
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 
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

วนัทีห่นึง่     ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ   

วนัทีส่อง     สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีอติาล ี- นครวาตกินั – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– กรุงโรม –     

 โคลอสเซีย่ม – ประตชูยัคอนสแตนตนิ -  จตัรุสัโรมนั – น า้พุเทรวี ่– ปิซา่           อาหารเทีย่ง, เย็น                                        



อิส ระ  มีขนาด เล็ กมาก  จาก นั้น  น าท่ านถ่ายรูปด้านหน้า  มหาวิห ารเซนต์ปี เตอร์ St.Peter 

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

ถึง 150 ปี และยังไดรั้บการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา ดา้นหนา้มหาวิหารเป็นลานกวา้งเรียกว่า 

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

บนหลังคาและก าแพงสงู(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่เขา้ Vatican Museum และ Sistine Chapel )   

    จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome)(ระยะทาง6ก.ม./20

นาท)ี เมอืงหลวงของประเทศอติาล ีอดตีแห่งจักรวรรดโิรมันทีย่ ิง่ใหญ่

มาเมือ่กว่า 2,000 ปี  ชืน่ชมกับสถาปัตยกรรมและประวัตศิาสตรแ์ห่ง

ความยิง่ใหญ่ น าท่านสัมผัสความยิง่ใหญ่ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของ

โลกที่ โคลอสเซี่ยม (Colosseum) (ถ่ายรูปดา้นนอก) เป็นสนาม

กฬีากลางแจง้ขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม เริม่สรา้งขึน้ ในสมัย

จักรพรรดเิวสปาเซยีนแห่งอาณาจักรโรมันและสรา้งเสร็จ ในสมัยของ

จักรพรรดติติัสในครสิตศตวรรษที1่ หรอืประมาณปี ค.ศ.80 อัฒจันทร์

เป็นรูปวงกลมกอ่ดว้ยอฐิและหนิทรายวัดโดยรอบไดป้ระมาณ 527เมตร สงู 57เมตร ใกล ้ๆ กันนัน้เป็น ประตชูยั

คอนสแตนตนิ (Arch of Constantine) ถอืว่าเป็นมรดกส าคัญของประเทศอติาลอีกีทีห่นึง่ โดยสรา้งขึน้

เพือ่ระลกึถงึชัยชนะของกรุงคอสสแตนตนิ เป็นซุม้ประตูทีใ่หญ่ทีส่ดุของโรมันมคีวามสงูถงึ 21 เมตร จากนัน้

ชมและถ่ายรูป จตัุรสัโรมนั (Roman Forum) ซึ่งอยู่ใกล ้ๆ กันกับโคลอสเซี่ยม จัตุรัสโรมันถือว่าเป็น

ศนูยก์ลางดา้นต่างๆ เชน่ การประชมุทางการเมอืง การปกครอง บูชาเทพ

เจา้ ฯลฯ ของกรุงโรมในสมัยโบราณ ใชเ้วลาสรา้งยาวนานมากถงึ 900 ปี 

ปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังแต่ก็ยังรูส้กึไดถ้งึความยิง่ใหญ่อลังกา 

จากนั้น น าท่านชม น า้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) ซึง่มรูีปปั้นของเทพ

เจา้เนปจูนตัง้โดดเด่นอยู่กลางน ้าพุ เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่ส าคัญของ

กรุงโรม เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวมาโยนเหรียญเสีย่งทายตามเรื่องราว

จากภาพยนตรเ์รือ่ง Three Coins in The Fountain  
เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมนูอาหารจนี 

บา่ย          น าทุกท่านมุ่งหนา้สู่ ฟลอเรนซ์ (Florence) (ระยะทาง275ก.ม./4 
ชัว่โมง) เมืองหลวงของแควน้ทสัคาน ีตน้ก าเนิดของศลิปะแบบเรอเน
ซองส ์อดีตศูนยก์ลางดา้นสถาปัตยกรรม วรรณกรรม และวัฒนธรรมอัน
รุ่งโรจน์ ดินแดนที่มีเสน่ห์อันน่าหลงใหลแห่งน้ีไดช้ื่อว่าเป็นสถานที่ที่
นักท่องเที่ยวใฝ่ ฝันมาเยอืนมากทีสุ่ด จากนัน้น าท่านชม เขตเมอืงเก่า
ฟลอเรนซ ์ทีไ่ดรั้บการคัดเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ 
ปี ค.ศ.1982 น าท่านชม สะพานเวคคิโอ (Ponte Vecchio) สะพาน
เกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง เป็นสะพานเดยีวของฟลอเรนซท์ีร่อดพน้การทาลาย
จากช่วงสงครามโลกมาได ้ปัจจุบันกลายเป็นจุดชมวิว แหล่งดึงดูด
นักท่องเที่ยวที่ส าคัญของเมือง น าท่านชม จตัุรสัเดลลาซญิญอเรยี 
(Piazza Della Signoria) ทีส่วยงามและมเีอกลักษณ์โดดเด่นอย่าง  มาก 
เน่ืองจากเป็นทีต่ัง้ของรูปปั้นเดวดิ ผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงของไมเคลิ แองเจ
โล่ ถัดมา คอื ปาลาซโซ เวคคโิอ (Palazzo Vecchio) ปราสาทเกา่แก่ของเมอืงฟลอเรนซ ์มสีัญลักษณ์
คอื หอคอย Torre d’ Arnolfo ในอดตีใชเ้ป็นสถานทีแ่จง้ขา่วสารใหก้ับ 3 ชาวเมอืง ดว้ยการส่งสัญญาณ 
หากมีไฟไหม,้ น ้าท่วม, ขา้ศกึโจมตี ฯลฯ ถอืเป็นสถานที่ประวัตศิาสตรส์าคัญของฟลอเรนซ ์ปัจจุบันเป็น
พพิธิภัณฑศ์ลิปะทีใ่หญ่ทีม่ชี ือ่เสยีงที่สดุของฟลอเรนซ ์จากนัน้น าท่านชมววิรมิฝ่ังแม่น ้าอารโ์น จากนัน้ น า
ท่านถ่ายรูปที ่มหาวหิารฟลอเรนซ ์(florence cathedral) หรือ อาสนวหิารแม่พระแห่งดอกไม ้เป็นอาสน
วหิารประจ าอัครมขุมณฑลฟลอเรนซ ์ตัง้อยู่ทีเ่มอืงฟลอเรนซ ์มณฑลฟลอเรนซ ์แควน้ทัสกานี ประเทศอติาล ี
สรา้งขึน้ในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่13 ออกแบบโดยฟีลปิโป บรูเนลเลสก ีดา้นหนา้โบสถป์ระดับตกแต่ง
ดว้ยหนิอ่อนสขีาว เขียว และชมพู มหาวหิารแห่งน้ีใหญ่เป็นล าดับที่ 4 ของทวปียุโรป รองจากมหาวหิาร
นักบุญเปโตร มหาวหิารนักบุญเปาโลนอกก าแพง และมหาวหิารมลิาน มคีวามยาว 153 เมตร และฐานของ
โดมกวา้งถงึ 90 เมตร 

ค า่             รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) เมนูอาหารทอ้งถิน่ 

     หลังรับประทานอาหาร น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั 

       ทีพ่กั: พกั Best Western Plus CHC Florence  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

         (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทฯจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

       น าทา่นเดนิทางไปยัง เมอืงปิซา่ Pisa  (ระยะทาง 86 กม./ 1.30 ชม.) 
อดีตเมืองท่าเรือชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนและเป็นที่ตัง้ของหอ
เอนปิซ่า  น าท่ านชม จตัุรสัก มัโป  เดย์ ม ิราโกลี (Miracle 
Squae) ห รือ  จ ัตุ ร ัส ดู โอ โม่  Piazza del Duomo ห รือทุ่ ง
มหศัจรรย ์เป็นบรเิวณทีล่อ้มรอบดว้ยก าแพงใจกลางเมอืงปิซา่ และ
เป็นทีต่ัง้ของมหาวหิารเกา่แกท่ีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ ทีต่ัง้ของโบสถด์ูโอโม่แห่งปิซา่ (Duomo di Pisa), หอบพั
ตสิ (Baptistery) และน าท่านชมถ่ายรูป 1 ใน 7  สิง่มหัศจรรย์ของโลก หอเอนปิซ่า (Leaning Tower of 
Pisa) ใหท้่านเดนิเล่น ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่าที่สรา้งขึน้เพื่อเป็นหอระฆังแห่งวหิารประจ าเมือง แต่เพียงการ
เริม่ตน้ของการสรา้งถงึบรเิวณชัน้ 3 ก็เกดิการทรุดตัวและตอ้งหยดุการกอ่สรา้งจนถัดมาอกีร่วม 100 ปี ถงึไดส้รา้ง
ตอ่จนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิจูน์เรือ่งแรงโนม้ถ่วงของโลก และการตกของวัตถุดว้ย 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบโลญญ่า (Bologna) (ระยะทาง 169 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง ประมาณ 2.30 
ชั่วโมง) เมอืงหลวงของแควน้เอมเีลยีโรมัญญา โดยตัวเมอืงนัน้ตัง้อยู่ระหว่างแม่น ้าโปกับเทอืกเขาแอแพนไนน์ 
นอกจากนัน้ยังเป็นหนึง่ในเมอืงยุคกลางทีไ่ดรั้บการรักษาไว ้อย่างดทีีส่ดุแห่งหนึง่ในยุโรป และยังเป็นทีต่ัง้ของ
มหาวทิยาลัยทีเ่กา่แกท่ีส่ดุคอื “Alma Mater Studiorum”  

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร (มือ้ที4่) เมนูอาหารจนี 
บา่ย จากนัน้ น าท่านชมบรเิวณ จตัุรสัมจัโจเล่ (Piazza Maggiore) จัตุรัสขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืงเก่าที่

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 เป็นแควน้ที่มีความมั่งคั่งและเป็นแหล่งที่มีอุตสาหกรรมเยอะที่สุดใน
ประเทศอติาล ีเป็นอกีหนึง่แควน้ทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมเดนิทางมามากอกีแห่ง
หนึ่ง โดยมีนักท่องเที่ยวมาเยือน เฉลี่ยไม่ต ่ากว่า 60 ลา้นคนในทุกๆปี 
รวมถงึยังมรีา้นขายสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าของโลกอกีมากมาย อกีทัง้ยังมี
จัตรัุสทีม่แีลนดม์ารก์เกา่แก ่สมัผัสไดถ้งึความงดงามของอาคารประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอติาลใีนแบบดัง้เดมิ   

ค า่            รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) เมนูอาหารจนี 

 หลังรับประทานอาหารน าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 
     ทีพ่กั : พกั Novotel venezia Mestre Castellana 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

       (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทฯจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง) 

 
เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

 น าท่านเดนิทางสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้Tronchetto Pier เป็นท่าเรอืที่
มีเรือบรกิารในการเดินทางไปในที่ต่าง ๆ ของเมือง เพื่อชมทิวทัศน์
ธรรมชาตขิอง 2 ฝ่ังคลองโดยทางเรอื นับเป็นเมอืงทีค่ลองมากกวา่ถนน
อีกเมืองหนึ่งของโลก น าท่านน่ังเรือสู่ เกาะเวนิส (Venice Island) 
ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เมอืงเวนสิไดรั้บฉายาว่า ราชนีิแห่งทะเลเอเดรี
ยตกิ (Queen of the Adriatic) เมอืงแห่งสายน ้า เมอืงแห่งสะพานและ
เมอืงแห่งแสงสว่าง ถูกสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็กๆจ านวนมากเขา้
ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี ซึง่เป็นสวนหนึง่ของทะเลอาเดรยีตกิ 

 วนัทีส่าม       เมอืงปิซ่า – หอเอนปิซา่ – จตัรุสักมัโป เดย ์มริาโกล ี– เมอืงโบโลญญา่ – จตัรุสัมจัโจเล ่–  
จตัรุสัมจัโจเล ่– เมสเตร                                                                                  อาหารเชา้,เทีย่ง, เย็น                                        

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

  Galerie Victor Emmanuel                                                       บรกิารอาหารเชา้,เทีย่ง, เย็น                                        



เป็นเมอืงทา่โบราณ และเป็นเมอืงทีใ่ชค้ลองในการคมนาคมมากทีส่ดุ
ชมความสวยงามของ จตัุรสัซานมารโ์ค (Piazza San Marco หรือ 
Saint Mark Square) เป็นจัตุรัสกลางเมอืงเวนสิ ทีข่ ึน้ชือ่วา่สวยทีส่ดุ
แห่งหนึ่งในอติาลี ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรมอันงดงาม อาท ิโบสถ์
เซนตม์ารก์ (St. Mark’s Basilica) เดิมที่เป็นโบสถ์ส่วนตัวของผู ้
ครองเมืองในสมัยนั้น พระราชวังดอจส์ (Doge’s Palace), ลีโอเน่ 
(Lione) รูปปั้นสิงโตตัวใหญ่ติดปีกพรอ้มถือหนังสือ ซึ่งถือเป็น
สัญลักษณ์ประจาเมืองเวนิส เดนิชมตัวเมืองจนถงึสะพานรอิลัโต 
เป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในเวนิสและเป็นสะพานแรกที่ขา้ม Grand 
Canal (คลองแกรนดค์าแนล) ชมสะพาน Bridge of Sighs สะพานสะอืน้ หรอืบางคนเรยีกว่า "สะพานแห่ง
การทอดถอนใจ” ซึง่ทอดขา้มดา้นหลังวังของผูป้กครองเวนิสในอดตี ไปยังคุกทีอ่ยู่อกีฟากฝ่ังคลอง ว่ากันว่า
สะพานแห่ง  น้ีคอืจุดหายใจเฮือกสุดทา้ยแห่งอสิรภาพของเหล่านักโทษ และคุกแห่งน้ีเองเป็นที่คุมขังนักรัก
กระเดือ่งนามคาสโนวา่ ในต านานเลา่วา่การจูบบนเรอืกอนโดลา่ใตส้ะพานแหง่น้ีจะน าไปสูค่วามรักนรัินดร ์นับเป็น
หนึ่งในจุดที่โรแมนตกิที่สุดจุดหนึ่งในเวนิสอสิระใหท้่านเดนิชมความโรแมนตกิของเกาะแห่งน้ี หรือท่านยัง
สามารถสัมผัสประสบการณ์ล่องเรอืกอนโดล่า ชมความงามของเกาะเวนสิ (ไม่รวมในค่าทวัร ์กรณี
ตอ้งการน ัง่กอนโดลา่ สามารถตดิต่อทีไ่กดร์าคาล าละ 120 ยูโร 1 ล าสามารถน ัง่ไดสู้งสุด 4-6 ทา่นคะ่ 
ลอ่งประมาณ 30 นาท)ี เพือ่ใหท้า่นไดม้เีวลาสมัผัสบรรยากาศของเกาะเวนสิอยา่งเต็มอิม่  

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) เมนูอาหารทอ้งถิน่ 
บา่ย น าท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรอืตรอนเคตโต้ จากนั้น น าท่านขึ้นรถโคช้ปรับอากาศเดินทางสู่ กรุงมิลาน 

(Milan)(ระยะทาง 268 ก.ม./ใชเ้วลา 3.30 ชั่วโมง)  เมืองใหญ่เป็น
อันดับสองรองจากกรุงโรม ตัง้อยูท่างตอนเหนือของประเทศอติาล ีเมอืงมิ
ลาน หรือที่คนอติาเลยีนเรียกว่า มลิาโน่(Milano) เป็นเมอืงหลวงทาง
แฟชัน่ของโลกแขง่กับปารสีในประเทศฝร่ังเศส เป็นศูนยก์ลางทางธุรกจิ
ของอติาล ีนอกจากนัน้ยังมภีาพวาดเฟรสโกท้ี่มชีือ่เสยีงโด่งดัง และโรง
ละครโอเปร่าอันลอืชือ่จากนัน้น าท่านถ่ายภาพดา้นนอก มหาวหิารดูโอ
โม ่(Milan Duomo) มหาวหิารทีส่รา้งดว้ย สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ จัด
วา่เป็นมหาวหิารทีม่คีวามใหญ่โตเป็นอันดับ  สามของโลก เริม่สรา้งในปี 
ค.ศ.1386 แต่  กว่าจะแลว้เสร็จใชร้ะยะเวลารวมกว่า 400 ปี ดา้นนอกมี
หลังคายอดเรยีวแหลมทีท่ าจากหนิอ่อนจ านวน 135 ยอด และมรูีปป้ันหนิ
ออ่นจากสมัยตา่งๆ กวา่ 2,245 ชิน้ โดยยอดหลังคาทีส่งูทีส่ดุ มรูีปปั้นทอง
ขนาด 4 เมตร ของพระแมม่าดอนน่าเป็นสง่าอยู่ 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) เมนูอาหารจนี 
    หลังรับประทานอาหารน าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 

         ทีพ่กั: พกั Holiday Inn Milan Assago หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

         (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษัิทฯจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วัน กอ่นเดนิทาง) 

 

 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9)  เดนิทางสู่ เมอืงแองเกลิเบริก์ ประเทศ
สวสิเซอรแ์ลนด ์(ระยะทาง 248 ก.ม./ใชเ้วลา 3.30 ชม.)  เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยู่บนเขาสงู อยู่ในรัฐออบวัลเดนิ 
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) ทา่นจะไดส้มัผัสกับกระเชา้ทรงกลมทีเ่รยีกวา่ โรแตร ์เคเบิล้คาร ์

ทีจ่ะหมุนรอบๆ ที่ท่านสามารถดูววิได ้360องศาในขณะที่เคลือ่นที่ขึน้ไปเรื่อยๆ ท่านจะไดข้ึน้ชมทัศนียภาพที่
งดงามของเทอืกเขาแอลป์  ชมถ ้าแข็งทีส่วยงาม และเดนิเล่นถ่ายรูปหรอืเล่นหมิะบนยอดเขา และชมสะพาน
แขวน TITLIS CLIFF WALK สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมคีวาม
ยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้ผา อสิระใหท้า่นถา่ยรูปตามอัธยาศัย  

 
 

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

เปล-ทะเลสาบลเูซริน์ - ช็อปป้ิงยา่น  Old Town                                 บรกิารอาหารเชา้, เทีย่ง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านน่ังเคเบิล้คารล์งมาทีส่ถานีดา้นล่าง จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเทีย่ว

ยอดนยิมอนัดบัหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.ใชเ้วลา
45นาท)ี  จากนัน้ น าท่านชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อ
เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิที่เกดิจากการปฏวิัตใินฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชม
สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อัน
งดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่ก่าแกท่ีส่ดุในยุโรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.

1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระ
เลือกซือ้สนิคา้ของสวติบรเิวณ Schwaneplatz เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬกิายี่หอ้ดัง 
อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ (อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการช้
อปป้ิง) 
 
 
 
 
 
 
 

  หลังรับประทานอาหารน าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 
         ทีพ่กั  : Hotel Rothaus Luzern หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

        (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทฯจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง) 

 

 

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

1.30 ชัว่โมง) นครหลวงอัน งามสงา่ของประเทศ และเป็นเมอืงมรดกโลกอัน
ล ้าคา่ทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์มาสู ่ปัจจุบัน เบริน์ ถกูสรา้งขึน้ในยคุกลางของยโุรป 
องคก์ารยูเนสโก ้ประกาศให ้สว่นหนึง่ของเบริน์เป็นเมอืงมรดกโลก ชม หอ
นาฬิกา (Clock Tower) ที่มีหนา้ปัดขนาดใหญ  มีลักษณะเป็นประตู
โบราณตัง้คร่อมอยู่ครึง่ถนนถัดจากหอนาฬกิาไป เดนิไปชมสักพักก็จะถงึ
บา้นไอนฺสไตน ์สัมพัทธภาพสังเกตง่ายๆ บนหนา้ต่างบา้นชัน้ 2  มรูีปเขา
ตดิอยู่ จากนัน้แวะถ่ายรูป บอ่หมสีนี า้ตาล (Bear Pit) เมือ่มาถงึเมอืงน้ี ก็ตอ้งแวะเขา้มาชม เจา้หมกีอ่น ซึง่เป็น
สัญลักษณ์ของกรุงเบริน์ ทีว่่าสัญลักษณ์ของกรุงเบริน์ก็เพราะว่า มปีระวัตคิวามเป็นมาเก่าแก่ ตัง้แต่สมัยผูค้รอง
เบริน์ในยคุนัน้ไดอ้อกลา่สตัว ์สตัวต์ัวแรกทีล่า่ได ้คอื หม ี เพราะวา่ สถานทีต่ัง้อยูก่อ่นเขา้เมอืง และบางวันก็อาจจะ

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

                                                                                                          บรกิารอาหารเชา้, เทีย่ง, เย็น 



มผีูด้แูลหม ีน าหมอีอกมาใหช้ม ความน่ารักของหมใีนชว่ง ฤดรูอ้น และ ฤดหูนาว และแวะถา่ยรูปกับTown Hall ที่
สรา้งขึน้ในแบบ Burgundian สไตลโ์กธคิตอนปลาย ปัจจุบันใชเ้ป็นทีท่ างานของนายกเทศมนตรปีระจ ามลรัฐเบริน์ 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่2) เมนูอาหารจนี 
บา่ย           จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงดจิอง (Dijon) (ระยะทาง 252 ก.ม./ใชเ้วลา 3.45 ชัว่โมง)  ประเทศฝร ัง่เศส 

อดตีเมอืงหลวงแห่งแควน้เบอรก์ันด ีผ่านทุ่งราบอันกวา้งใหญ่แหลง่ผลติมัสตารด์ชือ่ดัง อกีทัง้ยังมชีือ่เสยีงในการ
ผลติไวน์ชัน้เลศิอกีดว้ย ผ่านชมอาคารบา้นเรือนสมัยเรอเนสซองส ์โบสถแ์ละวหิารเกา่แก่ในสมัยยุคกลาง ซึง่มี
จุดเดน่คอื การมงุหลังคาดว้ยกระเบือ้งสแีดงสดจัดเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่13)  เมนูอาหารพืน้เมอืง 
         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) ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิ
เชน่ HUGO BOSS, LACOSTE, CONVERSE, ARMANI , NIKE , PUMA 
, BODY SHOP และอืน่ๆอกีมากมาย (อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั 
เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง )  

บา่ย            น าท่านเดนิทางสู่ กรุงปารสี (Paris) (183ก.ม/2.30 ช.ม.) เมืองหลวง
ของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือลน้ ที่นักท่องเที่ยว
อยากมาเยือนมากที่สุด กรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกจิ
และวัฒนธรรมที่ล ้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงดว้ยอิทธิพลของ
การเมอืง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชั่น วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าให ้
กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากนั้น น า
ท่านถ่ายภาพด้านนอก พิพิธภณัฑ์ลูฟวร ์(Louvre Museum) 
พพิธิภัณฑท์างศลิปะทีม่ชีือ่เสยีง เกา่แกท่ีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ปัจจุบัน
เป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดับ
โลกเป็นจ านวนมากกว่า 35,000 ชิน้ ท่านสามารถเดนิชมงานศลิปะชือ่
กอ้งโลก อย่างภาพวาดโมนาลซิา(Mona lisa),The Virgin and Child 
with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่งดังของเลโอ
นาร์โด ดาวนิชี, รูปป้ัน The Victory of Samothrace หรือ รูปป้ันเทพ
วนัีส (Venus de Milo) มีทัง้มีรูปป้ันสฟิงซ ์(Sphinx), มัมมี่ (Mummy) 
หรอืร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้
พพิธิภัณฑล์ฟูรจ์ะสรา้งเป็นรูปทรงพรีะมดิทีส่รา้งขึน้จากกระจกเป็นอกีจุด
ยอดนยิมทีนั่กท่องเทีย่วตอ้งไปถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ และเป็นฉากทีม่ี
อยู่ในในภาพยนตร์เรื่อง The Da Vinci Code จากนั้น น า
ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่
โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ดว้ยความสูงถงึ 1,051 ฟุต ซึง่
สรา้งขึ้นในปีค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ น าท่าน
เดินท างสู่  ถนนสายโรแมนติก ช็ อง เอลิเซ่  (Champs 
Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชยันโป
เลียน น าชมและถ่ายรูปคู่กับ  ประตูช ัยนโปเลียน (Arc de 
Triomphe)  สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี   ค.ศ. 1805 โดยเริม่
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836   
จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงตอ่ที ่หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ราคาถกูในรา้นคา้ปลอดภาษ ี
(Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องส าอาง น ้ าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนั้นพาท่านสัมผัสกับ
บรรยากาศที่เต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารสีทีแ่กลเลอรี ่
ลาฟาแยตต ์(Galeries Lafayette) หรอืท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดัง
ของสวสิ ทีม่สีาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต,เครือ่งหนัง, มดีพับ, 
นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้   

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

              (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทฯจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง) 

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



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 ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 ** ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิารแลว้ 4,500 บาท  ** 
 
 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ

บนิ, การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

 - จะสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

 - หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

 - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย

ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ 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 าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลส าหรับยืน่วซี่า (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์ จัดส่ง

บรษัิทฯ เพือ่ท าการสง่ชือ่ยืน่ค ารอ้งขอรับควิวซีา่ ภายใน 3 วัน หลังจากทา่นช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวร ์

วนัทีเ่กา้   ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ  

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  



**ส าคญั **ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทางกลับ-เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป 6 จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า)  
และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3 หนา้  (กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิท  มฉิะนัน้ทาง
บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุและน าสง่ใหก้ับบรษัิทฯ พรอ้มพรอ้มหลักฐานการช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวร ์
 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทุกกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบั

คณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้ง

คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5. อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

      (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้  

 2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน  

 3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

 4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

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

คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับ

ตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ สะสมไมลไ์ด ้50% กรุณาแจง้เลขสมาชกิรอยัล ออรค์ดิ พลัส พรอ้มสง่ส าเนาพาสปอรต์หรือ

กอ่นออกตั๋ว 

7.การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบ

แผนประกันภัยแบบ Worldwide  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังน้ี  

- การสญูเสยีชวีติ /อวัยวะจากอบุัตเิหต ุ 
   ผูเ้อาประกันภัยทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ค รอง 1,000, 000 บาท  
   ผูเ้อาประกันภัยทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 500 , 000 บาท  
   คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ไมเ่กนิวงเงนิ 1,500, 000 บาท  
   คา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ืองในประเทศไทย ไมเ่กนิวงเงนิ 50, 000 บาท  

   ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้น้ีการท าประกันน้ีจากบรษัิท  มากกว่า
ขอ้บังคับ ตาม พ .ร.บ  .ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้  แต่

ทัง้น้ี ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความ
คุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

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

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

 2. คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุ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

ระหว่างทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง

บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

 

กรณีวซี่าไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต(วซี่าไม่ผ่าน) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ )/คา่มดัจ าแลนด ์

(กรณีใกลว้นัเดนิทาง) 
 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไมถ่งึ 20ทา่น  



2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

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

, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 20วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10.มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

11.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศ

ในรายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่

ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12.การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 

ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อ

ประกนัสขุภาพในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกันทั่วไปและควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

13.มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้  

14.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศ

ในรายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่

ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 

 

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

ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายนิว้มอื ตามวนัเวลานดัหมายยืน่วซี่า 
โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

 
 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมจี านวน

หนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2 - 3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่ )หากมอีายไุมเ่พยีงพอ กรุณาด าเนนิการท าพาสปอรต์เล่ม

 (ใหม่ ก่อนจัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ทหีากผูส้มัครเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทางบรษัิททัวร ์     เพื่อ

น าไปแสดงตอ่สถานทตู 
 

2. รปูถา่ย รูปสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน ใบ2  รูปถา่ยมอีายุไมเ่กนิ เดอืน3 

หา้มตกแตง่รูป,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหรู้ปถา่ยช ารุด และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

   )ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80 % ของขนาดภาพ( 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เอกสารสว่นตวั  )ถา้มี(  

 - ส าเนาบัตรประชาชน /เบยีนบา้นส าเนาทะ/ส าเนาบัตรขา้ราชการ )ภาษาไทย(  
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - ส าเนาทะเบยีนสมรส /ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบัตร )กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ(  
 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ -สกลุ )ยมกีารเปลีย่นถา้เค(  
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) 18ปีจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาสตูบิัตร  
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ (มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง/บดิา) 18ปีจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาสตูบิัตร  
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา -มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา -มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง
จากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา -มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลทีส่าม พรอ้ม
กับยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ่้ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต /ตามหลักฐานทีอ่ยูต่ามอ าเภอ
) ทะเบยีนบา้นของท่านพรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการ (มารดา-ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา/
 เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายโดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 
บดิา มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบุตร และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่-กรณีบดิามารดาหยา่รา้ง -
จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผู้ เ้ดยีว 

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

)สามารถขอดตูัวอยา่งไดท้ีแ่ผนกวซีา่ขอ งบรษัิททัวร(์ 

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

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่า่นท างานปัจจุบัน   โดย

ระบตุ าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยโุรป (โดยไมต่อ้งระบชุือ่

ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลง

นามผูม้อี านาจอยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

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

 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านัน้ สถานทูตไม่รับพจิารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 
 

4. 4 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส /ใบมรณะ)กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ( , หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  ใน
กรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางร่วมกนักับสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ่้ายจากสาม ี)Sponsor Letter) ระบชุือ่สกลุ    วัน -
(จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร่์วมกัน 
 

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

เอกสารประกอบ อาท ิรูปถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้  )จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้(  
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากประจ า )บัญชสีว่นตัว (

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

และมยีอดเงนิคงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆไม่ต ่ากว้า่ 6 หลัก เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลุมกับ
คา่ใชจ่้ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลับสูภ่มูลิ าเนา 

 

 



5. 2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง เขยีนจดหมายชีแ้จงความสัมพันธร์ะหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง )Sponsor Letter( 
พรอ้มแนบหนังสอืรับรองการเงนิ ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยท์ีม่รีายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง กรุณาเลอืก) เดอืน 6
(ออก สม ่าเสมอ-บัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้ 

 ทัง้น้ี ผูท้ีส่ามารถสนับสนุนค่าใชจ่้ายใหผู้เ้ดนิทางได ้ตอ้งเป็นบดิา / มารดา  /พีน่อ้งทอ้งเดยีวกัน สายเลอืดเดยีวกัน-
เทา่นัน้!! กรุณาระบ ุชือ่ สกลุ ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาอังกฤษ-และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกับพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทาง 

 

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 
เน่ืองจากบรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพื่ออนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอก
ประวัต ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มัครได/้หากสถานทูตตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จขอ้มูลไม่ถกูตอ้งกับความเป็นจรงิ ทา่น/
อาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ท่านช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! 
หากด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มัครตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทูตอาจมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์
ตามทีส่ถานทตูนัดหมาย )โปรดแตง่กายสภุาพ  (งชว่ยทัง้น้ีบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแกท่า่น ตลอดทั ้
ประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอืให ้
ทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้ับทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กัน 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณาต่อวซีา่ของ
ทา่น เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 

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

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (Italy) 
โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

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

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

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยูต่ามส าเนาทะเบยีนบา้น )ภาษาอังกฤษ(  

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

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

5. ทีอ่ยูพ่ านักปัจจุบัน กรณีไมต่รงกับส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษ)  

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

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

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

7. อาชพีปัจจุบัน .................................................... 

    ต าแหน่งงาน  )ตรงกับทีร่ะบใุนหนังสอืรับ รองการงาน ................................  (......................................  

8. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย  )หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน(  



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

.. 

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

รหัสไปรษณีย ์  .............โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/าวทิยาลัยมห   ...................................อเีมล์   ..........................  

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

10. สถานภาพ         ⃣โสด    ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน )ไมจ่ดทะเบยีน (  

      ⃣หยา่    ⃣   มา่ย       ⃣กนิฉันสามีอยู่-ภรรยา          ⃣แยกกันอยู่  

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 ่โปรดระบ ุ(ถา้ม)ี 

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

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

ไมเ่คย 

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

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้น้ี 

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

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

18. ความรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง     มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ่้ายให ้ )บดิา-มารดา/ญาติ/บรษัิท/องคก์ร ) 

      เชค็เดนิทาง     กรุณาระบชุือ่ ................................................... .......... 

    บัตรเครดติ    ความสมัพันธ ์ ................................................... ......... 

   เงนิสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารใหบ้รษัิทฯล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         
กรณีวซีา่ของทา่นไมไ่ดร้ับการอนุมัตทิันตามก าหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบทกุกรณ ี
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรุณาจัดส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลส าหรับยืน่วีซ่า )เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร์(     

พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! หากด าเนนิการล่าชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์  
ไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลทีท่่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารทีจ่ะใชย้ืน่สถานทูต 
เน่ืองจากขอ้มูลทั ้งหมด บริษัทฯจ าเป็นตอ้งด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งขอ้มูลที่ไม่
สอดคลอ้งกับความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออ กหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านใหช้ัดเจน 

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

 เมือ่ทา่นไดร้ับยนืยันการเดนิทาง ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่/จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
  - กรุณาจัดสง่ หนังสอืเดนิทาง )Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้ับบรษัิทฯ อยา่งชา้ไมเ่กนิ 2 สปัดาห์  

กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 
          - องน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดปูระวัตกิารเดนิในชว่งทา่นจ าเป็นต ้ ทีผ่า่นมา 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้น้ีบรษัิทเป็น
เพยีงตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 



 

 

 
 
 
 

 


