
 

 

 

 

CODE: QR211>>> <<< 

 
 

 
 

QR211 : อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส 9 วนั 6 คนื  
ทวัรส์ุดคุม้!!  

อติาล ี: ชมความยิง่ใหญ่ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกที ่โคลอสเซีย่ม ชลิๆถ่ายรูปกับ หอเอนปิซา่  

ชมเกาะเวนสิ ชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมารโ์ค โบสถเ์ซนตม์ารก์ เดนิชมตัวเมอืงจนถงึสะพานรอัิลโต เป็น
สะพานทีเ่กา่แก่ทีสุ่ดในเวนสิ จากนัน้น าท่านสู่จุดศูนยก์ลางอันศักดิส์ทิธิข์องเมืองมลิาน ชม มหาวหิารแห่งมลิาน 
อสิระกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังของโลก อาทเิชน่ LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรยี วคิเตอร ์

เอ็มมานูเอล  
สวิต : สัมผัสอากาศหนาวบนยอดเขาทิตลิส เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ
สวติเซอรแ์ลนด/์ชมสงิโตหนิแกะสลัก/สะพานไมช้าเปล อสิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวติบรเิวณ Schwaneplatz เชน่ 
ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 
 
ฝร ัง่เศส : กรุงปารสีเมอืงทีไ่ดข้ึน้ชือ่เรือ่งคสามโรแมนตกิ ชมความสวยงานของหอไอเฟล/จัตุรัสคองคอร์ด ถนน
สายโรแมนตกิช็องเอลเิซ ่ช็องเอลเิซ ่แลว้ไปล่องเรอืบาโตมุชทีแ่ม่น ้าแซน ช๊อปป้ิงแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์ 

 

เดนิทางโดยสายการบนิระดบั 5ดาว QATAR AIRWAYS (QR) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหตุ 



(พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่นไม่

เสรมิเตยีง) 

07-15 ต.ค. 62 49,900  
 
 
 

 
เด็กอายุ 0-2 ปี/Infant 

15,000 บาท 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

12,500 25  

31 ต.ค.- 08 พ.ย. 62 49,900 12,500 25  

14-22 พ.ย. 62 49,900 12,500 25  

28 พ.ย.-06 ธ.ค. 62 49,900 12,500 25  

05-13 ธ.ค. 62 49,900 12,500 25  

23- 31ม.ค.63 49,900 12,500 25  

06-14 ก.พ. 63 49,900 12,500 25  

13-21 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 49,900 12,500 25  

05-13 ม.ีค. 63 49,900 12,500 25  

12-20 ม.ีค. 63 49,900 12,500 25  

19-27 ม.ีค. 63 49,900 12,500 25  

 

**ราคาไมร่วมคา่วซ่ีา+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+1 

 

17.30 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกชัน้4 ประตู 8 เคานเ์ตอร ์
Q สายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออก

บัตรทีน่ั่ง โหลดสัมภาระ 
21.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรุงโดฮา  โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR839 

00.40 น.    เดนิทางถงึทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง  

 

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

และพธิกีารทางศุลกากรและตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านสูน่ครวาตกินั ซึง่เป็นรัฐอสิระ มขีนาดเล็กมาก
เพียง 250 ไร่และเป็นศูนย์กลาง

ข อ ง ศ า ส น า ค ริ ส ต์ นิ ก า ย
โรมันคาทอลิก เป็นเมืองแห่งศา

สนจักรและที่ประทับของพระ
สันตะปาปา ประมุขสูงสุดแห่ง

ศาสนา หรือที่เรียกสัน้ๆ ว่า“โป๊ป” 
น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหา

วหิารเซนตปี์เตอร  ์St.Peter Basilica แห่งนครรัฐวาติกัน ที่งดงามดว้ย
ศลิปะในยุคเรเนซองส ์ใชเ้วลาสรา้งถงึ 150 ปี และยังไดร้ับการตกแต่งอย่าง

โอ่อ่าและหรูหรา ดา้นหนา้มหาวิหารเป็นลานกวา้งเรียกว่า St.Peter’s 
Square ประกอบไปดว้ยน ้าพุ 2 ดา้น และเสาโอเบลกิส ์ 1 ตน้ ลอ้มรอบไป

ดว้ยเหล่าเทพเทวาบนหลังคาและก าแพงสูง(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเขา้ Vatican 
Museum และ  Sistine Chapel )  จากนั้น  น าท่ าน เดินทางสู่  กรุงโรม 
(Rome)(ระยะทาง6ก.ม./15นาที) เมืองหลวงของประเทศอติาลี อดีตแห่ง
จักรวรรดโิรมันที่ยิง่ใหญ่มาเมื่อกว่า 2,000 ปี  ชืน่ชมกับสถาปัตยกรรมและ

ประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ น าท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซีย่ม (Colosseum) (ถ่ายรูปดา้นนอก) เป็น

วนัทีห่นึง่     ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ 

วนัทีส่อง     สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีอติาล ี- นครวาตกินั – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– กรุงโรม – 

โคลอสเซีย่ม – ประตูชยัคอนสแตนตนิ - น า้พุเทรวี ่– บนัไดสเปน -ปิซ่า                           อาหารเทีย่ง,เย็น                                                                                                                         



สนามกฬีากลางแจง้ขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม เริม่สรา้งขึน้ ในสมัยจักรพรรดเิวสปาเซยีนแห่งอาณาจักร
โรมันและสรา้งเสร็จ ในสมัยของจักรพรรดติิตัสในครสิตศตวรรษที่1 หรือประมาณปี ค.ศ.80 อัฒจันทร์เป็นรูป

วงกลมก่อดว้ยอฐิและหนิทรายวัดโดยรอบไดป้ระมาณ 527เมตร สูง 57เมตร ใกล ้ๆ กันนั้นเป็น ประตูชยัคอนส
แตนตนิ (Arch of Constantine) ถอืว่าเป็นมรดกส าคัญของประเทศอติาลีอกีทีห่นึง่ โดยสรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึ

ชัยชนะของกรุงคอสสแตนตนิ เป็นซุม้ประตูทีใ่หญ่ทีส่ดุของโรมันมีความสงูถงึ 21 เมตร จากนัน้ น าท่านชม น า้พุ

เทรวี ่(Trevi Fountain) ซึง่มรีูปปั้นของเทพเจา้เนปจูนตัง้โดดเด่นอยู่กลางน ้าพุ เป็นหนึง่ในสัญลักษณ์ทีส่ าคัญ
ของกรุงโรม เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวมาโยนเหรยีญเสีย่งทายตามเรื่องราวจากภาพยนตรเ์รื่อง Three Coins in 

The Fountain  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) (อาหารจนี) 

บา่ย น าท่านชมและถ่ายรูปบริเวณย่าน บนัไดสเปน (Spanish steps) 
เป็นบันไดทีก่วา้งทีส่ดุและยาวทีส่ดุในทวปียุโรป ถูกเรยีกชือ่ตามสถาน

ฑูตสเปน ซึง่ตัง้อยู่ ณ บริเวณนั้น ไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวอิตาเลียน ชื่อ Francesco de Sanctis เริ่มสรา้งเมื่อปี คศ.1723 

แลว้เสร็จในปี คศ.1725 ถือเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงโรม 
นอกจากความสวยงามอลังการกวา้งขวางของบันไดสูง  138 ขัน้ที่

ลอ้มรอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมอันสวยงามแลว้ จัตุรัสน้ียังต่อตรงกับ
ถนน Via Condotti ที่เต็มไปดว้ยรา้นแบรนด์เนมมากมาย ทัง้ Dior, 

Prada, Gucci,Valentio, Versace, Fendi, Ferragamo,Cartier, 
Bulgari, Rimowa, Longchamp, Furla, Tod’s Ferragamo Armani, 

Tag Heuer, Tissot และอื่นๆ เป็นตน้ จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงฟลอเรนซ์ Florence (ระยะทาง275 
ก.ม./4.30ช.ม) ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าอารโ์น (Arno River) ปัจจุบันเมอืงแห่งน้ีไดก้ลายเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้น

ประวัตศิาสตร ์และวัฒนธรรมมากเป็นอันดับตน้ๆของโลก 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) (อาหารทอ้งถิน่) 

  ทีพ่กั: Best Western Plus CHC Florence  ระดบั 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที3่)  

น าท่านเดนิทางสู่ เขตเมอืงเก่า ของฟลอเรนซ ์ที่ไดร้ับเลือกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก 

เมื่อปี ค.ศ. 1982 น าท่านเดนิชมความ
สวยงามบรเิวณ มหาวหิารฟลอเรนซ์ 

(Florence Cathedral ) ถ่ายภาพ
ดา้นนอก เป็นมหาวหิารเก่าแก่ทีม่อีายุ

มากกว่า 800 ปี เป็นมหาวหิารทีง่ดงาม
ที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลี อีกทั ้งยังเป็น

มหาวหิารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในอติาลี
รองลงมาจากมหาวหิารเซนตปี์เตอร์ที่รัฐวาตกัิน และยังเป็นมหาวหิารที่ใหญ่

ที่สุดอันดับที่ 4 ในทวีปยุโรปอีกดว้ย จากนั้น น าท่านชมจตัุรสัชกินอเรยี 
(piazza della signoria) เป็นจัตุรัสสวยงามดว้ยประตมิากรรมมากมายที่ตัง้

เรยีงรายอยู่ดา้นหนา้ของพระราชวังเวคคโิอ เชน่ รูปแกะสลักเพอรซ์อุิส วรีบุรุษ
กรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซ่า รูปแกะสลักเฮอร์ควิลีส และรูปสลัก the Rape                                                                                              

of the Sabine Women จากนัน้ น าท่านชม สะพานปอนเต เวคคโิอ (Ponte 
Vecchio) สะพานเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง เป็นสะพานเดยีวของฟลอเรนซท์ี่รอด

พน้การท าลายจากช่วงสงครามโลกมาได ้ทอดขา้มแม่น ้าอาร์โน ซึง่อดีตเป็น
แหล่งขายทองค าทีเ่ก่าแก่ของฟลอเรนซแ์ละยังคงอนุรักษ์บรรยากาศแบบด่ัง

เดมิไวไ้ดอ้ย่างดี ชมทัศนียภาพของตัวเมืองที่มีแม่น ้าอาร์โน ไหลผ่านนครที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณไว ้
อย่างน่าชืน่ชม สะพานเก่าแก่ที่สรา้งขึน้เพื่อใชใ้นการสัญจรขา้มแม่น ้าอาร์โน บนสะพานนั้นเป็นที่ตัง้ของอาคาร

รา้นคา้ ซึง่เป็นตัวแทนจ าหน่ายงานศลิปะ อัญมณี และของทีร่ะลกึจ านวนมากอสิระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของที่ระลกึ 
ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัยสมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงปิซ่า Pisa (ระยะทา86ก.ม./1.30 ชั่วโมง) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) (อาหารจนี) 

วนัทีส่าม  เมอืงฟลอเรนซ ์– มหาวหิารฟลอเรนซ ์- จตุัรสัชกินอเรยี - เมอืงปิซ่า - จตัุรสักมัโป เดย ์มริา              
               โกล ี– หอเอนปิซ่า- เมอืง เมสเตร                                                        อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น  



บา่ย น าท่านชม จตัุรสักมัโป เดย ์มริาโกล ีหรอื จตัุรสัดูโอโม ่หรอืทุง่มหศัจรรย ์เป็นบรเิวณทีล่อ้มรอบดว้ยก าแพงใจ
กลางเมืองปิซ่า และเป็นที่ตัง้ของมหาวิหารเก่าแก่ที่มี

ขนาดใหญ่ที่สุด และน าท่านชมถ่ายรูป 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยข์องโลก หอเอนปิซ่า (Leaning Tower of 

Pisa) ใหท้่านเดนิเล่น ถ่ายรูปกับหอเอนปิซา่ที่สรา้งขึน้

เพื่อเป็นหอระฆังแห่งวิหารประจ าเมือง แต่เพียงการ
เริ่มตน้ของการสรา้งถึงบริเวณชัน้ 3 ก็เกิดการทรุดตัว

และตอ้งหยุดการก่อสรา้งจนถัดมาอีกร่วม 100 ปี ถงึได ้
สรา้งต่อจนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็นสถานที่กาลิเลโอ 

เคยมาพสิูจน์เรือ่งแรงโนม้ถ่วงของโลก และการตกของ
วัตถุดว้ย จนถงึ เวลานัดหมายน าท่านดนิทางสู ่เมอืงMestre (ระยะทาง321 ก.ม./ 5 ชัว่โมง) 

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

  ทีพ่กั:  Hotel Novotel Venezia Mestre Castellana 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเวนสิ Venice (ระยะทาง10 ก.ม./ 20 นาท)ี เมอืงเวนสิถูกสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็กๆ 
จ านวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึง่เป็น
ส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียตรกิ เดนิทางถงึ ท่าเรอืตรอน

เคตโต ้(ใชเ้วลาในการน่ังเรือประมาณ 30 นาที ) เป็น
ท่าเรอืทีม่เีรอืบรกิารในการเดนิทางไปในทีต่่าง ๆ ของเมอืง 

เพื่อชมทิวทัศน์ธรรมชาติของ 2 ฝ่ังคลองโดยทางเรือ 
นับเป็นเมืองที่คลองมากกว่าถนนอีกเมอืงหนึ่งของโลก น า

ท่านน่ังเรือสู่ เกาะเวนสิ (Venice Island) ดนิแดนแสน
โรแมนตกิ น าท่านชมความสวยงามของ จตัุรสัซานมารโ์ค 

(Piazza San Marco หรอื Saint Mark Square) เป็น
จัตุรัสกลางเมืองเวนิส ที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งใน

อิตาลี ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรมอันงดงาม อาทิ โบสถ์
เซนต์มาร์ก (St. Mark’s Basilica) เดิมที่เป็นโบสถ์

สว่นตัวของผูค้รองเมอืงในสมัยนัน้ พระราชวงัดอจส ์(Doge’s Palace), ลโีอเน่ (Lione) รูปปั้นสงิโตตัวใหญ่ตดิ
ปีกพรอ้มถือหนังสอื ซึง่ถือเป็นสัญลักษณ์ประจาเมืองเวนิส เดนิชมตัวเมืองจนถงึสะพานรอิลัโต เป็นสะพานที่

เกา่แกท่ีส่ดุในเวนสิและเป็นสะพานแรกทีข่า้ม Grand Canal (คลองแกรนดค์าแนล) สัญลักษณ์อกีอย่างของเมอืงเว
นิส งานก่อสรา้งที่แสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นอัจฉรยิะดา้นสถาปัตยกรรม สะพานขา้ม Grand Canal ที่เก่าแก่และ

สวยงามท าใหเ้ป็นที่รูจ้ักของ  นักท่องเที่ยวมากที่สดุ เป็นจุดถ่ายภาพทีส่ าคัญแห่งหนึง่ จุดเด่นของสะพานรอัีลโต
คือมีหลังคาคลุมสะพาน และยังเป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมืองมาตัง้แต่พันปีก่อนครสิตกาล (ไม่รวมในค่าทวัร ์

กรณีตอ้งการน ัง่กอนโดล่า สามารถตดิตอ่ทีไ่กดร์าคาล าละ 120 ยูโร 1 ล าสามารถน ัง่ไดสู้งสุด 4-6 ทา่น
คะ่ ลอ่งประมาณ 30 นาท)ี  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) (อาหารทอ้งถิน่) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่กรุงมลิาน (Milan) หรอื มลิาโน่(ระยะทาง268 ก.ม./ 4 ชัว่โมง) เมอืงใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก
กรุงโรม ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ มชีือ่เสยีงในดา้นแฟชั่น ศลิปะ และเครือ่งหนัง เป็นเมอืงแห่งแฟชั่นชัน้น าของ
โลก ในลักษณะเดยีวกับ นวิยอรก์ ปารสี ลอนดอน อกีทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางทางธุรกจิของประเทศอติาลอีกีดว้ย  

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

  ทีพ่กั:  Holiday Inn Milan - Assago 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 
 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที9่) 

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

วนัทีห่า้   มลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน - แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล – เมอืงลูเซริน์- ชมสงิโตหนิ
แกะสลกั – ชมสะพานไมช้าเปล                                                                    อาหาร เชา้,เทีย่ง     



จากนั้นน าท่านไปชม พามาชมอาคารที่
ท าการของ  City Hall เมืองมิลาน 

อิตาลีชื่อ  Palazzo Marino ปาลาซ
โซ มารีโน  จ าก นั้ น  น าท่ านสู่ จุ ด

ศูนย์กลางอันศักดิ์สทิธิ์ของเมืองมลิาน 

ชม มหาวหิารแหง่มลิาน (Duomo di 
Milano) (ถ่ายรูปดา้นนอก) มหาวหิารน้ี
สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ที่ถือ
ว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เริม่สรา้งในปี 1386 แต่กว่าจะ

เสร็จตอ้งใชเ้วลากว่า 400 ปี ดา้นนอกมหีลังคายอดเรยีวแหลมทีท่ าจาก
หนิอ่อนจ านวน 135 ยอด และมรีูปป้ันหนิอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 

ชิน้ ยอดที่สูงที่สดุมรีูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่า  เป็น
สง่าอยู่จากนั้นใหท้่านอิสระกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมชื่อดังของ

โลก อาทเิชน่ LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็ม
มานูเอล (Galerie Victor Emmanuel) (รา้น Prada รา้นแรกของ

โลก) ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลกึจากดา้นในซึง่เป็นอาคารกระจกที่
เกา่แกแ่ละสวยงาม 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) (อาหารจนี)   
บา่ย น าท่านสู ่เมอืงลูเซริน์ (Lucerne)ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(ระยะทาง244ก.ม./

3.30 ช.ม.) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดบัหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถู่ก
หอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา  จากนั้น  น าท่านชมสิงโตหิน  

แกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็น
อนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวติที่เกดิจากการปฏวัิติ

ในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมี
ความยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อันงดงาม

ซึง่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซริ์นเป็นสะพานไมท้ี่มีหลังคาที่เก่าแก่

ที่สุดในยุโรป สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมีภาพวาด
ประวัตศิาสตร์ของชาวสวิตตลอดแนวสะพาน  จากนั้นใหท้่านไดอ้สิระเลือกซือ้

สนิคา้ของสวติบรเิวณ Schwaneplatz เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, 
นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 (อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

 ทีพ่กั:  Hotel Rothaus Luzern & Peruvian Culinary Art 3*  

หรอืระดบัใกลเ้คยีง  
(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่1)  
เดนิทางสู่สถานีกระเชา้โรแตร์เพื่อเดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาทติลสิ(Titlis) ท่านจะไดส้ัมผัสกับกระเชา้ทรงกลมที่เรียกว่า 

โรแตร ์เคเบิล้คาร ์ที่จะหมุนรอบๆ ที่ท่านสามารถดูววิได ้360องศาในขณะที่เคลื่อนที่ขึน้ไปเรื่อยๆ ท่านจะไดข้ึน้ชม
ทัศนียภาพที่งดงามของเทือกเขาแอลป์  ชมถ ้าแข็งที่สวยงาม และเดนิเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหิมะบนยอดเขา และชม
สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเที่ยวบนยอดเขาทติลสิ สะพานมีความ
ยาว 100 เมตร ความสูง 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้ผา ถ่ายรูปกับถ า้ใตธ้ารน า้แข็ง Glacier Cave จากนั้นอสิระให ้
ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

วนัทีห่ก   เมอืงลูเซริน์ – ยอดเขาทติลสิ – กรุงเบริน์ - เมอืงเบอซ็องซง                    
                                                                                                 อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น         



 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืงบนยอดเขา)  (มือ้ที1่2)  

บา่ย น าท่านเดนิทางลงสู่ดา้นล่าง จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่กรุงเบริน์ (Bern) 
(ระยะทาง146 ก.ม./2.30 ช.ม.) เมืองหลวงของประเทศตัง้อยู่ใจกลาง
ประเทศสวติเซอรแ์ลนดส์วสิเซอรแ์ลนด ์มแีม่น ้าอาเร่ (Aare) ลอ้มรอบตัวเมอืง 
เสมือนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาตไิว ้3 ดา้น คือ ทางดา้นทศิเหนือ ทศิใต ้
และทศิตะวันออก สว่นทศิตะวันตกชาวเมืองไดส้รา้งก าแพงและสะพานขา้มที่
สามารถชักขึน้ลงได ้มีประชากรประมาณ 130,000 คน มีย่านเมืองเก่าซึง่เต็ม

ไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูตคิเต็มไปดว้ยอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี จากนัน้ น า
ท่านถ่ายรูปกับนาฬกิา ไซท้ ์กล็อคเค่ (ZYTGLOGGE) หอนาฬกิายุคกลาง
ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของย่านเมืองเก่าเบริน์ ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 อายุ 800 ปีทีม่โีชวใ์หดู้ทุกๆชั่วโมงทีน่าฬกิาตีบอก
เวลา ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่มีชือ่เสยีงมากที่สดุของกรุงเบริ์น มหาวหิารเซนต์วนิเซนต์รัทเฮา้ส (ทาวน์ฮอลล)์ 
อกีหนึง่อาคารทีม่ชี ือ่เสยีงของกรุงเบริน์ ถูกสรา้งขึน้ในชว่งระหว่างปี 1857-1902 ไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิ Hans 

Auer อาคารโดดเด่นดว้ยโดม ทีม่คีวามสงู 64 เมตร จากนัน้หากมเีวลา อสิระเลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นราคาถูกในรา้นคา้
ปลอดภาษ ี(Duty Free Shop) อาท ิเช่น เครื่องส าอาง น ้าหอม นาฬกิาหรือกระเป๋า เครื่องหนัง จนไดเ้วลาอัน

สมควร เดนิทางสู่ เมอืงเบอซ็องซง (Besancon) (ระยะทาง180 ก.ม./3ช.ม.) หรือ บีซันซ ์เป็นเมืองหลวงและ
เมอืงส าคัญของจังหวัดดูและของแควน้ฟร็องช-์กงเต ทางตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส เบอซ็องซงตัง้อยู่ไม่ไกล

จากพรมแดนสวติเซอรแ์ลนด ์ตัวเมอืงตัง้อยู่ตรงโคง้แม่น ้าดูซึง่เป็นสาขาของแม่น ้าโรน 
เย็น      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่13) (อาหารจนี) 

 ทีพ่กั:  Hotel ibis Styles Besancon 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

               (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่4)  

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

(อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ) 

วนัทีเ่จ็ด   เมอืงเบอซ็องซง - McArthurGlen Troyes – กรุงปารสี – ลอ่งเรอืบาโตมุช  
                                                                                                                    อาหาร เชา้,เย็น         



บา่ย เดนิทางสูก่รุงปารสี (Paris) (183ก.ม/2.30 ช.ม.) เมอืงหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอั์นเหลือลน้ 
ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด กรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล ้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงดว้ยอิทธิพลของ
การเมือง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชั่น 

วทิยาศาสตร์และศลิปะ ท าใหก้รุงปารสี

เป็นหนึ่งในเมืองที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึง่
ของโลก น าท่านล่องเรือบาโตมุช 
(Bateaux Mouches Cruise) ไปตาม
แม่น ้าแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส 
ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอัน
คลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝาก

ฝ่ังแม่น ้า เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่า
ประทับใจ 

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

  ทีพ่กั:  Best Western Plus Paris Velizy 4*  หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

              (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่6) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแวรซ์ายส ์(22ก.ม/40 นาที) จากนั้น น าเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัแวรซ์ายส ์
(Versaille Palace) อั นยิ่ ง ให ญ่  ( มี ไ กด์ท อ้งถิ่น

บรรยายในพระราชวัง) ที่สรา้งขึน้ตามพระราชประสงค์
ของพระเจา้หลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตร

อลังการ ทัง้จิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลักและ
เครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งนิอย่างมหาศาล พาท่านชม

หอ้งต่างๆของพระราชวัง  เช่น โบสถ์หลวงประจ า
พระราชวัง,ทอ้งพระโรงทีต่กแต่งอย่างวจิติรบรรจง, หอ้

งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี่, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) 
ที่มีความยาวถงึ 73 เมตร ซึง่เป็นหอ้งที่พระยาโกษาธิ

บดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคย
เขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลุยสท์ี่ 14 แห่งฝรั่งเศส อีก

ทัง้ยังเป็นหอ้งที่ใชส้ าหรับจัดงานเลี้ยงและเตน้ร าของพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี่ 16, ชม
หอ้งบรรทมพระราชนีิที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลียนที่ยิง่ใหญ่ น าท่าน

เดนิทางกลับ กรุงปารสี (22ก.ม/40 นาท)ี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่7) (อาหารทอ้งถิน่)   

วนัทีแ่ปด  ปารสี - พระราชวงัแวรซ์ายส ์- พพิธิภณัฑล์ูฟวร ์- หอไอเฟล - ประตูชยัฝร ัง่เศส -ถนนช็องเอลเิซ่  - 
- ชอ้ปป้ิงทีแ่กลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์-   ทา่อากาศยานนานาชาต ิปารสี ชารล์ เดอ โกลด ์ 

                                                                                                                          อาหาร เชา้,เทีย่ง  



บา่ย น าท่านถ่ายภาพด้านนอก พิพิธภณัฑ์ลูฟวร ์(Louvre Museum) 
พพิธิภัณฑท์างศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีง เกา่แกท่ีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ปัจจุบันเป็น

สถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดับโลกเป็น
จ านวนมากกว่า 35,000 ชิน้ ท่านสามารถเดินชมงานศิลปะชื่อกอ้งโลก 

อย่ างภาพวาดโมนาลิซา(Mona lisa),The Virgin and Child with St. 

Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่งดังของเลโอนาร์โด ดาวิน
ชี, รูปป้ัน The Victory of Samothrace หรือ รูปป้ันเทพวีนัส (Venus de 

Milo) มีทั ้งมีรูปปั้นสฟิงซ์ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรือร่องรอยอารย
ธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑ์ลูฟร์จะ

สรา้งเป็นรูปทรงพีระมิดที่สรา้งขึ้นจากกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมที่
นักท่องเทีย่วตอ้งไปถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ และเป็นฉากทีม่อียู่ในในภาพยนตร์

เรือ่ง The Da Vinci Code จากนัน้ น าถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับกับหอไอเฟล 
(Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารสี ดว้ยความสงู

ถงึ 1,051 ฟุต ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 ที่บรเิวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ น า
ท่านเดนิทางสู ่ถนนสายโรแมนตกิช็องเอลเิซ่ (Champs Elysees) ซึง่

ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรด์ตรงสูป่ระตูชยั  นโปเลยีน น าชมและถ่ายรูปคู่
กับ ประตูชยันโปเลยีน (Arc de Triomphe)  สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ

ของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซใ์นปี   ค.ศ. 1805 โดยเริม่
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836  จากนั้น น าท่านช ้

อปป้ิงต่อที่ หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังไดอ้สิระเลือกซือ้สนิคา้แฟชั่นราคาถูกใน
รา้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free Shop) อาท ิเช่น เครื่องส าอาง น ้าหอม 

นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนัน้พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอ้ป
ป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารีสทีแ่กลเลอรี ่

ลาฟาแยตต ์(Galeries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซื้อสินคา้
ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุง

ปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต,เครื่องหนัง, มีดพับ, 

นาฬิกายี่หอ้ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ สมควรแก่
เวลาน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกลล ์

18.30 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานปารสี ชารล์ เดอ โกลล ์
เพือ่ตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและสัมภาระเตรยีมตัวเดนิทางกรุงเทพฯ  
(มเีวลาใหท้่านไดท้ าคนืภาษีTax Refund กอ่นการเชค็อนิ) 

22.40 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทยโดยกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR038  

06.00+1 น.   เดนิทางถงึทา่อากาศยานโดฮา  รอเปลีย่นเครือ่ง  
08.35 น.   เดนิทางกลบัประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่QR838 
19.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกล่าว 

- จะสง่จอยน์ทัวรกั์บบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงค์เดนิทางต่อ) โดย
ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท่้านทราบกอ่นล่วงหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้  

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ทา่นละ 25,000 บาท + คา่วซี่าและบรกิาร 4,000 บาท (รวมมดัจ า29,000 บาท) 
กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร ์
- ค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกต๋ัวหรอืวซีา่ออกใกลวั้นเดนิทางท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทัวร์
สว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เท่านัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวีซา่ไม่ต ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั้นทางบรษัิทจะ
ไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 

วนัทีเ่กา้  ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ                                                                                                 



4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครื่องบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวันได)้ 

2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการหรือ ระดับใกลเ้คียงกัน กรณีหอ้งพักในเมืองที่ระบุไวใ้นโปรแกรมมี
เทศกาลวันหยุด มงีานแฟรต์่างๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า กาตารแ์อรเ์วย ์สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และค่าประกัน
วนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนิทีม่ีการเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามทีส่ายการบนิ
เรยีกเก็บ  
6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ MSIG แบบแผน
ประกันภัยแบบ EASY 3 โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี้  

- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอุบัตเิหตุ  
  ผูเ้อาประกันภัยทีม่อีายุ 15-75 ปีบรบิูรณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกันภัยทีม่อีายุ 1-14 ปีบรบิูรณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกันภัยทีม่อีายุ 76-80 ปีบรบิูรณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศผูเ้อาประกันทีม่ีอายุ 1-75 ปีบรบิูรณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผูเ้อาประกันทีม่อีายุ 76-80 
ปีบรบิูรณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทยผูเ้อาประกันภัยที่มีอายุ1-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผูเ้อาประกันทีม่อีายุ 76-80 
ปีบรบิูรณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 

ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเท่าน ัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถ
ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้
ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
7.ค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีนา้ มันตามรายการทัวร ์
8.ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้  

3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้  
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
6.น ้าดืม่บนรถ มบีรกิารจ าหน่ายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 
7. คา่วซี่าเชงเกน้และบรกิารท่านละ 4,000 บาท  
8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจและน า้ใจจากท่าน  
 
กรณีวซี่าไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต(วซี่าไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่นคา่วซี่าและค่าบรกิารยืน่วซี่า/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่าน

ลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  



8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้  
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย 
แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทัง้นี้การท า
ประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุใน
การเดนิทางเท่าน ัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่าน
ตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  
14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

เอกสารในการขอยืน่วซ่ีาเชงเกน้ (ประเทศอติาล)ี 
ระยะเวลาด าเนนิการยืน่ 15 วนัท าการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 
1. พาสปอรต์ ที่ยังไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายุ หากหมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุกอ่นน าสง่ และมี

จ านวนหนา้เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซี่า หากมีพาสปอรต์เล่มเกา่ไม่ว่าจะเคยมวีซีา่ในกลุ่มเชงเกน้หรอืไม่ก็ตาม ควร
น าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกับทางสถานฑูต  

2. รูปถา่ย รูปสหีนา้ตรงปัจจุบนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 3.5 * 3 cm จ านวน 2 ใบ และมอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน หา้ม
ตกแต่งรูป หา้มสวมแว่นสายตา หา้มมเีครือ่งประดับ ตอ้งเป็นรูปทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ 

3. เอกสารสว่นตวั 
ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาบัตรขา้ราชการ (ถา้ม)ี แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร(กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ)  แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น) แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
(กรณีเด็กอายุต ่ากวา่20ปี) แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาสูตบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุต าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบัน,วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกับบรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยุโรป หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกติ
หลังครบก าหนด ภาษาอังกฤษ 
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างานและช่วงเวลาทีอ่นุมัติให ้
ลาหยุดเพื่อเดนิทางไปยุโรป เท่านั้นไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ หลังจากนั้นจะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนด และตอ้งมี
อายุไม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชือ่
ลูกคา้ทีร่ะบุในหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซ็นชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คัดลอกไม่เกนิ 3 เดอืน และเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้)  
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตัวจรงิจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก าลังศกึษาอยู่เป็นภาษาอังกฤษ
เท่านัน้ (สถานทูตไม่รับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไม่ว่าเป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 
 เด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี 

จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรือมารดา หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็ก
เดนิทางกับมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง
ไปต่างประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองค่าใชจ่้ายใหกั้บบุตรกับผูท้ีบุ่ตรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปท าทีส่ านักงานเขตที่
ท าเบียนบา้นอยู่  (พรอ้มแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ที่รับยื่นวีซ่าดว้ย กรณีเด็กที่

บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้
เดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย  



4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลักฐานการเงนิของตัวเองหรอื

ของสามก็ีได ้ในกรณีทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางไปกับสาม ีจะตอ้งมีจดหมายรับรองค่าใชจ่้ายจากสาม ีเป็นภาษาอังกฤษ      พรอ้มกับเขยีน
ชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบุตร ทีม่ดีว้ยกัน) 

5. หลกัฐานการเงนิ 
5.1ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก ประจ าหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจากวันปัจจุบัน) 
ควรเลอืกเล่มที่มีการเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะ
ครอบคลุมกับค่าใชจ่้ายในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ่้ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เมือ่กลับสูภู่มลิ าเนา 
แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสัมภาษณ์ 

**ยอดเงนิสุดทา้ยทีลู่กคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลุมคา่ทวัรด์ว้ย ** 
**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

a. หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบุ้คคลอืน่ในคณะ 

ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ่้าย (BANK GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุชือ่เจา้ของบัญช ีและบุคคลที่

เจา้ของบัญชอีอกค่าใชจ่้ายใหโ้ดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ไม่เกนิ 15 วันกอ่นยืน่ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5.3 กรณีทีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออก
จดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายและการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทาง และ
เหตุผลทีจั่ดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย  

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกน้ กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหอ้ย่างถูกตอ้ง เนื่องจาก
เป็นขอ้มูลทีต่อ้งสง่ใหกั้บทางสถานทูต ทางบรษัิทฯไม่สามารถกรอกแทนท่านไดเ้พราะถา้ขอ้มูลผดิพลาด ท่านอาจจะ   
ถูกปฏเิสธวซีา่ได ้
รายละเอยีดเกีย่วกับชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจ านวนบุตรของผูเ้ดนิทาง  
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว่้าท่าน
จะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมือในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดังกล่าวเชน่กัน  
กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซี่าแลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลยพนิจิของ
สถานทูตเรือ่งวซีา่ของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ในแต่ละประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 
การยืน่วซี่านัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมัดจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านกอ่นเท่านัน้ ถงึสามารถด าเนนิการขัน้ตอนการยืน่วซีา่ได ้

 
** เอกสารประกอบการยืน่วซี่าตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ประเทศอติาล ี

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ของท่าน (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .............................................................................................................. 
2. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ)   .............................................................................................................. 
3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ (ถา้ม)ี          .............................................................................................................. 
4. วัน-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................  อายุ ............. ปี   สถานทีเ่กดิ ........................................ 
5. เพศ   ชาย          หญงิ 

5. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 
โทรศัพทม์อืถอื ..........................................................  โทรศัพทบ์า้น .......................................................... 
6. อาชพีปัจจุบัน .................................................... ต าแหน่ง ...................................................................... 
7. ชือ่สถานทีท่ างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพท์ทีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.......................... 
8. รายไดต้่อเดอืน ........................................................... บาท 
9. รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนือจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก ......................................................................................... 
      แหล่งทีม่าของรายไดนั้น้ .......................................................................................................................... 

 
10 . สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แต่งงาน(ไม่จดทะเบยีน) 

  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา    ⃣   แยกกันอยู่ 

11. ชือ่-สกลุคู่สมรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 
12. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 
13. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 



14. ท่านม ีPassport เล่มเกา่หรอืไม่ ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี้ 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
15. ยอดเงนิคงเหลอืในบัญชอีอมทรัพย ์............................................................................................................ 
16. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)   

17. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดตั้ง้แต่วันที ่.............................................. ถงึวันที ่.................................................. 

18. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

19.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ) ................................................................. 

20. ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

           ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกค่าใชจ่้ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 
     เช็คเดนิทาง     กรุณาระบุชือ่ .............................................................. 

   บัตรเครดติ    
   เงนิสด 

** กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น เพราะขอ้มูลท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น ** 
- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดูประวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของทา่นเป็นภาษาองักฤษให้

ครบถว้น ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น / ลกัษณะงาน / รายไดต้อ่เดอืน  
หมายเหตุ : การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีง
ตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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