัฝร ัง่เศส -ถนนช็องเอลเิซ ่ - - 

ชอ้ปป้ิงทีแ่กลเลอรีล่าฟาแยตต-์ ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสีชารล์เดอโกลด ์
อาหาร เชา้,เทีย่ง 



 

 

แยตต ์(Galeries Lafayette) หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น Buchererรา้นดังของสวสิ ทีม่ี
สาขาเปิดอยูใ่จกลางกรงุปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ชอ็คโกแลต ,เครือ่งหนัง , มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง 
อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิปารสี ชารล์เดอโกลล ์

18.30 น.สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานปารสีชารล์เดอโกลลเ์พือ่ตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและ
สมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกรงุเทพฯ (มเีวลาใหท้า่นไดทํ้าคนืภาษีTax Refund กอ่นการเชค็อนิ) 

22.40น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทยโดยกาตารแ์อรเ์วยเ์ทีย่วบนิทีQ่R038 
 
 
 
 

06.00น.   เดนิทางถงึทา่อากาศยานโดฮา  รอเปลีย่นเครือ่ง  
08.35 น.   เดนิทางกลบัประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่QR838 
19.20น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

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

หมายเหตุ:รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง , สายการบนิ ,

การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน25ทา่นขึน้ไปกรณีไม่ถงึจํานวนดงักลา่ว 
- จะสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดย
ทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะ
ไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร 
- กรุณาชาํระคา่มัดจําทา่นละ 25,000บาท + คา่วซีา่และบรกิาร 4,000 บาท (รวมมดัจ า29,000บาท) 
กรุณาสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทวัร ์

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระ 25-30วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทางทา่นจําเป็นตอ้งชาํระคา่
ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั และ
จํานวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างสาํหรับตดิวซีา่ไม่ตํา่กว่า 3หนา้** )กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ

ไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ  ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี   
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการ

เดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใช ้

บรกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนืไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้ส ิน้ 
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
(ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ  2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบั ใกลเ้คยีงกนักรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมมี

เทศกาลวันหยุด มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพ่ักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

วนัทีเ่กา้  ทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯ 



 

 

5. คา่น า้หนกักระเป๋ากาตารแ์อรเ์วยส์มัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30กโิลกรมัถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมัและคา่ประกนัวนิาศ

ภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บและกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีก
เก็บ 
6. การประกนัการเดนิทาง  บรษัิทฯไดจ้ัดทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสาํหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั MSIG แบบแผน
ประกนัภยัแบบ EASY 3 โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี้  
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอุบัตเิหต ุ 

  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายุ 15-75 ปีบรบิูรณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายุ 1-14 ปีบรบิูรณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายุ 76-80 ปีบรบิูรณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศผูเ้อาประกนัทีม่อีายุ 1-75 ปีบรบิูรณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาทผูเ้อาประกนัทีม่อีายุ 76-80 
ปีบรบิูรณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทยผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายุ1-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผูเ้อาประกนัทีม่อีายุ 76-80 
ปีบรบิูรณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ซ ึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นี้การทําประกนันี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคบั 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้  แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถ
ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้

ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
7.คา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีนา้มันตามรายการทวัร ์
8.คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการพรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

9.โปรแกรมนี้รวม Vat เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ
2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดทํ้าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
6.น้ําดืม่บนรถ มบีรกิารจําหน่ายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 
7. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิารทา่นละ 4,000 บาท 

8.คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EUROตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 
หมายเหต ุ:กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆท ัง้หมด 

1.บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ20ทา่น 
2.ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ,การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่
การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมายซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้หากเกดิส ิง่ของสญูหายอันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการโจรกรรมและ
อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ
ทัง้หมด 
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั

ได ้



 

 

9.กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 

บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10.มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 
11.ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

1 2 . การประกนัภยับรษัิทฯไดจ้ัดทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสาํหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผนประกนัภยัแบบ 
Oasis Tripper แบบรายบคุคลซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นี้การทําประกนันี้
จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการ

เดนิทางเทา่น ัน้  แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์ Allianz ได ้ กรณีทา่น
ตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13.มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 
14.ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้ ( ประเทศอติาลี)  
ระยะเวลาด าเนนิการยืน่ 15 วนัท าการ 

 **ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย**  
1. พาสปอรต์ทีย่ังไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ตํา่กว่า 6เดอืน กอ่นวันหมดอายุ  หากหมดอายุกรุณานําไปตอ่อายุกอ่นนําสง่ และมี

จํานวนหนา้เหลอือย่างนอ้ย 2- 3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไม่ว่าจะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไม่ก็ตามควรนําไป
แสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู 

2. รปูถา่ย รปู สหีนา้ตรงปจัจบุนัฉากหลงัสขีาวขนาด 2นิว้ หรอื 3. 5 * 3 cm จ านวน 2ใบและมอีายุไม่เกนิ 3เดอืน หา้ม

ตกแตง่รูป หา้มสวมแว่นสายตา หา้มมเีครือ่งประดบั ตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 
3. เอกสารสว่นตวั 

สาํเนาทะเบยีนบา้น  /สาํเนาบัตรประชาชน  /สาํเนาบัตรขา้ราชการ( ถา้มี) แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
สาํเนาทะเบยีนสมรส  / สาํเนาทะเบยีนหย่า  /สาํเนาใบมรณะบัตร( กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
สาํเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น) แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
(กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 20ปี) แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
ส าเนาทะเบยีนบา้น  /ส าเนาสตูบิตัร  /หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา  /ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่า่นทํางานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ โดยระบุตําแหน่ง , อัตราเงนิเดอืนใน

ปัจจุบัน,วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทํางานกบับรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมาทํางานตามปกติ

หลงัครบกําหนดภาษาอังกฤษ 
4.1 กรณีเป็นพนกังานหนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯระบุตําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเร ิม่ทํางานและชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิหล้า

หยุดเพือ่เดนิทางไปยุโรปเทา่นัน้ไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศหลงัจากนัน้จะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนดและตอ้งมอีายุไม่
เกนิ  1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทัโดยชือ่ลกูคา้ทีร่ะบุ

ในหนังสอืรับรองทางการงานตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการสาํเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่นพรอ้มทัง้เซ็นชือ่รับรองสาํเนาและประทบัตราบรษัิทฯ(คดัลอกไม่เกนิ  3 เดอืน และเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษาใชห้นังสอืรับรองตวัจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ําลงัศกึษาอยู่เป็น ภาษาอังกฤษ
เทา่นัน้(สถานทตูไม่รับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีนไม่ว่าเป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายุไม่เกนิ  1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 
 เด็กอายุต า่กวา่  20 ปี 

จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดาหากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดาหรอืหากเด็ก
เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิาหรอืถา้เด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดาจะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากทัง้บดิาและมารดาพรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้่ายใหก้บับุตรกบัผูท้ีบุ่ตรเดนิทางไปดว้ยตอ้งไปทําทีส่าํนักงานเขตทีทํ่า



 

 

เบยีนบา้นอยู(่  พรอ้มแนบบัตรประชาชนของบดิาและมารดา )โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชือ่และประทบัตรา

รับรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้งและบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีร่ับยืน่วซีา่ดว้ย กรณีเด็กทีบ่ดิา -มารดา
หย่ารา้งจะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่าและมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการกรุณาแนบสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 
4. 5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้าํเนาทะเบยีนสมรส  / ใบหย่า / ใบมรณะ( กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ ( )ใชห้ลกัฐานการเงนิของตวัเองหรอื
ของสามกี็ไดใ้นกรณีทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางไปกบัสามจีะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้่ายจากสามเีป็นภาษาอังกฤษพรอ้มกบัเขยีนชือ่-

นามสกลุวันเดอืนปีเกดิของสามแีละบุตรทีม่ดีว้ยกนั) 
5. หลกัฐานการเงนิ 

5.1ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ประจ าหรอืออมทรพัยย์อ้นหลงั 6เดอืน  (นับจากวันปัจจุบัน) 
ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํ่าเสมอ และมจํีานวนไม่ตํา่กว่า 6หลกัเพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะ
ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางและสามารถทีจ่ะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภ่มูลิําเนา 
แนะนําใหข้อเป็นSTATEMENT จากทางธนาคารพรอ้มปรับยอดเงนิ15 วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์ 

**ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อพัเดท15 วนักอ่นยืน่ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ย**  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

a. หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ 

ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่าย( BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ระบุชือ่เจา้ของบัญชแีละบุคคลที่

เจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้่ายใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษไม่เกนิ 15 วันกอ่นยืน่ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5. 3 กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด ทางบรษัิทฯจะตอ้งออก

จดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายและการกลบัมาทํางานของทา่นโดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทาง และ
เหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหอ้ย่างถกูตอ้งเนื่องจาก

เป็นขอ้มูลทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานทตูทางบรษัิทฯไม่สามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มูลผดิพลาดทา่นอาจจะ 
ถกูปฏเิสธวซีา่ได ้
รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิและจํานวนบุตรของผูเ้ดนิทาง 
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวรและถงึแมว้่าทา่นจะ
ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหม่ก็ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุ

ครัง้หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแตง่กายสภุาพทัง้นี้บรษัิทฯจะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิม่เตมิทางบรษัิทใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยู่ในดลุยพนิจิของ
สถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่นเนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 
การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งชาํระยอดมัดจําทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นัน้ ถงึสามารถดําเนนิการขัน้ตอนการยืน่วซีา่ได ้

 
** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ประเทศอติาล ี

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ)  

1. ชือ่  -นามสกลุ (ภาษาไทย )............................................................................................ .................. 
2. ชือ่  -นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ )............................................................................................   .................. 

3. ชือ่  /นามสกลุเดมิ ( ถา้มี  )......................         ................................................................................... ..... 
4 .วัน-เดอืน-ปีเกดิ ..............................................   อายุ  .............ปี   สถานทีเ่กดิ ................................... ..... 

5 .เพศ   ชาย หญงิ 

5 .ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ)  
............................................................................................................................................................. 

 .................................................รหัสไปรษณีย์  ....................อเีมลแ์อดเดรส............................................. . 
โทรศพัทม์อืถอื ................................ .......................  ... โทรศพัทบ์า้น ....................... ...................................  

6 .อาชพีปัจจุบัน ..................................... ...............ตําแหน่ง ......................................................................  



 

 

7. ชือ่สถานทีทํ่างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั (หากประกอบกจิการคา้ขายโปรดระบุอย่างชดัเจน)  
........................................................................................ ...................................................................... 

ทีอ่ยู่ทีทํ่างาน ...........................................................................................................................................  
รหัสไปรษณีย ์ ............. โทรศพัทท์ีทํ่างาน /โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ....................... ............อเีมล์..........................  

8.รายไดต้อ่เดอืน............... ............................................บาท  
9.รายไดอ้ืน่ๆนอก เหนือจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลกั .........................................................................................  

      แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้ .......................................................................................................................... 

 

10 . สถานภาพ   ⃣    โสด  ⃣    สมรส     ⃣แตง่งาน(ไม่จดทะเบยีน)  
   ⃣   หย่า    ⃣   ม่าย  ⃣     อยู่กนิฉันสามี -ภรรยา  ⃣    แยกกนัอยู ่

11.  ชือ่ -สกลุคูส่มรส (ถา้มี  ............................................. )วั น/เดอืน/ปี เกดิ ................สถานทีเ่ก ิ ด . ....................  
12.  ชือ่ -สกลุ ของบดิา ..................................................... วัน /เดอืน/ ปี เกดิ .................สถานทีเ่กดิ......................  
13.  ชือ่ -สกลุ ของมารดา  .................................................. วั น/เดอืน/ปี เกดิ ................สถานทีเ่กดิ. .....................  
14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม่ ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดงันี ้
เลขพาสปอรต์ .....................วันออก.....................วันหมดอายุ..................ออกให ้ณ ประเทศ..... ..............  
เลขพาสปอรต์ .....................วันออก.....................วันหมดอายุ..................ออกให ้ณ ประเทศ.... ...............  
15. ยอดเงนิคงเหลอืในบัญชอีอมทรัพย ์ ............................................................................................................  
16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

   ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดอืน/ปี ทีด่ําเนนิการ หากทราบ) 

17. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา  

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที่ ..............................................  ถงึวันที่ ..................................................  

18. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

   ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดอืน/ปี ทีด่ําเนนิการ หากทราบ)……………………………………… 

19.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

20 .ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหว่างการเดนิทางและพํานักอยู่ของผูร้อ้งขอ  

  ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให(้บดิา -มารดา/ ญาติ /บรษัิท/องคก์ร ) 
   เชค็เดนิทาง    กรุณาระบุชือ่ ................................................... ........... 

 บัตรเครดติ    
   เงนิสด 

** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น** 
- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มลูการท างานของทา่นเป็นภาษาองักฤษให้

ครบถว้นไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั  /ต าแหนง่ของทา่น  / ลกัษณะงาน /รายไดต้อ่เดอืน  
หมายเหต:ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีง
ตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
 
 



 

 

 

 


