
 

 

 

 
รหสัโปรแกรม : 15119  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

CODE: QR210 >>> <<< 

 
 
 
 

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

อติาล ี: ชมความยิง่ใหญ ่1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกที ่โคลอสเซีย่ม ชลิๆถา่ยรปูกบั หอเอนปิซา่  

ชมเกาะเวนสิ ชมความสวยงามของ จัตรัุสซานมารโ์ค โบสถเ์ซนตม์ารก์ เดนิชมตัวเมอืงจนถงึสะพานรอิัลโต เป็น
สะพานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเวนสิ จากนัน้น าทา่นสูจ่ดุศูนยก์ลางอันศักดิส์ทิธิข์องเมอืงมลิาน ชม มหาวหิารแห่งมลิาน 
อสิระกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังของโลก อาทเิชน่ LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรยี วคิ
เตอร ์เอ็มมานูเอล  

สวติ : เยอืนเขากรนิเดอรว์าล เฟียรส์ สถานทีถ่า่ยท าละคร ลขิติรัก เมอืงลเูซริน์ เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอันดับ
หนึง่ของสวติเซอรแ์ลนดอ์สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวติบรเิวณ Schwaneplatz เชน่ ชอ็คโกแลต, เครือ่งหนัง, มดี 
พับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ยอดเขาทติลสิ  /เมอืงลู ชมสงิโตหนิ  
แกะสลัก/สะพานไมช้าเปล 
ฝร ัง่เศส : กรงุปารสีเมอืงทีไ่ดข้ ึน้ชือ่เรือ่งคสามโรแมนตกิ ชมความสวยงานของหอไอเฟล/จัตุรัสคองคอรด์ ถนน
สายโรแมนตกิชอ็งเอลเิซ ่ชอ็งเอลเิซ ่แลว้ไปลอ่งเรอืบาโตมชุทีแ่มน่ ้าแซน ชอ๊ป้ิงแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์ 



 

 
 
 
 
 
 

เดนิทางโดยสายการบนิระดบั 5ดาว QATAR AIRWAYS (QR) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี 

)พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่นไม่

เสรมิเตยีง( 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

06 -14 ต.ค. 62 55,900 

 
 
 
 
 

เด็กอาย ุ0- 2 ปี/ Infant 
15,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 
เด็กอาย ุ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+บรกิาร   4,000 บาท ** 
 

สายการบนิ กาตาร ์QATAR AIRWAYS (QR) 
 

เทีย่วบนิขาไป     QR839 BKK-DOH 21.05-00.40+1 // QR115 DOH-FCO 02.00-06.55 
เทีย่วบนิขากลบั   QR038 CDG-DOH 22.40-06.00+1 // QR838 DOH-BKK 08.35-19.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์
Q สายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออก
บตัรทีน่ั่ง โหลดสมัภาระ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
21.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุโดฮา  โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR839 
00.40 น     .เดนิทางถดง ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง  

 

02.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุโรม ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่QR115  
06.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีกรุงโรม ประเทศอติาล ีน าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 

และพธิกีารทางศลุกากรและตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นสูน่ครวาตกินั ซึง่เป็นรัฐอสิระ มขีนาดเล็กมาก
เพยีง 250 ไร่และเป็นศนูยก์ลาง
ข อ ง ศ า ส น า ค ริ ส ต์ นิ ก า ย
โรมันคาทอลกิ เป็นเมอืงแห่งศา
สนจักรและที่ประทับของพระ
สันตะปาปา ประมุขสูงสุดแห่ง
ศาสนา หรอืทีเ่รยีกสัน้ๆ ว่า“โป๊ป” 
น าท่านถ่ายรูปดา้นหน้า มหา
วหิารเซนตปี์เตอร ์St.Peter Basilica แห่งนครรัฐวาตกิัน ทีง่ดงามดว้ย
ศลิปะในยุคเรเนซองส ์ใชเ้วลาสรา้งถงึ 150 ปี และยังไดร้ับการตกแตง่อย่าง
โอ่อ่าและหรูหรา ดา้นหนา้มหาวิหารเป็นลานกวา้งเรียกว่า  St.Peter’s 
Square ประกอบไปดว้ยน ้าพุ 2 ดา้น และเสาโอเบลกิส ์1 ตน้ ลอ้มรอบไป
ดว้ยเหล่าเทพเทวาบนหลังคาและก าแพงสงู(ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าเขา้ Vatican 
Museum และ Sistine Chapel ) จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่ กรุงโรม 
(Rome)(ระยะทาง6ก.ม./15นาท)ี เมอืงหลวงของประเทศอติาลี อดตีแห่ง
จักรวรรดโิรมันที่ย ิง่ใหญ่มาเมื่อกว่า 2,000 ปี  ชืน่ชมกับสถาปัตยกรรมและ

ประวัตศิาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ น าท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิง่
มหัศจรรยข์องโลกที ่โคลอสเซีย่ม (Colosseum) (ถ่ายรูปดา้นนอก) เป็น
สนามกฬีากลางแจง้ขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม เริม่สรา้งขึน้ ในสมัย
จักรพรรดิเวสปาเซียนแห่งอาณาจักรโรมันและสรา้งเสร็จ ในสมัยของ
จักรพรรดติติัสในครสิตศตวรรษที1่ หรอืประมาณปี ค.ศ.80 อัฒจันทรเ์ป็นรูป
วงกลมกอ่ดว้ยอฐิและหนิทรายวัดโดยรอบไดป้ระมาณ 527เมตร สงู 57เมตร 

วนัทีห่น ดง่     ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

วนัทีส่อง     สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีอติาล ี- นครวาตกินั – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– กรงุโรม – 

โคลอสเซีย่ม – ประตชูยัคอนสแตนตนิ - น า้พเุทรวี ่– บนัไดสเปน -ปิซา่                           อาหารเทีย่ง,เย็น                                                                                                                         

http://bit.ly/2NMk5YE


ใกล ้ๆ กันนัน้เป็น ประตูชยัคอนสแตนตนิ (Arch of Constantine) ถอืว่าเป็นมรดกส าคัญของประเทศอติาลี
อกีทีห่นึง่ โดยสรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึชยัชนะของกรงุคอสสแตนตนิ เป็นซุม้ประตทูีใ่หญ่ทีส่ดุของโรมันมคีวามสงูถงึ 
21 เมตร จากนัน้ น าท่านชม น า้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) ซึง่มรีูปปั้นของเทพเจา้เนปจูนตัง้โดดเดน่อยู่กลาง
น ้าพุ เป็นหนึง่ในสญัลักษณ์ทีส่ าคัญของกรุงโรม เป็นสถานทีนั่กท่องเทีย่วมาโยนเหรยีญเสีย่งทายตามเรือ่งราว
จากภาพยนตรเ์รือ่ง Three Coins in The Fountain  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(อาหารจนี) (มือ้ที1่)  
บา่ย น าท่านชมและถ่ายรูปบรเิวณย่าน บนัไดสเปน (Spanish steps) 

เป็นบนัไดทีก่วา้งทีส่ดุและยาวทีส่ดุในทวปียโุรป ถกูเรยีกชือ่ตามสถาน
ฑูตสเปน ซึง่ตัง้อยู่ ณ บรเิวณนั้น ไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวอติาเลยีน ชือ่ Francesco de Sanctis เริม่สรา้งเมือ่ปี คศ.1723 
แลว้เสร็จในปี คศ.1725 ถือเป็นสัญลักษณ์อกีอย่างหนึ่งของกรุงโรม 
นอกจากความสวยงามอลังการกวา้งขวางของบันไดสูง 138 ขัน้ที่
ลอ้มรอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมอันสวยงามแลว้ จัตุรัสนี้ยังต่อตรงกับ
ถนน Via Condotti ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นแบรนดเ์นมมากมาย ทัง้ Dior, 
Prada, Gucci,Valentio, Versace, Fendi, Ferragamo,Cartier, 
Bulgari, Rimowa, Longchamp, Furla, Tod’s Ferragamo Armani, 
Tag Heuer, Tissot และอืน่ๆ เป็นตน้ จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงฟลอเรนซ ์Florence (ระยะทาง275 ก.ม./4.30
ช.ม) ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าอารโ์น (Arno River) ปัจจุบันเมืองแห่งนี้ไดก้ลายเป็นเมืองที่มีชือ่เสยีงทางดา้น
ประวัตศิาสตร ์และวัฒนธรรมมากเป็นอนัดบัตน้ๆของโลก 

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

  ทีพ่กั: Best Western Plus CHC Florence  ระดบั 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที3่)  

น าท่านเดนิทางสู ่เขตเมอืงเกา่ ของฟลอเรนซ ์ทีไ่ดร้ับเลอืกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 
เมือ่ปี ค.ศ. 1982 น าท่านเดนิชมความ
สวยงามบรเิวณ มหาวหิารฟลอเรนซ ์
(Florence Cathedral ) ถา่ยภาพ
ดา้นนอก เป็นมหาวหิารเกา่แกท่ีม่อีายุ
มากกว่า 800 ปี เป็นมหาวหิารทีง่ดงาม
ที่สุดแห่งหนึ่งในอติาลี อีกทัง้ยังเป็น
มหาวหิารทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ในอติาลี
รองลงมาจากมหาวหิารเซนตปี์เตอรท์ีร่ัฐวาตกิัน และยังเป็นมหาวหิารทีใ่หญ่
ที่สุดอันดับที่ 4 ในทวีปยุโรปอกีดว้ย จากนั้นน าท่านชมจตัุรสัชกินอเรยี 
(piazza della signoria) เป็นจัตรุัสสวยงามดว้ยประตมิากรรมมากมายทีต่ัง้
เรยีงรายอยูด่า้นหนา้ของพระราชวังเวคคโิอ เชน่ รปูแกะสลกัเพอรซ์อิสุ วรีบรุุษ
กรกีโบราณตอนบั่นคอเมดูซา่ รูปแกะสลักเฮอรค์วิลสี และรูปสลัก the Rape                                                                                              
of the Sabine Women จากนัน้พาทา่นชม สะพานปอนเต เวคคโิอ (Ponte 
Vecchio) สะพานเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง เป็นสะพานเดยีวของฟลอเรนซท์ีร่อด
พน้การท าลายจากชว่งสงครามโลกมาได ้ทอดขา้มแม่น ้าอารโ์น ซึง่อดตีเป็น
แหลง่ขายทองค าทีเ่ก่าแกข่องฟลอเรนซแ์ละยังคงอนุรักษ์บรรยากาศแบบดั่ง
เดมิไวไ้ดอ้ย่างด ีชมทัศนียภาพของตัวเมอืงทีม่แีม่น ้าอารโ์น ไหลผ่านนครทีย่ังคงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณไว ้
อย่างน่าชืน่ชม สะพานเก่าแก่ทีส่รา้งขึน้เพือ่ใชใ้นการสัญจรขา้มแม่น ้าอารโ์น บนสะพานนัน้เป็นที่ตัง้ของอาคาร
รา้นคา้ ซึง่เป็นตัวแทนจ าหน่ายงานศลิปะ อัญมณี และของทีร่ะลกึจ านวนมากอสิระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของทีร่ะลกึ 
ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัสมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ Pisa (ระยะทา86ก.ม./1.30 ชัว่โมง) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(อาหารจนี) (มือ้ที4่) 
บา่ย น าทา่นชม จตัรุสักมัโป เดย ์มริาโกล ีหรอื จตัุรสัดูโอโม ่Piazza del Duomo หรอืทุง่มหศัจรรย ์เป็นบรเิวณ

ทีล่อ้มรอบดว้ยก าแพงใจกลางเมืองปิซ่า และเป็นทีต่ัง้
ของมหาวหิารเกา่แกท่ีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ และน าท่านชม
ถ่ายรูป  1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก หอเอนปิซ่า 
(Leaning Tower of Pisa) ใหท้่านเดนิเลน่ ถ่ายรูป
กับหอเอนปิซ่าที่สรา้งขึน้เพื่อเป็นหอระฆังแห่งวิหาร
ประจ าเมอืง แต่เพยีงการเริม่ตน้ของการสรา้งถงึบรเิวณ
ชัน้ 3 ก็เกดิการทรุดตัวและตอ้งหยุดการก่อสรา้งจนถัด

วนัทีส่าม  เมอืงฟลอเรนซ ์– มหาวหิารฟลอเรนซ ์- จตัรุสัชกินอเรยี - เมอืงปิซา่ - จตัรุสักมัโป เดย ์มริา              
               โกล ี– หอเอนปิซา่- เมอืง เมสเตร                                                        อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น  



มาอกีร่วม 100 ปี ถงึไดส้รา้งตอ่จนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิจูน์เรือ่งแรงโนม้ถ่วงของ
โลก และการตกของวัตถดุว้ย จนถงึ เวลานัดหมายน าทา่นดนิทางสูเ่มอืงMestre (ระยะทาง321 ก.ม./ 5 ชัว่โมง) 

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

  ทีพ่กั:  Hotel Novotel Venezia Mestre Castellana 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวนสิ Venice (ระยะทาง10 ก.ม./ 20 นาท)ี เมอืงเวนสิถกูสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็กๆ 
จ านวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเวนิเทยี ซึง่เป็น
สว่นหนึ่งของทะเลอาเดรยีตรกิ เดนิทางถงึ ทา่เรอืตรอน
เคตโต ้(ใชเ้วลาในการน่ังเรือประมาณ 30 นาที ) เป็น
ทา่เรอืทีม่เีรอืบรกิารในการเดนิทางไปในทีต่า่ง ๆ ของเมอืง 
เพื่อชมทิวทัศน์ธรรมชาติของ 2 ฝ่ังคลองโดยทางเรือ 
นับเป็นเมอืงทีค่ลองมากกว่าถนนอกีเมอืงหนึง่ของโลก น า
ท่านน่ังเรอืสู ่เกาะเวนสิ (Venice Island) ดนิแดนแสน
โรแมนตกิ น าทา่นชมความสวยงามของ จตัรุสัซานมารโ์ค 
(Piazza San Marco หรอื Saint Mark Square) เป็น
จัตุรัสกลางเมืองเวนิส ที่ข ึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งใน
อติาลี ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรมอันงดงาม อาท ิโบสถ์
เซนตม์ารก์ (St. Mark’s Basilica) เดมิทีเ่ป็นโบสถ์
สว่นตัวของผูค้รองเมอืงในสมัยนัน้ พระราชวังดอจส ์(Doge’s Palace), ลโีอเน่ (Lione) รูปปั้นสงิโตตัวใหญ่ตดิ
ปีกพรอ้มถอืหนังสอื ซึง่ถอืเป็นสัญลักษณ์ประจาเมืองเวนิส เดนิชมตัวเมืองจนถงึสะพานรอิลัโต เป็นสะพานที่
เก่าแก่ทีส่ดุในเวนสิและเป็นสะพานแรกทีข่า้ม Grand Canal (คลองแกรนดค์าแนล) สัญลักษณ์อกีอย่างของ
เมอืงเวนสิ งานกอ่สรา้งทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความเป็นอัจฉรยิะดา้นสถาปัตยกรรม สะพานขา้ม Grand Canal ทีเ่กา่แก่
และสวยงามท าใหเ้ป็นทีรู่จั้กของ  นักทอ่งเทีย่วมากทีส่ดุ เป็นจดุถา่ยภาพทีส่ าคญัแหง่หนึง่ จุดเดน่ของสะพานรอีัล
โตคอืมหีลงัคาคลมุสะพาน และยังเป็นยา่นการคา้เกา่แกข่องเมอืงมาตัง้แตพ่ันปีกอ่นครสิตกาล (ไมร่วมในคา่ทวัร ์
กรณีตอ้งการน ัง่กอนโดลา่ สามารถตดิตอ่ทีไ่กดร์าคาล าละ 120 ยูโร 1 ล าสามารถน ัง่ไดสู้งสุด 4-6 ทา่น
คะ่ ลอ่งประมาณ 30 นาท)ี  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิน่) (มือ้ที7่)  
บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุมลิาน (Milan) หรอื มลิาโน่(ระยะทาง2768 ก.ม./ 4 ชัว่โมง) เมอืงใหญเ่ป็นอนัดับสองรองจาก

กรงุโรม ตัง้อยูท่างตอนเหนอืของประเทศ มชีือ่เสยีงในดา้นแฟชัน่ ศลิปะ และเครือ่งหนัง เป็นเมอืงแหง่แฟชัน่ชัน้น าของ
โลก ในลกัษณะเดยีวกบั นวิยอรก์ ปารสี ลอนดอน อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทางธรุกจิของประเทศอติาลอีกีดว้ย  

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

   ทีพ่กั:  Holiday Inn Milan - Assago 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที9่) 
จากนัน้น าท่านไปชม พามาชมอาคารที่
ท าการของ City Hall เมอืงมลิาน 
อติาลชีือ่ Palazzo Marino ปาลาซ
โซ มารีโน  จาก นั้ น  น าท่ า นสู่ จุ ด
ศูนยก์ลางอันศักดิส์ทิธิข์องเมืองมลิาน 
ชม มหาวหิารแหง่มลิาน (Duomo di 
Milano) (ถา่ยรปูดา้นนอก) มหาวหิารนี้
สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ทีถ่อื
ว่ามคีวามใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เริม่สรา้งในปี 1386 แตก่ว่าจะ
เสร็จตอ้งใชเ้วลากว่า 400 ปี ดา้นนอกมหีลังคายอดเรยีวแหลมทีท่ าจาก
หนิออ่นจ านวน 135 ยอด และมรีูปปั้นหนิออ่นจากสมัยตา่งๆ กว่า 2,245 
ชิน้ ยอดทีส่งูทีส่ดุมรีูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่า  เป็น
สง่าอยู่จากนั้นใหท้่านอสิระกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังของ
โลก อาทเิช่น LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรยี วคิเตอร ์
เอ็มมานูเอล (Galerie Victor Emmanuel) (รา้น Prada รา้นแรก

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

วนัทีห่า้   มลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน - แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานเูอล – เมอืงลเูซริน์- ชมสงิโตหนิ
แกะสลกั – ชมสะพานไมช้าเปล                                                                    อาหาร เชา้,เทีย่ง     



ของโลก) ทา่นสามารถถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึจากดา้นในซึง่เป็นอาคารกระจกทีเ่กา่แกแ่ละสวยงาม 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(อาหารพืน้เมอืง)  (มือ้ที1่0)  
บา่ย น าท่านสู่ เมอืงลูเซริน์ (Lucerne)ประเทศสวติเซอร์แลนด์ (ระยะทาง244

ก.ม./3.30 ช.ม.) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดบัหนดง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์
ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้น น าท่านชมสงิโตหนิ  
แกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็น
อนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวติทีเ่กดิจากการปฏวิัติ
ในฝรั่งเศสเมื่อปี ค .ศ .1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มี
ความยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ า้รอยส ์)Reuss River) อนังดงาม
ซึง่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซริน์เป็นสะพานไมท้ี่มีหลังคาที่เก่าแก่
ทีส่ดุในยุโรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค .ศ .1333 โดยใตห้ลังคาคลมุสะพานมภีาพวาด
ประวัตศิาสตรข์องชาวสวติตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้
สนิคา้ของสวติบรเิวณ Schwaneplatz เชน่ ชอ็คโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, 
นาฬกิายีห่อ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 (อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

 ทีพ่กั:  Hotel Rothaus Luzern & Peruvian Culinary Art 3*  

หรอืระดบัใกลเ้คยีง  
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่1)  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรนิเดอรว์าล (Grindelwald) 
(ระยะทาง86 ก.ม./1.30 ช.ม.) จุดเริ่มตน้ของเสน้ทางที่
เรียกว่าเป็นหนึ่งในเสน้ทางที่สวยที่สุดในสวติเซอรแ์ลนดน์ า
ท่านขึน้กระเชา้สูด่า้นบน ทีค่วามสงูระดับ 2,168 เมตร สู ่กรนิ
เดอรว์าล เฟียรส์ (Grindelwald First) (สถานทีถ่่ายท า
ละคร ลขิติรัก) พระเอกแห่งขุนเขาดา้นกจิกรรมที่สนุกสนาน
ตืน่เตน้ น าท่านเดนิเลยีบหนา้ผาเฟียรส์ (First Cliff Walk by 
Tissot) ทีเ่ลาะรมิหนา้ผาสงูชมทัศนียภาพตระการตาของไอ
เกอร์ จนเดินสู่บริเวณจุดชมวิวพาโนราม่า โดยทิสโซต ์

(Tissot) จุดชมวิวที่ใหท้่านไดพ้บสุดยอดทัศนียภาพพา
โนราม่า บนระเบยีงชมววิที่ยื่นออกไปสัมผัสธรรมชาต ิความ
ยาวถงึ 45 เมตร  
อิสระตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกท ากิจกรรมต่างๆ 
มากมายซึง่จะมปีรับเปลีย่นในแตล่ะฤดกูาล เชน่ First Flyer  / 
Snow Sledge / ป่ันจักรยาน เป็นตน้ (ไมร่วมในคา่ทวัร ์) 
หรือท่านสามารถเดินไปชมทะเลสาบ Bachalp lake 
ทะเลสาบเล็กๆ สดุสวยบนยอดเขา ใชเ้วลาเดนิประมาณ 1 ชม. 
( ทะเลสาบจะเปิดใหช้มตัง้แตก่ลางเดอืน พ.ค. –  ต.ค.เท่านัน้ 
) *Grindelwald First จะปิดชว่ง 28 ตค.-23 พย. พี
เรยีดทีต่รงวนัตอ้งขออนุญาตเิปลีย่นโปรแกรม เป็น ยอดเขา  Harder Kulm แทน* ยอดเขาฮารเ์ดอร ์
คลูม ์(Harder Kulm) เดนิทางโดยรถลางขึน้บน ภูเขาลกูนอ้ยแหง่เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ ทีค่วามสงู 1,322 เมตร 
ดืม่ด า่บรรยากาศดนิแดนสามขนุเขา ไอเกอร ์(Eiger) , เมิน้ซ ์(Monch) และจุงเฟรา (Jungfrau) ทีถู่กขนาบดว้ย
สองทะเลสาบ อนัเป็นทีม่าของชือ่เมอืง คอืทะเลสาบเบรยีนส ์และ ทูน ใหท้่านไดเ้ดนิสูส่ะพานชมววิอันตระการตา 
สามขนุเขาแหง่แดนจงุเฟราน ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืงบนยอดเขา)  (มือ้ที1่2)  

วนัทีห่ก   เมอืงลเูซริน์ – ยอดเขา Grindelwald First – กรงุเบริน์ - เมอืงเบอซ็องซง                    
                                                                                                 อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น         



บา่ย น าทา่นเดนิทางลงสูด่า้นลา่ง จากนัน้ น าท่านเดนิทางสูก่รุงเบริน์ (Bern) 
(ระยะทาง75 ก.ม./1.30 ช.ม.) เมืองหลวงของประเทศตัง้อยู่ใจกลาง
ประเทศสวติเซอรแ์ลนดส์วสิเซอรแ์ลนด ์มแีมน่ ้าอาเร ่(Aare) ลอ้มรอบตัวเมอืง 
เสมอืนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาตไิว ้3 ดา้น คอื ทางดา้นทศิเหนือ ทศิใต ้
และทศิตะวันออก สว่นทศิตะวันตกชาวเมอืงไดส้รา้งก าแพงและสะพานขา้มที่
สามารถชกัขึน้ลงได ้มปีระชากรประมาณ 130,000 คน มยีา่นเมอืงเกา่ซึง่เต็ม
ไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบตูคิเต็มไปดว้ยอาคารเกา่อาย ุ200-300 ปี จากนัน้ น า
ทา่นถา่ยรูปกับนาฬกิา ไซท้ ์กล็อคเค ่(ZYTGLOGGE) หอนาฬกิายคุกลาง
ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของยา่นเมอืงเกา่เบริน์ ถกูสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 อาย ุ800 ปีทีม่โีชวใ์หดู้ทุกๆชัว่โมงทีน่าฬกิาตบีอก
เวลา ปัจจุบันเป็นหนึง่ในสัญลักษณ์ทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของกรุงเบริน์ มหาวหิารเซนตว์นิเซนตรั์ทเฮา้ส (ทาวน์ฮอลล)์ 
อกีหนึง่อาคารทีม่ชี ือ่เสยีงของกรงุเบริน์ ถกูสรา้งขึน้ในชว่งระหวา่งปี 1857-1902 ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิ Hans 

Auer อาคารโดดเดน่ดว้ยโดม ทีม่คีวามสงู 64 เมตร จากนัน้หากมเีวลา อสิระเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ราคาถูกในรา้นคา้
ปลอดภาษ ี )Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เครือ่งส าอาง น ้าหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า เครือ่งหนัง จนไดเ้วลาอัน
สมควร เดนิทางสู ่เมอืงเบอซ็องซง (Besancon) (ระยะทาง180 ก.ม./3ช.ม.) หรอื บซีนัซ ์เป็นเมอืงหลวงและ
เมอืงส าคญัของจังหวัดดแูละของแควน้ฟร็องช-์กงเต ทางตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส เบอซ็องซงตัง้อยู่ไม่ไกล
จากพรมแดนสวติเซอรแ์ลนด ์ตวัเมอืงตัง้อยูต่รงโคง้แมน่ ้าดซู ึง่เป็นสาขาของแมน่ ้าโรน 

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

 ทีพ่กั:  Hotel ibis Styles Besancon 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

               (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่4)  

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่McArthurGlen Troyes ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิ
เชน่ HUGO BOSS, LACOSTE, CONVERSE, ARMANI , NIKE , PUMA , BODY SHOP และอืน่ๆอกีมากมาย 

(อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ) 

บา่ย เดนิทางสูก่รงุปารสี (Paris) (183ก.ม/3.30 ช.ม.( เมอืงหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ 
ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด กรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทาง
เศรษฐกจิและวัฒนธรรมที่ล ้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงดว้ยอทิธิพลของ
การเมอืง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชั่น 
วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รุงปารสี
เป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคัญทีส่ดุแห่งหนึ่ง
ของโลก น าท่านล่องเรือบาโตมุช 
(Bateaux Mouches Cruise) ไป
ตามแม่น ้ าแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุง
ป า รี ส  ช ม ค ว า ม ส ว ย ง า ม ข อ ง
สถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคาร
ตา่งๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน่ ้า เป็นอกีหนึง่
ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจ 

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

  ทีพ่กั:  Best Western Plus Paris Velizy 4*  หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

              (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่6) 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์ายส ์(22ก.ม/40 นาท ี( จากนัน้ น าเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัแวรซ์ายส ์
(Versaille Palace) อันยิง่ใหญ่ (มีไกดท์อ้งถิน่
บรรยายในพระราชวัง) ทีส่รา้งขึน้ตามพระราชประสงค์
ของพระเจา้หลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตร
อลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและ
เครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งนิอย่างมหาศาล พาท่านชม
หอ้งต่างๆของพระราชวัง  เช่น โบสถ์หลวงประจ า
พระราชวัง,ทอ้งพระโรงทีต่กแตง่อย่างวจิติรบรรจง, หอ้
งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก (Hall of Mirror) 
ทีม่ีความยาวถงึ 73 เมตร ซึง่เป็นหอ้งที่พระยาโกษาธิ

วนัทีเ่จ็ด   เมอืงเบอซ็องซง - McArthurGlen Troyes – กรงุปารสี – ลอ่งเรอืบาโตมชุ  
                                                                                                                    อาหาร เชา้,เย็น         

วนัทีแ่ปด  ปารสี - พระราชวงัแวรซ์ายส ์- พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์- หอไอเฟล - ประตชูยัฝร ัง่เศส -ถนนช็องเอลเิซ ่ - 
- ชอ้ปป้ิงทีแ่กลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์-   ทา่อากาศยานนานาชาต ิปารสี ชารล์ เดอ โกลด ์ 

                                                                                                                          อาหาร เชา้,เทีย่ง  



บด ี(ปาน) ราชทตูไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ี ่14 แหง่ฝรั่งเศส อกีทัง้ยัง
เป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้ร าของพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลยุสท์ี ่16, ชมหอ้ง
บรรทมพระราชนิีทีต่กแตง่อยา่งงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ่ น าท่านเดนิทาง
กลบั กรงุปารสี (22ก.ม/40 นาท(ี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(อาหารทอ้งถิน่)  (มือ้ที1่7)  
บา่ย น าทา่นถา่ยภาพดา้นนอก พพิธิภณัฑล์ูฟวร ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑท์างศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีง เกา่แก่

ทีส่ดุแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันเป็นสถานทีจั่ดแสดงและเก็บรักษาผลงาน
ทางศลิปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมากกว่า 35,000 ชิน้ ท่าน
สามารถเดนิชมงานศิลปะชื่อกอ้งโลก อย่างภาพวาดโมนาลิซา(Mona 
lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the 
Rocks  ผลงานอันโดง่ดังของเลโอนารโ์ด ดาวนิช,ี รูปปั้น The Victory of 
Samothrace หรอื รูปปั้นเทพวนัีส (Venus de Milo) มทีัง้มรีูปปั้นสฟิงซ ์
(Sphinx), มัมมี ่(Mummy) หรอืร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดย
บรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑล์ูฟรจ์ะสรา้งเป็นรูปทรงพีระมดิที่
สรา้งขึน้จากกระจกเป็นอกีจุดยอดนิยมทีนั่กท่องเทีย่วตอ้งไปถ่ายรูปเป็นที่
ระลกึ และเป็นฉากทีม่อียู่ในในภาพยนตรเ์รือ่ง The Da Vinci Code 
จากนัน้ น าถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบักบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณ์ที่
โดดเดน่สงูตระหง่านคูน่ครปารสี ดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งขึน้ใน
ปีค.ศ.1889 ที่บรเิวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ น าท่านเดนิทางสู่ ถนนสายโร
แมนตกิช็องเอลเิซ่ (Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตุรัส
คองคอรด์ตรงสูป่ระตูชยั  นโปเลยีน น าชมและถ่ายรูปคูก่ับ ประตูชยันโป
เลยีน (Arc de Triomphe)  สญัลักษณ์แหง่ชยัชนะของจักรพรรดนิโป
เลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี   ค.ศ. 1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.
1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836  จากนั้น น าท่านชอ้ปป้ิงต่อที ่
หา้งสรรพสนิคา้ชื่อดังไดอ้สิระเลือกซื้อสนิคา้แฟชั่นราคาถูกในรา้นคา้
ปลอดภาษ ี)Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เครือ่งส าอาง น ้าหอม นาฬกิา
หรอืกระเป๋า จากนัน้พาทา่นสมัผัสกบับรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจาก
ทั่วทุกมุมโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารสีทีแ่กลเลอรี ่ลาฟา
แยตต ์ )Galeries Lafayette) หรอืท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ
จากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ทีม่สีาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารสี โดย
มสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต,เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง 
อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกลล ์

18.30 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานปารสี ชารล์ เดอ โกลล ์เพือ่ตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและ
สมัภาระเตรยีมตวัเดนิทางกรงุเทพฯ (มเีวลาใหท้า่นไดท้ าคนืภาษีTax Refund กอ่นการเชค็อนิ) 

22.40 น. ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทยโดยกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR038  
 

06.00 น.   เดนิทางถดงทา่อากาศยานโดฮา  รอเปลีย่นเครือ่ง  
08.35 น.   เดนิทางกลบัประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่QR838 
19.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านดงถดงผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขดน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย
ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 25,000 บาท + คา่วซีา่และบรกิาร 4,000 บาท (รวมมดัจ า29,000 บาท) 
กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์

วนัทีเ่กา้  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ                                                                                                 



- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวร์
สว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั **ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง  )จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า  6  เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ และ
จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากว่า 3หนา้ ** (กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ

ไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ  ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมี
เทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพ่ักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า กาตารแ์อรเ์วย ์สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขดน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และค่าประกัน
วนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามทีส่ายการบนิ
เรยีกเก็บ  
6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ MSIG แบบแผน
ประกนัภยัแบบ EASY 3 โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี ้ 
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ15-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ1-14 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศผูเ้อาประกนัทีม่อีาย ุ1-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผูเ้อาประกันทีม่อีาย ุ76-80 
ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทยผูเ้อาประกันภัยทีม่อีาย1ุ-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผูเ้อาประกันทีม่อีาย ุ76-80 
ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถ
ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้
ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
7.คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนา้ มนัตามรายการทัวร ์
8.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
  



6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้  
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
6.น ้าดืม่บนรถ มบีรกิารจ าหน่ายบนรถบสัราคา 1-2 EURO 
7. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิารทา่นละ 4,000 บาท  
8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น 
9.โปรแกรมนีไ้มร่วม Vat  
  
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ดน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศดกษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
1 2  . การประกันภัย  บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย 
แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท า
ประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตใุน
การเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี ้ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่าน
ตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้(ประเทศอติาล)ี  
ระยะเวลาด าเนนิการยืน่ 15 วนัท าการ 

 **ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย  **  
1. พาสปอรต์ ทีย่งัไมห่มดอาย ุ และมอีายไุมต่ ่ากวา่  6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุ หากหมดอายกุรณุาน าไปตอ่อายกุอ่นน าสง่ และมี

จ านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2- 3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่  หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควร
น าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู  

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 3. 5 * 3 cm จ านวน 2 ใบ และมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หา้ม
ตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครือ่งประดบั ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 



3. เอกสารสว่นตวั 
ส าเนาทะเบยีนบา้น  /ส าเนาบตัรประชาชน  /ส าเนาบตัรขา้ราชการ )ถา้มี(  แปลเป็นภาษาองักฤษ 
ส าเนาทะเบยีนสมรส   /ส าเนาทะเบยีนหยา่  /ส าเนาใบมรณะบตัร) กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ(  แปลเป็นภาษาองักฤษ 
ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ )ถา้เคยทกีารเปลีย่น(  แปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
)กรณีเด็กอายตุ า่กวา่(ปี20 แปลเป็นภาษาองักฤษ 
ส าเนาทะเบยีนบา้น  /ส าเนาสตูบิตัร  /หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา  /ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบตุ าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนใน
ปัจจบุนั,วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบับรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยโุรป หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกติ
หลังครบก าหนด ภาษาองักฤษ 
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ  ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างานและชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิห ้
ลาหยุดเพือ่เดนิทางไปยโุรป  เท่านัน้ไม่ตอ้งระบชุือ่ประเทศ  หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนด  และตอ้งมี
อายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั  โดยชือ่
ลกูคา้ทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื
หุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ) คัดลอกไมเ่กนิ 3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้(  
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศดกษา ใชห้นังสอืรับรองตัวจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยูเ่ป็นภาษาอังกฤษ
เทา่นัน้  ) สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ  1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่( 
 เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี 

จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา  หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา  หรอืหากเด็ก
เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา  จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บับตุรกบัผูท้ีบ่ตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปท าทีส่ านักงานเขตที่
ท าเบียนบา้นอยู่     ) พรอ้มแนบบัตรประชาชน  ของบดิาและมารดา  (  โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชือ่และ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง     และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีรั่บยืน่วซีา่ดว้ย กรณีเด็กที่
บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแต่เพยีงผู ้
เดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย  
4. 5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส   / ใบหยา่  / ใบมรณะ  ) กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลกัฐานการเงนิของตัวเองหรอื
ของสามกีไ็ด ้ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ีเป็นภาษาองักฤษ      พรอ้มกบัเขยีน
ชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบตุร ทีม่ดีว้ยกนั( 

5. หลกัฐานการเงนิ 
5.1ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ประจ าหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจากวันปัจจบุนั( 
ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะ
ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา 
แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์ 

**ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ย  **  
**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

a. หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ 

ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย  (BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบชุือ่เจา้ของบัญช ีและบคุคลที่

เจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ไมเ่กนิ 15 วันกอ่นยืน่ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5. 3  กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด  ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออก
จดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทาง และ
เหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย  

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหอ้ยา่งถกูตอ้ง เนือ่งจาก
เป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานทตู ทางบรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะ   
ถกูปฏเิสธวซีา่ได ้
รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจ านวนบตุรของผูเ้ดนิทาง  
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน
จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครัง้ หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั  
กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของ
สถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 
การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นัน้ ถงึสามารถด าเนนิการขัน้ตอนการยืน่วซีา่ได ้

 
** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 



แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ประเทศอติาล ี

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

1. ชือ่ - นามสกลุ )ภาษาไทย (       ............................................................................................ .................. 
2. ชือ่ - นามสกลุ )ภาษาองักฤษ (   ............................................................................................ .................. 
3. ชือ่  /นามสกลุเดมิ ) ถา้มี  (         ......................................................................................................... ..... 

4 .วัน-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................   อาย ุ ........ .....ปี   สถานทีเ่ก ิด ................................... ..... 
5 .เพศ    ชาย          หญงิ 

5 .ทีอ่ยูปั่จจบุนั )ภาษาองักฤษ(  
............................................................................................................................................................. 

.................................... .............รหัสไปรษณีย์  .................... อเีมลแ์อดเดรส  ............................................. . 
โทรศัพทม์อืถอื  .......................................................  ... โทรศัพทบ์า้น  ..........................................................  

6 .อาชพีปัจจบุนั ..................................... ...............ต าแหน่ง ......................................................................  
7. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย )หากประกอบกจิการคา้ขาย  โปรดระบอุยา่งชดัเจน( 

........................................................................................ ...................................................................... 
ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ...........................................................................................................................................  
รหัสไปรษณีย ์ ............. โทรศัพทท์ีท่ างาน /โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ....................... ............อเีมล์ ..........................  
8. รายไดต้อ่เดอืน  ........................................................... บาท 
9. รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลกั .........................................................................................  

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

 

10  .สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แตง่งาน)ไมจ่ดทะเบยีน(  
  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสามี -ภรรยา    ⃣   แยกกนัอยู ่

11.  ชือ่ -สกลุคูส่มรส )ถา้มี (  .............................................วั น/เดอืน/ปี เกดิ ................  สถานทีเ่กดิ  .....................  
12.  ชือ่ -สกลุ ของบดิา   ..................................................... วัน /เดอืน/ ปี เกดิ ................. สถานทีเ่กดิ  ......................  
13.  ชือ่ -สกลุ ของมารดา   ..................................................วั น/เดอืน/ปี เกดิ ................  สถานทีเ่กดิ  ......................  
14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี ้
      เลขพาสปอรต์  ..................... วันออก  ..................... วันหมดอายุ  .................. ออกให ้ณ ประเทศ  ...................  
      เลขพาสปอรต์  ..................... วันออก  ..................... วันหมดอายุ  .................. ออกให ้ณ ประเทศ  ...................  
15. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์ ............................................................................................................  

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  )กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ (   

17. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา  

ไมเ่คย 

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

18. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  )กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ (  ……………………………………… 

19.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

20 .ความรับผดิชอบคา่ใช ้จา่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้ งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้  ) บดิา -มารดา/ ญาติ /บรษัิท/องคก์ร ) 
     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ ................................................... ........... 

   บตัรเครดติ    
   เงนิสด 

** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น ** 
- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 



- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มลูการท างานของทา่นเป็นภาษาองักฤษให้

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


