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TG994 EUROPE LOVE LOVE                9D6N 

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

 อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส 9 วนั 6 คนื  

มลิาน เวนสิ ลเูซริน์ แองเกลเบริก์ ดจิอง ปารสี 
เดนิทางโดยสายการบนิไทย Thai Airways (TG) สะสมไมลไ์ด ้50% 

 

 

 

 



 

 

** ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิารแลว้ 4,500 บาท ** 

  

 FLIGHT 
DEPARTURE:  TG944  BKK-FCO 00.20-06.50 
RETURN:   TG931 CDG-BKK 13.40-05.55 
 
*หมายเหต:ุ พเีรยีดเดนิทางกรุป๊ 03 – 11 มนีาคม 63 

ไฟลท์ขาไปกลบัจะเป็น TG944  BKK-FCO 00.10-06.00 // TG931 CDG-BKK 12.30 - 06.00 

 
 

 
 

21. 00 น.   พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิขาออกช ัน้ 4 โซน  D เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย(TG) เจา้หนา้ที่
ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 
 

 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง 
ราคา
ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี  

)ไมเ่สรมิเตยีง(  

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

03 – 11 มนีาคม 63 49,900 

(เด็กไมเ่กนิ2ขวบ/Infant 
50% ของราคาทวัร)์  

13,500 31  

05 – 12 พฤษภาคม 63 49,900 13,500 31  

19 – 27 พฤษภาคม 63 49,900 13,500 31  

02 – 10 มถินุายน 63 49,900 13,500 31  

16– 24 มถินุายน 63 49,900 13,500 31  

วนัทีห่น ึง่     ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ   

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

 

00.20 น. น าท่านเดนิทางสู่ กรุงโรม ประเทศอติาล  ีโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG944 (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 11 ชัว่โมง 54 นาท)ี 

06.50 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีกรุงโรม ประเทศอติาล ีน าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืง และพธิกีารทางศุลกากรและตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้ น าท่านสู่ นครวาตกินั ซึง่เป็นรัฐ

อิสระ มีขนาดเล็กมาก จากนั้น  น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า  มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter 

Basilica (ระยะทาง 29 ก.ม./45 นาท)ี แห่งนครรัฐวาตกิัน ทีง่ดงามดว้ยศลิปะในยคุเรเนซองส ์ใชเ้วลาสรา้ง

ถงึ 150 ปี และยังไดรั้บการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา ดา้นหนา้มหาวหิารเป็นลานกวา้งเรียกว่า 

St.Peter’s Square ประกอบไปดว้ยน ้าพุ 2 ดา้น และเสาโอเบลกิส ์1 ตน้ ลอ้มรอบไปดว้ยเหล่าเทพเทวา

บนหลังคาและก าแพงสงู(คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่เขา้ Vatican Museum และ Sistine 

Chapel )  จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่กรุงโรม (Rome)(ระยะทาง6ก.ม./20

นาท)ี เมอืงหลวงของประเทศอติาล ีอดตีแหง่จักรวรรดโิรมนัทีย่ ิง่ใหญ่มาเมือ่

กว่า 2,000 ปี  ชืน่ชมกับสถาปัตยกรรมและประวัตศิาสตรแ์ห่งความยิง่ใหญ ่

น าท่านสัมผัสความยิง่ใหญ่ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกที ่โคลอสเซีย่ม 

(Colosseum) (ถา่ยรปูดา้นนอก) เป็นสนามกฬีากลางแจง้ขนาดใหญต่ัง้อยู่

ใจกลางกรุงโรม เริม่สรา้งขึน้ ในสมัยจักรพรรดเิวสปาเซยีนแห่งอาณาจักร

โรมันและสรา้งเสร็จ ในสมัยของจักรพรรดติติัสในครสิตศตวรรษที่1 หรือ

ประมาณปี ค.ศ.80 อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อดว้ยอิฐและหินทรายวัด

โดยรอบไดป้ระมาณ 527เมตร สงู 57เมตร ใกล ้ๆ กันนัน้เป็น ประตชูยัคอนส

แตนตนิ (Arch of Constantine) ถอืว่าเป็นมรดกส าคัญของประเทศ

อติาลอีกีทีห่นึง่ โดยสรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึชยัชนะของกรุงคอสสแตนตนิ เป็น

ซุม้ประตูทีใ่หญ่ทีส่ดุของโรมันมคีวามสูงถงึ 21 เมตร จากนัน้ชมและถ่ายรูป 

จตัรุสัโรมนั (Roman Forum) ซึง่อยูใ่กล ้ๆ กนักบัโคลอสเซีย่ม จัตรัุสโรมัน

ถอืว่าเป็นศูนยก์ลางดา้นต่างๆ เชน่ การประชุมทางการเมอืง การปกครอง 

บชูาเทพเจา้ ฯลฯ ของกรุงโรมในสมัยโบราณ ใชเ้วลาสรา้งยาวนานมากถงึ 

900 ปี ปัจจบุนัเหลอืแตซ่ากปรักหักพังแตก่็ยงัรูส้กึไดถ้งึความยิง่ใหญ่อลังกา 

จากนัน้ น าท่านชม น า้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) ซึง่มรีูปปั้นของเทพเจา้

เนปจูนตัง้โดดเด่นอยู่กลางน ้าพุ เป็นหนึง่ในสัญลักษณ์ทีส่ าคัญของกรุงโรม 

เป็นสถานทีนั่กทอ่งเทีย่วมาโยนเหรยีญเสีย่งทายตามเรือ่งราวจากภาพยนตร์

เรือ่ง Three Coins in The Fountain  

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมนอูาหารจนี 

บา่ย          น าทกุทา่นมุง่หนา้สู ่ฟลอเรนซ ์(Florence) (ระยะทาง275ก.ม./4 ชัว่โมง) 
เมอืงหลวงของแควน้ทสัคาน ีตน้ก าเนดิของศลิปะแบบเรอเนซองส ์อดตี
ศนูยก์ลางดา้นสถาปัตยกรรม วรรณกรรม และวัฒนธรรมอนัรุง่โรจน์ ดนิแดน
ทีม่เีสน่หอ์นัน่าหลงใหลแหง่นีไ้ดช้ ือ่วา่เป็นสถานทีท่ีนั่กท่องเทีย่วใฝ่ ฝันมา
เยอืนมากทีสุ่ด จากนัน้น าท่านชม เขตเมอืงเก่าฟลอเรนซ ์ที่ไดรั้บการ

วนัทีส่อง     สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีอติาล ี- นครวาตกินั – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– กรงุโรม –      

                  โคลอสเซีย่ม – ประตชูยัคอนสแตนตนิ -  จตัรุสัโรมนั – น า้พเุทรวี ่– ปิซา่ 

                                                                                                                     อาหารเทีย่ง, เย็น                                        



คัดเลือกจากองค์การยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ.1982 น าท่านชม สะพานเวคคโิอ (Ponte 
Vecchio) สะพานเก่าแก่ที่สุดของเมือง เป็นสะพานเดียวของฟลอเรนซท์ี่รอดพน้การทาลายจากช่วง
สงครามโลกมาได ้ปัจจบุนักลายเป็นจุดชมววิ แหล่งดงึดูดนักท่องเทีย่วทีส่ าคัญของเมอืง น าท่านชม จตัรุสั
เดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della Signoria) ทีส่วยงามและมเีอกลักษณ์โดดเด่นอยา่ง  มาก เนื่องจากเป็น
ทีต่ัง้ของรูปปั้นเดวดิ ผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงของไมเคลิ แองเจโล่ ถัดมา คอื ปาลาซโซ เวคคโิอ (Palazzo 
Vecchio) ปราสาทเกา่แกข่องเมอืงฟลอเรนซ ์มสีัญลักษณ์คอื หอคอย Torre d’ Arnolfo ในอดตีใชเ้ป็น
สถานทีแ่จง้ขา่วสารใหก้บั 3 ชาวเมอืง ดว้ยการสง่สญัญาณ หากมไีฟไหม,้ น ้าทว่ม, ขา้ศกึโจมต ีฯลฯ ถอืเป็น
สถานทีป่ระวัตศิาสตรส์าคญัของฟลอเรนซ ์ปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะทีใ่หญท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของฟลอเรนซ ์
จากนั้นน าท่านชมวิวริมฝ่ังแม่น ้ าอาร์โน จากนั้น น า
ท่านถ่ายรูปที่  มหาวิหารฟลอเรนซ์ ( florence 
cathedral) หรอื อาสนวหิารแม่พระแห่งดอกไม ้เป็น
อาสนวหิารประจ าอัครมุขมณฑลฟลอเรนซ ์ตัง้อยู่ที่
เมืองฟลอเรนซ์ มณฑลฟลอเรนซ์ แควน้ทัสกาน ี
ประเทศอติาล ีสรา้งขึน้ในช่วงปลายครสิตศ์ตวรรษที ่
13 ออกแบบโดยฟีลปิโป บรูเนลเลสก ีดา้นหนา้โบสถ์
ประดับตกแต่งดว้ยหนิออ่นสขีาว เขยีว และชมพู มหา
วหิารแห่งนี้ใหญ่เป็นล าดับที ่4 ของทวปียโุรป รองจากมหาวหิารนักบญุเปโตร มหาวหิารนักบญุเปาโลนอก
ก าแพง และมหาวหิารมลิาน มคีวามยาว 153 เมตร และฐานของโดมกวา้งถงึ 90 เมตร 

ค า่             รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

     หลังรับประทานอาหาร น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั 

       ทีพ่กั: พกั Best Western Plus CHC Florence  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

         (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทฯจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง) 

 

  เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

       น าท่านเดนิทางไปยัง เมอืงปิซ่า Pisa  (ระยะทาง 86 กม./ 1.30 ชม.) อดตีเมอืงท่าเรอืชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์ร
เนียนและเป็นทีต่ัง้ของหอเอนปิซา่  น าท่านชม จตัรุสักมัโป 
เดย ์มริาโกล ี(Miracle Squae) หรอื จตัรุสัดโูอโม ่Piazza 
del Duomo หรอืทุง่มหศัจรรย ์ เป็นบรเิวณทีล่อ้มรอบดว้ย
ก าแพงใจกลางเมอืงปิซา่ และเป็นทีต่ัง้ของมหาวหิารเกา่แกท่ีม่ ี
ขนาดใหญ่ทีส่ดุ ทีต่ัง้ของโบสถด์ูโอโมแ่ห่งปิซา่ (Duomo di 
Pisa), หอบพัตสิ (Baptistery) และน าท่านชมถ่ายรูป 1 ใน 7  
สิง่มหัศจรรยข์องโลก หอเอนปิซ่า (Leaning Tower of 
Pisa) ใหท้า่นเดนิเลน่ ถา่ยรปูกบัหอเอนปิซา่ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็น
หอระฆงัแห่งวหิารประจ าเมอืง แต่เพยีงการเริม่ตน้ของการสรา้ง
ถงึบรเิวณชัน้ 3 ก็เกดิการทรดุตัวและตอ้งหยดุการกอ่สรา้งจนถัด
มาอกีร่วม 100 ปี ถงึไดส้รา้งต่อจนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็น
สถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิูจน์เรือ่งแรงโนม้ถ่วงของโลก และ
การตกของวัตถุดว้ย จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงโบโลญญา่ (Bologna) (ระยะทาง 169 กม. ใชเ้วลา
เดนิทาง ประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของแควน้เอมเีลยีโรมัญญา โดยตัวเมอืงนัน้ตัง้อยูร่ะหว่างแมน่ ้าโป
กับเทอืกเขาแอแพนไนน์ นอกจากนัน้ยังเป็นหนึง่ในเมอืงยคุกลางทีไ่ดรั้บการรักษาไว ้อยา่งดทีีส่ดุแห่งหนึง่ใน
ยโุรป และยงัเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัยทีเ่กา่แกท่ีส่ดุคอื “Alma Mater Studiorum”  

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร (มือ้ที4่) เมนอูาหารจนี 
บา่ย จากนัน้ น าท่านชมบรเิวณ จตัรุสัมจัโจเล ่(Piazza Maggiore) จัตุรัสขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงเกา่ที่

ลอ้มรอบดว้ยโบสถซ์านเปโตรนโิอ (Basilica of San Petronio) ซติี ้
ฮอล ลานน า้พุเทพเนปจูน (Fontana Del Nettuno) และอาคารปา
ลาซโซ เดล โพเดสตา (Palazzo Del Podesta) ใหท้่านเดนิชมเมอืง
และถ่ายรูปจนไดเ้วลานัดหมาย จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมสเตร 
(Mestre) (ระยะทาง 148 กม. /2ชม.15นาท)ี เมอืงหลวงของแควน้เวเน
โต เป็นแควน้ที่มคีวามมั่งคั่งและเป็นแหล่งที่มอีุตสาหกรรมเยอะทีสุ่ดใน
ประเทศอติาล ีเป็นอกีหนึง่แควน้ทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมเดนิทางมามากอกีแห่ง
หนึ่ง โดยมนัีกท่องเทีย่วมาเยอืน เฉลี่ยไม่ต ่ากว่า 60 ลา้นคนในทุกๆปี 
รวมถงึยงัมรีา้นขายสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าของโลกอกีมากมาย อกีทัง้ยังมี
จัตรัุสทีม่แีลนดม์ารก์เกา่แก ่สมัผัสไดถ้งึความงดงามของอาคารประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอติาลใีนแบบดัง้เดมิ   

ค า่            รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) เมนอูาหารจนี 

 หลังรับประทานอาหารน าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 

 วนัทีส่าม       เมอืงปิซา่ – หอเอนปิซา่ – จตัรุสักมัโป เดย ์มริาโกล ี– เมอืงโบโลญญา่ – จตัรุสัมจัโจเล ่– 
จตัรุสัมจัโจเล ่– เมสเตร  

                                                                                                             อาหารเชา้,เทีย่ง, เย็น                                        



     ทีพ่กั : พกั Novotel venezia Mestre Castellana 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

       (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทฯจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง) 

 
เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้Tronchetto Pier เป็นท่าเรอืทีม่เีรอืบรกิารในการเดนิทางไปในทีต่่าง ๆ 
ของเมอืง เพือ่ชมทวิทัศน์ธรรมชาตขิอง 2 ฝ่ังคลองโดยทางเรอื นับเป็นเมอืงทีค่ลองมากกว่าถนนอกีเมอืงหนึง่
ของโลก น าท่านน่ังเรอืสู ่เกาะเวนสิ (Venice Island) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เมอืงเวนสิไดรั้บฉายาว่า ราชนิี
แห่งทะเลเอเดรยีตกิ (Queen of the Adriatic) เมอืงแห่งสายน ้า เมอืงแห่งสะพานและเมอืงแห่งแสงสว่าง ถูก
สรา้งขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆจ านวนมากเขา้ดว้ยกันในบริเวณ
ทะเลสาบเวนิเทีย ซึง่เป็นสวนหนึ่งของทะเลอาเดรียตกิ เป็นเมืองท่า
โบราณ และเป็นเมอืงทีใ่ชค้ลองในการคมนาคมมากทีส่ดุชมความสวยงาม
ของ จตัรุสัซานมารโ์ค (Piazza San Marco หรอื Saint Mark Square) 
เป็นจัตรัุสกลางเมอืงเวนสิ ทีข่ ึน้ชือ่วา่สวยทีส่ดุแห่งหนึง่ในอติาล ีลอ้มรอบ
ดว้ยสถาปัตยกรมอันงดงาม อาท ิโบสถเ์ซนตม์ารก์ (St. Mark’s 
Basilica) เดิมที่เ ป็นโบสถ์ส่วนตัวของผูค้รองเมืองในสมัยนั้น 
พระราชวังดอจส ์(Doge’s Palace), ลโีอเน่ (Lione) รูปปั้นสงิโตตัวใหญ่
ตดิปีกพรอ้มถอืหนังสอื ซึง่ถอืเป็นสัญลักษณ์ประจาเมอืงเวนสิ เดนิชมตัว

เมืองจนถึงสะพานรอิลัโต เป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในเวนิสและเป็น
สะพานแรกที่ขา้ม Grand Canal (คลองแกรนดค์าแนล) ชมสะพาน 
Bridge of Sighs สะพานสะอืน้ หรอืบางคนเรยีกว่า "สะพานแห่งการ
ทอดถอนใจ” ซึง่ทอดขา้มดา้นหลังวงัของผูป้กครองเวนสิในอดตี ไปยงัคกุ
ทีอ่ยู่อกีฟากฝ่ังคลอง ว่ากันว่าสะพานแห่ง  นี้คอืจุดหายใจเฮอืกสดุทา้ย
แห่งอิสรภาพของเหล่านักโทษ และคุกแห่งนี้เองเป็นที่คุมขังนักรัก
กระเดือ่งนามคาสโนวา่ ในต านานเลา่วา่การจบูบนเรอืกอนโดล่าใตส้ะพาน
แหง่นีจ้ะน าไปสูค่วามรักนรัินดร ์นับเป็นหนึง่ในจุดทีโ่รแมนตกิทีส่ดุจุดหนึง่
ในเวนสิอสิระใหท้่านเดนิชมความโรแมนตกิของเกาะแห่งนี้ หรอืท่านยัง
สามารถสัมผัสประสบการณ์ล่องเรอืกอนโดล่า ชมความงามของเกาะเวนสิ (ไม่รวมในค่าทวัร ์กรณี
ตอ้งการน ัง่กอนโดลา่ สามารถตดิตอ่ทีไ่กดร์าคาล าละ 120 ยูโร 1 ล าสามารถน ัง่ไดสู้งสุด 4-6 ทา่นคะ่ 
ลอ่งประมาณ 30 นาท)ี เพือ่ใหท้า่นไดม้เีวลาสมัผัสบรรยากาศของเกาะเวนสิอยา่งเต็มอิม่  

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) เมนอูาหารทอ้งถิน่ 
บา่ย น าท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรอืตรอนเคตโต  ้จากนั้น น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดินทางสู่ กรุงมลิาน 

(Milan)(ระยะทาง 268 ก.ม./ใชเ้วลา 3.30 ชัว่โมง)  เมอืงใหญ่เป็น
อนัดับสองรองจากกรงุโรม ตัง้อยูท่างตอนเหนอืของประเทศอติาล ีเมอืงมิ
ลาน หรอืทีค่นอติาเลยีนเรยีกว่า มลิาโน(่Milano) เป็นเมอืงหลวงทาง
แฟชัน่ของโลกแขง่กับปารสีในประเทศฝร่ังเศส เป็นศูนยก์ลางทางธุรกจิ
ของอติาล ีนอกจากนัน้ยังมภีาพวาดเฟรสโกท้ีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดัง และโรง
ละครโอเปร่าอันลอืชือ่จากนัน้น าท่านถ่ายภาพดา้นนอก มหาวหิารดูโอ
โม ่(Milan Duomo) มหาวหิารทีส่รา้งดว้ย สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ จัด
ว่าเป็นมหาวหิารทีม่คีวามใหญ่โตเป็นอันดับ  สามของโลก เริม่สรา้งในปี 
ค.ศ.1386 แต่  กว่าจะแลว้เสร็จใชร้ะยะเวลารวมกว่า 400 ปี ดา้นนอกมี
หลังคายอดเรยีวแหลมทีท่ าจากหนิออ่นจ านวน 135 ยอด และมรีูปปั้นหนิ
ออ่นจากสมยัตา่งๆ กวา่ 2,245 ช ิน้ โดยยอดหลังคาทีส่งูทีส่ดุ มรีปูปัน้ทอง
ขนาด 4 เมตร ของพระแมม่าดอนน่าเป็นสงา่อยู ่จากนัน้ ใหท้า่นอสิระชอ้ป
ป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังของโลก อาทเิชน่ LV,PRADA,GUCCI, TOD’S 
ณ แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล(Galerie Victor Emmanuel) (รา้น 
Prada รา้นแรกของโลก) และท่านสามารถถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึจากดา้นใน
ซึง่เป็นอาคารกระจกทีเ่กา่แกแ่ละสวยงาม  

     ค า่             รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่8) เมนอูาหารจนี 
    หลังรับประทานอาหารน าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 

         ทีพ่กั: พกั Holiday Inn Milan Assago หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

         (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทฯจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วัน กอ่นเดนิทาง) 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่         เมสเตร – ทา่เรอืตรอนเคตโต ้– เกาะเวนสิ - จตัรุสัซานมารโ์ค – มลิาน  -  มหาวหิารดโูอโม ่-   

                    Galerie Victor Emmanuel                                         บรกิารอาหารเชา้,เทีย่ง, เย็น                                        



 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที ่9)  เดนิทางสู่ เมอืงแองเกลิเบริก์ ประเทศ
สวสิเซอรแ์ลนด ์(ระยะทาง 248 ก.ม./ใชเ้วลา 3.30 ชม.)  เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูบ่นเขาสงู อยูใ่นรัฐออบวัลเดนิ 
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ จุดสงูสดุในพรมแดนของเมอืงเป็นยอดเขาทติลสิ ซึง่ยอดเขา
ทติลสิมคีวามสงูประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน ้าทะเลปาน กลาง เมอืงแองเกลิเบริก์ เป็นทีต่ัง้ของสถานี
กระเชา้โรแตร ์ 

เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) เมนอูาหารทอ้งถิน่ 
บา่ย น าทา่นเดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาทติลสิ (Titlis) ทา่นจะไดส้ัมผัสกับกระเชา้ทรงกลมทีเ่รยีกว่า โรแตร ์เคเบิล้คาร ์

ทีจ่ะหมุนรอบๆ ทีท่่านสามารถดูววิได ้360องศาในขณะทีเ่คลือ่นทีข่ ึน้ไปเรือ่ยๆ ท่านจะไดข้ึน้ชมทัศนียภาพที่
งดงามของเทอืกเขาแอลป์  ชมถ ้าแข็งทีส่วยงาม และเดนิเล่นถ่ายรูปหรอืเล่นหมิะบนยอดเขา และชมสะพาน
แขวน TITLIS CLIFF WALK สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมคีวาม
ยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้ผา อสิระใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศัย น าทา่นน่ังเคเบิล้คารล์ง
มาทีส่ถานดีา้นลา่ง จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดบัหนึง่ของ

สวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.ใชเ้วลา45นาท)ี  จากนัน้ น าทา่นชม
สงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพี
อย่างกลา้หาญของทหารสวสิที่เกดิจากการปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel 
Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น า้รอยส ์ (Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืน
สัญลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคา

คลมุสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวิ
ตบรเิวณ Schwaneplatz เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, 
Omega, Tag Heuer เป็นตน้ (อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

 หลังรับประทานอาหารน าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 
         ทีพ่กั  : Hotel Rothaus Luzern หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

        (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทฯจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง) 

วนัทีห่า้     แองเกลเบริก์ – น ัง่กระเชา้สูย่อดเขาทติลสิ – เมอืงลเูซริน์ - Lion Monument - สะพานไมช้า

เปล-ทะเลสาบลเูซริน์ - ช็อปป้ิงยา่น  Old Town                                 บรกิารอาหารเชา้, เทีย่ง 



 

 

เชา้               รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่11) 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู  กรงุเบริน์ (Bern) (ระยะทาง 110 กม./ใชเ้วลา 

1.30 ชัว่โมง) นครหลวงอนั งามสง่าของประเทศ และเป็นเมอืงมรดกโลก
อนัล ้าคา่ทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์มาสู ่ปัจจบุนั เบริน์ ถกูสรา้งขึน้ในยคุกลางของ
ยโุรป องคก์ารยเูนสโก ้ประกาศให ้สว่นหนึง่ของเบริน์เป็นเมอืงมรดกโลก 
ชม หอนาฬกิา (Clock Tower) ทีม่หีนา้ปัดขนาดใหญ  มลีักษณะเป็น
ประตูโบราณตัง้คร่อมอยูค่รึง่ถนนถัดจากหอนาฬกิาไป เดนิไปชมสักพักก็
จะถงึบา้นไอนฺสไตน ์สัมพัทธภาพสังเกตง่ายๆ บนหนา้ต่างบา้นชัน้ 2  มี
รูปเขาตดิอยู ่จากนัน้แวะถ่ายรูป บอ่หมสีนี า้ตาล (Bear Pit)  เมือ่มาถงึ
เมอืงนี้ ก็ตอ้งแวะเขา้มาชม เจา้หมกี่อน ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบริ์น 
ทีว่า่สญัลักษณ์ของกรงุเบริน์ก็เพราะว่า มปีระวัตคิวามเป็นมาเกา่แก ่ตัง้แต่
สมัยผู ค้รองเบิร์นในยุคนั้นไดอ้อกล่าสัตว์ สัตว์ตัวแรกที่ล่าได ้คือ 
หม ี เพราะว่า สถานทีต่ัง้อยูก่อ่นเขา้เมอืง และบางวันก็อาจจะมผีูดู้แลหม ี
น าหมอีอกมาใหช้ม ความน่ารักของหมใีนชว่ง ฤดูรอ้น และ ฤดูหนาว และ
แวะถ่ายรูปกับTown Hall ที่สรา้งขึน้ในแบบ Burgundian สไตล์
โกธคิตอนปลาย ปัจจุบันใชเ้ป็นที่ท างานของนายกเทศมนตรีประจ ามล
รัฐเบริน์ 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่2) เมนอูาหาร
จนี 

บา่ย           จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงดจิอง (Dijon) (ระยะทาง 252 ก.ม./ใชเ้วลา 3.45 ชัว่โมง)  ประเทศฝร ัง่เศส 
อดตีเมอืงหลวงแหง่แควน้เบอรก์นัด ีผา่นทุง่ราบอนักวา้งใหญ่แหล่งผลติมัสตารด์ชือ่ดัง อกีทัง้ยังมชีือ่เสยีงในการ
ผลติไวน์ชัน้เลศิอกีดว้ย ผ่านชมอาคารบา้นเรอืนสมัยเรอเนสซองส ์โบสถแ์ละวหิารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึง่มี
จดุเดน่คอื การมงุหลังคาดว้ยกระเบือ้งสแีดงสดจัดเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่13)  เมนอูาหารพืน้เมอืง 
         ทีพ่กั: พกั Ibis Styles Dijon Central 3*หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

               (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทฯจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง) 

 
 เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่14) 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่McArthurGlen Troyes (185 ก.ม./2.30 ชัว่โมง) ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิง
สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ HUGO BOSS, LACOSTE, CONVERSE, ARMANI , NIKE , PUMA , 
BODY SHOP และอืน่ๆอกีมากมาย (อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง )  

บา่ย            น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุปารสี (Paris) (183ก.ม/2.30 ช.ม.) เมอืงหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ทีนั่กท่องเทีย่วอยากมา
เยือนมากที่สุด กรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมที่ล ้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงดว้ยอทิธพิลของการเมือง 
การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รุงปารสีเป็น
หนึ่งในเมืองที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากนั้น น าท่านถ่ายภาพ
ดา้นนอก พพิธิภณัฑล์ูฟวร ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑท์าง
ศลิปะที่มีชือ่เสยีง เก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันเป็นสถานที่จัด
แสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวน
มากกว่า 35,000 ชิน้ ท่านสามารถเดนิชมงานศลิปะชือ่กอ้งโลก อย่าง
ภาพวาดโมนาลซิา(Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, 
Madonna of the Rocks  ผลงานอันโดง่ดังของเลโอนารโ์ด ดาวนิช,ี รูป
ปั้น The Victory of Samothrace หรอื รูปปั้นเทพวนัีส (Venus de Milo) 
มทีัง้มรีูปปั้นสฟิงซ ์(Sphinx), มัมมี ่(Mummy) หรอืร่องรอยอารยธรรม
โบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑล์ูฟรจ์ะสรา้ง
เป็นรปูทรงพรีะมดิทีส่รา้งขึน้จากกระจกเป็นอกีจุดยอดนยิมทีนั่กท่องเทีย่ว
ตอ้งไปถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ และเป็นฉากทีม่อียู่ในในภาพยนตรเ์รือ่ง The 
Da Vinci Code จากนัน้ น าถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับกับหอไอเฟล (Tour 
Eiffel) สัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นสงูตระหง่านคู่นครปารสี ดว้ยความสงูถงึ 

วนัทีห่ก   กรงุเบริน์ -  Clock Tower -  Einstein House – บอ่หมสีนี า้ตาล- Town Hall – เมอืงดจิอง        

                                                                                                          บรกิารอาหารเชา้, เทีย่ง, เย็น 

วนัทีเ่จ็ด    ดจิง – กรงุปารสี – พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์– หอไอเฟล – ถนนสายโรแมนตกิช็องเอลเิซ ่– ประตชูยั   
                                                                                                                          บรกิารอาหารเชา้, เย็น                                                                                                                           



1,051 ฟุต ซึ่งสรา้งขึ้นในปีค.ศ.1889 ที่
บรเิวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ น าท่านเดนิทางสู ่
ถนนสายโรแมนตกิช็องเอลเิซ่ (Champs 
Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรด์
ตรงสูป่ระตูชยันโปเลยีน น าชมและถ่ายรูปคู่
กับ ประตูชยันโปเลียน (Arc de 
Triomphe)  สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของ
จักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี   
ค.ศ. 1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 
แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836  จากนั้น น า
ท่านชอ้ปป้ิงต่อที ่ หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังได ้
อสิระเลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นราคาถูกในรา้นคา้ปลอดภาษ ี (Duty Free Shop) อาท ิ เชน่ เครือ่งส าอาง 
น ้าหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนัน้พาท่านสมัผัสกับบรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกใน
หา้งสรรพสนิคา้ใหญใ่จกลางกรงุปารสีทีแ่กลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galeries Lafayette) หรอืท่านสามารถ
เลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ทีม่สีาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารสี โดยมสีนิคา้
มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต,เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer 
เป็นตน้   

 ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่15) เมนอูาหารจนี 
 ทีพ่กั: Best Western Plus Paris Velizy 4*  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

              (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทฯจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง) 

วนัทีแ่ปด    ทา่อากาศยานปารสี ชารล์  เดอ โกลล ์– ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ                                                                        

                                                                                                                            บรกิารอาหารเชา้ 

 
เชา้               รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่16)   

        ทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานปารสี ชารล์ เดอ โกลล ์ (ระยะทาง 25ก.ม./ใชเ้วลา 45 นาท)ี 

09.00 น.       เดนิทางถงึสนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกลล ์ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนื ภาษี (Tax Refund) และเลอืกซือ้สนิคา้ใน   

                    รา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ  

13.40 น.      เหนิฟ้าสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสายการบนิ สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG931 

 
05.55 น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 
 

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

 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ

บนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่กา้   ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

 - จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

 - หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

 - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย

ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
 

3. การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

 - กรณุาช าระมดัจ าและคา่วซีา่ ทา่นละ 29,500 บาท  (มดัจ า 25,000 + คา่วซีา่ 4,500)  

 - คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

 - ถ่ายรูป/สแกน ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์ จัดสง่

บรษัิทฯ เพือ่ท าการสง่ชือ่ยืน่ค ารอ้งขอรับควิวซีา่ ภายใน 3 วัน หลังจากทา่นช าระเงนิมดัจ าคา่ทัวร ์

**ส าคญั ** ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง    )จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า  6  เดอืนก่อนหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ  
และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากว่า 3 หนา้   (กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิท  มฉิะนัน้ทาง
บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุและน าสง่ใหก้บับรษัิทฯ พรอ้มพรอ้มหลักฐานการช าระเงนิมดัจ าคา่ทัวร ์
 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทุกกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบั



คณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้ง

คา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

5. อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

      (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้  

 2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

 3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

 4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และ

คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับ

ตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ สะสมไมลไ์ด ้50% กรุณาแจง้เลขสมาชกิรอยัล ออรค์ดิ พลัส พรอ้มสง่ส าเนาพาสปอรต์หรอื

กอ่นออกตั๋ว 

7.การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบ

แผนประกนัภยัแบบ Worldwide  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี ้ 

- การสญูเสยีชวีติ /อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
   ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ค รอง 1,000, 000 บาท  
   ผูเ้อาประกนัภยัทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 500 , 000 บาท  
   คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ไมเ่กนิวงเงนิ 1,500, 000 บาท  
   คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทย ไมเ่กนิวงเงนิ 50, 000 บาท  

   ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบรษัิท  มากกว่า
ขอ้บงัคับ ตาม พ .ร.บ .ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้  แต่

ทัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความ
คุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

8. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการทัวร ์พรอ้มคนขบัรถ(กฎหมายสหภาพยโุรป ไมอ่นุญาตใหพ้นักงานขับรถ
ท างานเกนิ 12 ชม./วัน) 
 
6. อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

 4. ค่าภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไป

แลว้ 

 6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

 7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 50 EURO ตอ่ทรปิ  

 8. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิารทา่นละ 4,500 บาท 

 

7. หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง

บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

 

กรณีวซี่าไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต(วซี่าไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ )/คา่มดัจ าแลนด ์

(กรณีใกลว้นัเดนิทาง) 
 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน

, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  



7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 20วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10.มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศ

ในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่

ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12.การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 

ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้

ประกนัสขุภาพในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไปและควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

13.มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

14.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศ

ในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่

ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 

 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ )Italy( 
ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 10-วนัท าการ 15 

ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายนิว้มอื ตามวนัเวลานดัหมายยืน่วซีา่ 
โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

 
 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุโดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมจี านวน

หนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2 - 3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่ )หากมอีายไุมเ่พยีงพอ กรณุาด าเนนิการท าพาสปอรต์เล่ม

ใหม่ ก่อนจัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ที  ( หากผูส้มัครเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทางบรษัิททัวร ์     เพือ่

น าไปแสดงตอ่สถานทตู 
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน 2ใบ  รูปถ่ายมอีายไุมเ่กนิ 3เดอืน 

หา้มตกแตง่รปู,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยช ารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

   )ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80 % ของขนาดภาพ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เอกสารสว่นตวั  )ถา้มี(  

 - ส าเนาบตัรประชาชน /ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรขา้ราชการ )ภาษาไทย(  
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ  )ถา้มี ( ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี้ 
 - ส าเนาทะเบยีนสมรส /ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร )กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ(  
 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ -สกลุ )ถา้เคยมกีารเปลีย่น(  
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) ปี18จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้



 - ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาสตูบิตัร  
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ (ไมไ่ดเ้ดนิทาง มารดา/บดิา) ปี18จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาสตูบิตัร  
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา -มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา -มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง
จากมารดาบดิา หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิา -มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางกับบคุคลทีส่าม พรอ้ม

กบัยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการเดนิทางใหก้ั บเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต  /อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยูต่าม
) ทะเบยีนบา้นของทา่นพรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการ  (มารดา-ส าเนาบตัรประชาชนของบดิา/
เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 
บดิา มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกบับตุร และเซน็เอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่-กรณีบดิามารดาหยา่รา้ง -
จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผู้ เ้ดยีว 

จากนัน้ ผูป้กครองจ าเป็นตอ้งน าหนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ  (ทัง้ฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ)
 สง่ใหก้รมการกงสลุ กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัตใิหเ้ด็กเดนิทางไปต่างประเทศ กอ่นน าสง่บรษัิททัวร์

)สามารถขอดตูัวอยา่งไดท้ีแ่ผนกวซีา่ขอ งบรษัิททัวร(์ 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจบุนั (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่า่นท างานปัจจบุนั   โดย

ระบตุ าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยโุรป (โดยไมต่อ้งระบชุ ือ่

ประเทศ ใหใ้ช ้ European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลง

นามผูม้อี านาจอยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4. 2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ )พค. 0403 (, หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ  )DBD (, 
)คัดส าเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ(  

 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบบัจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านัน้ สถานทูตไมรั่บพจิารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 
 

4. 4 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส /ใบมรณะ)กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ( , หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  ใน
กรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางรว่มกนักบัสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ี)Sponsor Letter) ระบชุือ่สกลุ    วัน -
(จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั 
 

4. 5 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ )Freelance(, ธรุกจิขายสนิคา้ออนไลน ์ฯลฯ 
จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งที่มาของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรือ

เอกสารประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้  )จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้(  
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากประจ า  )บัญชสีว่นตัว (

รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง  6 เดอืน  )กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบูรณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ (

และมยีอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบัญชนัีน้ๆไมต่ ่ากว้า่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลุมกับ
คา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลับสูภ่มูลิ าเนา 

 

 

5. 2  ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  เขยีนจดหมายชีแ้จงความสัมพันธร์ะหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง  )Sponsor Letter( 
พรอ้มแนบหนังสอืรับรองการเงนิ ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพยท์ีม่รีายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง กรุณาเลอืก )  เดอืน  6
(ออก สม า่เสมอ-บญัชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบญัชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้ 

 ทัง้นี ้ผูท้ีส่ามารถสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยใหผู้เ้ดนิทางได ้ตอ้งเป็นบดิา / มารดา   /พีน่อ้งทอ้งเดยีวกัน สายเลอืดเดยีวกัน-
เทา่นัน้!! กรณุาระบ ุชือ่ ชีแ้จง้เป็นภาษาองักฤษสกลุ ลงในจดหมาย-และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทาง 

 

หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรูณ์ )Book Bank (หรอืมปีระวัตกิารเดนิบญัชไีมค่รอบคลมุตามเงือ่นไขที่
ก าหนด ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ )Bank Statement( 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ภายใน 1- 2 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่  
 **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า  กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าทา้ยโปรแกรมทัวร์ใหต้รงกับขอ้มูลความเป็นจริง 
เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มลูใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอก
ประวัต ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มคัรได/้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของท่านเป็นเท็จขอ้มลูไมถู่กตอ้งกับความเป็นจรงิ ท่าน /
อาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิมดัจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรณุากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! 
หากด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 



 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์
ตามทีส่ถานทตูนัดหมาย )โปรดแตง่กายสภุาพ (ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแกท่า่น ตลอดทัง้ชว่ย
ประสานงานกบัทางการสถานทตู และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอืให ้
ทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณาต่อวซีา่ของ
ทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 
พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย )โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง(  

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (Italy) 
โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

1. ชือ่ - นามสกลุ )ภาษาองักฤษ............................................................................................   ( ........ 

2. ชือ่ - สกลุเดมิ )ตอนเกดิ.........................................................     (................................ .......... 

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยูต่ามส าเนาทะเบยีนบา้น )ภาษาองักฤษ(  

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

 .................................................รหัสไปรษณีย์   ....................อเีมลแ์อดเดรส ............................................. . 

5. ทีอ่ยูพ่ านักปัจจบุนั กรณีไมต่รงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น  )ภาษาองักฤษ(  

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

 .................................................รหัสไปรษณีย์   ....................อเีมลแ์อดเดรส ............................................. . 

6.โทรศัพทม์อืถอื )โปรดระบุ  .............................................. (โทรศัพทบ์า้น )ถา้มี.......................................... (  

7. อาชพีปัจจบุนั .................................................... 

    ต าแหน่งงาน )ตรงกบัที่ระบใุนหนังสอืรับ รองการงาน......................................................................  ( 

8. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย )หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน(  

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

.. 

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ...........................................................................................................................................  

รหัสไปรษณีย ์  .............โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย  ...................................อเีมล์ ..........................  

9. รายไดต้อ่เดอืน  ...........................................................บาท  

10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แตง่งาน )ไมจ่ดทะเบยีน(  

  ⃣   หยา่    ⃣   มา่ย    ⃣   อยูก่นิฉันสามี-ภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

11. ชือ่ -สกลุคูส่มรส )ถา้มี  ............................................. (วัน/เดอืน/ปี เกดิ  ................สถานทีเ่กดิ .....................  

12. ชือ่ -สกลุของบดิา  .....................................................วัน/เดอืน/ปี เกดิ .................สถานทีเ่กดิ ......................  

13. ชือ่ -สกลุของมารดา ..................................................  วัน /เดอืน/ปี เกดิ  ................สถานทีเ่กดิ ......................  

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่ลา่สดุ หรอืไม ่ )ถา้มี (โปรดระบุ  

      เลขพาสปอรต์  .....................วันออก  .....................วันหมดอายุ  ..................ออกให ้ณ ประเทศ ...................  

15. ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา หรอืไม่ ) โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ ............................( 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................................. ถงึวันที ่.................................................. 

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้นี ้

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

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

18. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง     มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ )บดิา-มารดา/ญาติ/บรษัิท/องคก์ร ) 

     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ ................................................... .......... 

   บตัรเครดติ    ความสมัพันธ ์............................................................ 



   เงนิสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารใหบ้รษัิทฯล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่าจากทางสถานทูต         
กรณีวซีา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัตทัินตามก าหนดวนัเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรุณาจัดส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอร์มใบกรอกขอ้มูลส าหรับยืน่วซีา่  )เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร์(     

พรอ้มจัดสง่ใหก้บับรษัิทฯทันท ี!! หากด าเนนิการล่าชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์  
ไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 - กรณุากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มลูทีท่่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารทีจ่ะใชย้ืน่สถานทูต 
เนื่องจากขอ้มูลทัง้หมด บริษัทฯจ าเป็นตอ้งด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งขอ้มูลที่ไม่
สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  -  หากหน่วยงานยังไมส่ามารถออ กหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มลูการท างานของท่านใหช้ดัเจน 

)ระบเุป็นภาษาองักฤษ (ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทาง ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่/จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
  - กรณุาจัดสง่ หนังสอืเดนิทาง )Passport) และเอกสารฉบบัจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้บับรษัิทฯ อยา่งชา้ไมเ่กนิ 2 สปัดาห์ 

กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 
          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดปูระวัตกิารเดนิในชว่ง ทีผ่า่นมา 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็น
เพยีงตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


