
 
 
 
 
 
 
 
 
EY301 EUROPE IN LOVE    9D6N

  

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

 อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส 9 วนั 6 คนื  

มลิาน เวนสิ ลเูซริน์ แองเกลเบริก์ ดจิอง ปารสี 

เดนิทางโดยสายการบนิระดบัโลก Etihad airways 
** ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่และคา่บรกิารแลว้ ** 

 

 FLIGHT 
DEPARTURE:  EY401  BKK-AUH  20.10-00.05+1 // EY085  AUH-FCO  02.40-06.20 
RETURN:  EY032 CDG-AUH  10.15-19.50 // EY402 AUH-BKK 21.40-06.45+06.30+1  

 

วนัเดนิทาง 
ราคา
ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(งมเ่สรมิเตยีง)  

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

09 – 17 มนีาคม 62 59,900 

(เด็กงมเ่กนิ2ขวบ/Infant 
50% ของราคาทวัร(์  

13,500 25  

24 ม.ีค.  – 01 เม.ย. 62 59,900 13,500 25  

08 - 16 เมษายน 62 69,900 13,500 25  

24 เม.ย. – 02 พ.ค. 62 65,900 13,500 25  

15 – 23 พ.ค. 62 59,900 13,500 25  



 

 17.00 น.  พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโซน Q เคานเ์ตอรส์ายการบนิ  
ETIHAD AIRWAYS ( EY ) โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษิทัคอยตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรทีน่ ัง่ โหลดสมัภาระ 

 
 
 
 
 

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

 
20.10 น.   ออกเดนิทางสูท่า่อากาศทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีเทีย่วบนิที ่EY401 

 

 00.05 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอาบดูาบี ้ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

 02.40 น.      ออกดนิทางสู ่กรงุโรม ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิ Etihad Airways     

                      เทีย่วบนิที ่EY085 

06.20 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยาน  เลโอนารโ์ด ดา วนิช-ีฟีอูมชีโีน กรุงโรม ประเทศอติาล ี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า

ประเทศไทย 6ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการ

นัดหมายเวลา) น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง และพธิีการทาง

ศลุกากร ใหน้ าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่นครวาตกินั Vatican 

City ซึง่เป็นรัฐอสิระ มขีนาดเล็กมากเพยีง 250 ไร่และเป็นศูนยก์ลางของ

ศาสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลกิ เป็นเมอืงแหง่ศาสนจักรและทีป่ระทับข  

องพระสนัตะปาปา ประมขุสงูสดุแหง่ศาสนา หรอืทีเ่รยีกสัน้ๆ วา่“โป๊ป” น า

ท่านถา่ยรูปดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์St.Peter Basilica แห่ง

นครรัฐวาตกินั ทีง่ดงามดว้ยศลิปะในยคุเรเนซองส ์ใชเ้วลาสรา้งถงึ 150 ปี 

และยังไดรั้บการตกแต่งอยา่งโอ่อ่าและหรูหรา ดา้นหนา้มหาวหิาร

เป็นลานกวา้งเรยีกวา่ St.Peter’s Square ประกอบไปดว้ยน ้าพุ 2 

ดา้น และเสาโอเบลกิส ์1 ตน้ ลอ้มรอบไปดว้ยเหล่าเทพเทวาบน

หลังคาและก าแพงสงู(คา่ทัวร์ไม่รวมค่าเขา้ Vatican Museum และ 

Sistine Chapel )  น าท่านสู ่กรุงโรม )Rome( เมอืงหลวงของ

วนัทีห่น ึง่     ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ – ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

วนัทีส่อง    ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ี– นครวาตกินั – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์- กรงุโรม – โคลอส

เซยีม – ประตชูยัคอนสแตนตนิ – จตรุสัโรมนั – น า้พเุทรวี ่– บนังดสเปน – เมอืงฟลอเรนซ ์- 
สะพานปอนเต เวคคโิอ – จตัรุสัชกินอเรยี 

                                                                                                                     บรกิารอาหารเทีย่ง, เย็น                                        

http://bit.ly/2NMk5YE


ประเทศอติาล ีกรงุโรมเป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของแควน้ลาซี

โอและประเทศอติาลีจา้ มคีนอาศัยประมาณ 2.5 ลา้นคนแน่ะ ถอืเป็น

เมอืงท่องเทีย่วทีส่วยและน่าไปทีสุ่ดอกีเมอืงหนึง่ของอติาลเีลยล่ะค่ะ มี

ประวัตศิาสตรย์าวนานมากกว่า 2,800 ปี ทัง้สถาปัตยกรรม ประตมิากรรม 

สถานที่เที่ยวต่างๆ คลุกเคลา้ความคลาสสคิสไตล์ น าท่านสู่ช ืน่ชมกับ

สถาปัตยกรรมและประวัตศิาสตร์แห่งความยิง่ใหญ่ น าท่านสัมผัสความ

ยิง่ใหญ่ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกที ่โคลอสเซีย่ม (Colosseum) 

(ถ่ายรูปดา้นนอก) เป็นสนามกฬีากลางแจง้ขนาดใหญ่ตัง้อยูใ่จกลางกรุง

โรม เริม่สรา้งขึน้ ในสมัยจักรพรรดเิวสปาเซยีนแห่งอาณาจักรโรมัน  และ

สรา้งเสร็จ ในสมยัของจักรพรรดติติัสในครสิตศ์ตวรรษที่1 หรอืประมาณปี 

ค.ศ.80 อัฒจันทรเ์ป็นรูปวงกลมก่อดว้ยอฐิและหนิทรายวัดโดยรอบได ้

ประมาณ 527เมตร สงู 57เมตร ใกล ้ๆ กนันัน้เป็น ประตชูยัคอนสแตนตนิ 

(Arch of Constantine) ถอืว่าเป็นมรดกส าคัญของประเทศอติาลอีกีที่

หนึง่ โดยสรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึชยัชนะของกรงุคอนสแตนตนิ เป็นซุม้ประตู

ทีใ่หญ่ทีส่ดุของโรมันมคีวามสงูถงึ  21 เมตร  จากนัน้ชมและถ่ายรูป 

จตัุรสัโรมนั (Roman Forum) ซึง่อยูใ่กล ้ๆ กันกับโคลอสเซีย่ม จัตุรัส

โรมันถอืว่าเป็นศูนยก์ลางดา้นต่างๆ จากนัน้น าท่านชม น า้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) ซึง่มรีูปปั้นของเทพเจา้

เนปจูนตัง้โดดเด่นอยู่กลางน ้าพุ เป็นหนึง่ในสัญลักษณ์ทีส่ าคัญของกรุงโรม เป็นสถานที่นักท่องเทีย่วมาโยน

เหรยีญเสีย่งทายตามเรือ่งราวจากภาพยนตรเ์รือ่ง Three Coins in The Fountain จากนัน้น าทา่น  ชมและถา่ยรปู

บรเิวณย่าน บนังดสเปน (Spanish steps) เป็นบันไดทีก่วา้งทีสุ่ดและยาวทีส่ดุในทวปียโุรป ถูกเรยีกชือ่ตาม

สถานฑตูสเปน ซึง่ตัง้อยู ่ณ บรเิวณนัน้ ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน 
เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี )มือ้ที1่( 

บา่ย          น าท่านเดนิทางไปยัง เมอืงฟลอเรนซ ์ (Florence) หรอื เมอืงฟีเรนเซ 
(Firenze) ทีไ่ดรั้บเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 
เมือ่ปี ค.ศ. 1982 ระยะทาง275 กม. (4ชม.) อดตีเมอืงท่าเรือชายฝ่ัง
ทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน จากนัน้น าทา่นชมสะพานปอนเต เวคคโิอ (Ponte 
Vecchio) สะพานเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง เป็นสะพานเดยีวของฟลอเรนซท์ี่
รอดพน้การทาลายจากชว่งสง  ครามโลกมาได ้ทอดขา้มแมน่ ้าอารโ์น ซึง่
อดีตเป็นแหล่งขายทองค าที่เก่าแก่ของฟลอเรนซ์และยังคงอนุรักษ์
บรรยากาศแบบดั่งเดมิไวไ้ดอ้ยา่งดี ชมทัศนียภาพของตัวเมอืงทีม่แีมน่ ้า
อารโ์น ไหลผา่นนครทีย่งัคงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณไวอ้ยา่งน่าชืน่ชม 
สะพานเก่าแกท่ีส่รา้งขึน้เพือ่ใชใ้นการสัญจรขา้มแมน่ ้าอารโ์น บนสะพานนัน้เป็นทีต่ัง้ของอาคารรา้นคา้ ซึง่เป็น
ตัวแทนจ าหน่ายงานศลิปะ อญัมณี และของทีร่ะลกึจ านวนมากอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ ชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศัย  จตัรุสัชกินอเรยี )piazza della signoria) เป็นจัตุรัสสวยงามดว้ยประตมิากรรมมากมายทีต่ัง้เรยีง
รายอยู่ดา้นหนา้ของพระราชวังเวคคโิอ เช่น รูปแกะสลักเพอร์ซอิุส วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซ่า รูป
แกะสลักเฮอรค์วิลสี และรูปสลัก  the Rape of the Sabine Women ถ่ายรูปดา้นหนา้ ปาลาซโซ เวคคโิอ 
Palazzo Vecchio หรอื Old Palace พระราชวังเก่าแก่ในเมอืงฟลอเรนซ ์สรา้งส าเร็จในปี ค.ศ.1322 มี
สัญลักษณ์คอืหอระฆัง Campanile ในอดีตใชเ้ป็นสถานทีแ่จง้ข่าวสารใหก้ับชาวเมอืง ทางการจะตรีะฆังส่ง
สญัญาณ หากมไีฟไหม,้น ้าทว่ม, ขา้ศกึโจมต ีฯลฯ ถอืเป็นสถานทีป่ระวัตศิาสตรส์ าคัญของฟลอเรนซ ์

ค า่            รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่2) หลังรับประทานอาหาร น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 

      ทีพ่กั: พกั Bestwestern Plus CHC Florence 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

        (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทฯจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง) 

 

  เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

       น าท่านเดนิทางไปยัง เมอืงปิซ่า Pisa  (ระยะทาง 86 กม./ 1.30 ชม.) 
อดตีเมอืงทา่เรอืชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนและเป็นทีต่ัง้ของหอเอนปิ
ซา่  น าท่านชม จตัรุสักมัโป เดย ์มริาโกล ี(Miracle Squae) หรอื 
จตัรุสัดโูอโม ่Piazza del Duomo หรอืทุง่มหศัจรรย ์เป็นบรเิวณที่
ลอ้มรอบดว้ยก าแพงใจกลางเมืองปิซ่า และเป็นที่ตัง้ของมหาวิหาร
เกา่แกท่ีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุ ทีต่ัง้ของโบสถด์โูอโมแ่หง่ปิซา่ )Duomo di 
Pisa), หอบพัตสิ (Baptistery) และน าท่านชมถ่ายรูป 1 ใน 7  สิง่
มหัศจรรยข์องโลก หอเอนปิซ่า ( Leaning Tower of Pisa) ให ้

 วนัทีส่าม       หอเอนเมอืงปิซา่ – หอเอนปิซา่ – จตัรุสักมัโป เดย ์มริาโกล ี- เมสเตร 
                                                                                                             บรกิารอาหารเชา้,เทีย่ง, เย็น                                        



ทา่นเดนิเลน่ ถา่ยรปูกบัหอเอนปิซา่ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นหอระฆังแห่งวหิารประจ าเมอืง แต่เพยีงการเริม่ตน้ของการ
สรา้งถงึบรเิวณชัน้ 3 ก็เกดิการทรุดตัวและตอ้งหยดุการกอ่สรา้งจนถัดมาอกีร่วม 100 ปี ถงึไดส้รา้งต่อจนเสร็จ
สมบรูณ์และยงัเป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิจูนเ์รือ่งแรงโนม้ถว่งของโลก และการตกของวัตถดุว้ย  

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร )มือ้ที4่) 
จากนัน้ น าท่านขึน้รถคันเดมิเพือ่เดนิทางสู ่เมสเตร )Mestre) (ระยะทาง 321 กม. /4ชม.) เมอืงหลวงของ
แควน้เวเนโต เป็นแควน้ทีม่คีวามมั่งคั่งและเป็นแหล่งทีม่อีุตสาหกรรมเยอะทีสุ่ดในประเทศอติาล ีเป็นอกีหนึ่ง
แควน้ทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมเดนิทางมามากอกีแหง่หนึง่ โดยมนัีกท่องเทีย่วมาเยอืน เฉลีย่ไมต่ ่ากว่า 60 ลา้นคนใน
ทุกๆปี รวมถงึยังมรีา้นขายสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าของโลกอกีมากมาย อกีทัง้ยังมจัีตุรัสทีม่แีลนดม์าร์กเก่าแก ่
สมัผัสไดถ้งึความงดงามของอาคารประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอติาลใีนแบบดัง้เดมิ   

ค า่            รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร)มือ้ที5่) 
     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 เป็นทา่เรอืทีม่เีรอื
บรกิารในการเดนิทางไปในทีต่า่ง ๆ ของเมอืง เพือ่ชมทวิทัศนธ์รรมชาตขิอง 
2 ฝ่ังคลองโดยทางเรอื นับเป็นเมอืงทีค่ลองมากกว่าถนนอกีเมอืงหนึง่ของ
โลก น าท่านน่ังเรอืสู ่เกาะเวนสิ (Venice Island) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ 
เมอืงเวนสิไดรั้บฉายาว่า ราชนิีแห่งทะเลเอเดรียตกิ (Queen of the 
Adriatic) เมอืงแห่งสายน ้า เมอืงแห่งสะพานและเมอืงแห่งแสงสว่าง ถูก
สรา้งขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆจ านวนมากเขา้ดว้ยกันในบริเวณ
ทะเลสาบเวนเิทยี ซึง่เป็นสวนหนึง่ของทะเลอาเดรยีตกิ เป็นเมอืงทา่โบราณ 
และเป็นเมืองที่ใชค้ลองในการคมนาคมมากที่สุดชมความสวยงามของ  
จตัรุสัซานมารโ์ค (Piazza San Marco หรอื Saint Mark Square) เป็น
จัตรัุสกลางเมอืงเวนสิ ทีข่ ึน้ชือ่วา่สวยทีส่ดุแหง่หนึง่ในอติาล ีลอ้มรอบดว้ยส
ถาปัตยกรมอันงดงาม อาท ิโบสถเ์ซนตม์ารก์ (St. Mark’s Basilica) เดมิ
ทีเ่ป็นโบสถส์่วนตัวของผูค้รองเมอืงในสมัยนัน้ พระราชวังดอจส ์(Doge’s 
Palace), ลโีอเน่ (Lione) รปูปัน้สงิโตตัวใหญต่ดิปีกพรอ้มถอืหนังสอื ซึง่ถอื
เป็นสัญลักษณ์ประจาเมอืงเวนสิ เดนิชมตัวเมอืงจนถงึสะพานรอิลัโต เป็น
สะพานทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในเวนสิและเป็นสะพานแรกที่ขา้ม Grand Canal (คลองแกรนดค์าแนล) ชมสะพาน 
Bridge of Sighs สะพานสะอืน้ หรอืบางคนเรยีกว่า "สะพานแห่งการทอดถอนใจ” ซึง่ทอดขา้มดา้นหลังวัง
ของผูป้กครองเวนสิในอดตี ไปยงัคกุทีอ่ยูอ่กีฟากฝ่ังคลอง วา่กนัวา่สะพานแหง่  นีค้อืจดุหายใจเฮอืกสดุทา้ยแห่ง
อสิรภาพของเหลา่นักโทษ และคกุแหง่นีเ้องเป็นทีค่มุขงันักรักกระเดือ่งนามคาสโนว่า ในต านานเล่าว่าการจูบบน
เรอืกอนโดล่าใตส้ะพานแห่งนี้จะน าไปสูค่วามรักนรัินดร ์นับเป็นหนึง่ในจุดทีโ่รแมนตกิทีส่ดุจุดหนึง่ในเวนสิอสิระ
ใหท้่านเดนิชมความโรแมนตกิของเกาะแห่งนี้ หรอืท่านยังสามารถสัมผัสประสบการณ์ลอ่งเรอืกอนโดลา่ ชม
ความงามของเกาะเวนสิ )งมร่วมในคา่ทวัร(์ เพือ่ใหท้่านไดม้เีวลาสัมผัสบรรยากาศของเกาะเวนสิอยา่งเต็ม
อิม่ อสิระอาหารมือ้กลางวันตามอธัยาศัยใหท้า่นไดเ้ลอืกทานของอรอ่ยๆ อาหารพืน้เมอืงไดต้ามอธัยาศัย 

น าท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้  จากนั้น น าท่านขึ้นรถโคช้ปรับอากาศเดินทางสู่ กรุงมลิาน 
)Milan((ระยะทาง 264 ก.ม./ใชเ้วลา 4 ชม. )  เมอืงใหญเ่ป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม ตัง้อยูท่างตอนเหนือของ
ประเทศอติาล ี เมอืงมลิาน หรอืทีค่นอติาเลยีนเรยีกว่า มลิาโน ่ (Milano) เป็นเมอืงหลวงทางแฟชัน่ของโลก
แขง่กบัปารสีในประเทศฝร่ังเศส เป็นศนูยก์ลางทางธรุกจิของอติาล ีนอกจากนัน้ยงัมภีาพวาดเฟรสโกท้ีม่ชี ือ่เสยีง
โดง่ดัง และโรงละครโอเปรา่อนัลอืชือ่ 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี )มือ้ท ี7่) 
จากนั้นน าท่านถ่ายภาพดา้นนอก มหาวหิารดูโอโม่ )Milan Duomo) 
มหาวหิารทีส่รา้งดว้ย  สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ จัดวา่เป็นมหาวหิารทีม่คีวาม
ใหญโ่ตเป็นอันดับ  สามของโลก เริม่สรา้งในปี ค.ศ.1386 แต ่  กวา่จะแลว้
เสร็จใชร้ะยะเวลารวมกวา่ 400 ปี ดา้นนอกมหีลังคายอดเรยีวแหลมทีท่ าจาก
หนิออ่นจ านวน 135ยอด และมรีูปปั้นหนิออ่นจากสมัยตา่งๆ กวา่ 2,245ชิน้ 
โดยยอดหลังคาทีส่งูทีส่ดุ มรีูปปั้นทองขนาด 4เมตร ของพระแมม่าดอนน่า

เป็นสงา่อยู ่ จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังของโลก 
อาทเิชน่ LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานู
เอล (Galerie Victor Emmanuel) (รา้น Prada รา้นแรกของโลก) และ
ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึจากดา้นในซึง่เป็นอาคารกระจกทีเ่ก่าแก่
และสวยงาม  

     ค า่             รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่8) หลัง รับประทานอาหาร   
                            น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

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

                    Galerie Victor Emmanuel                                         บรกิารอาหารเชา้,เทีย่ง, เย็น                                        



         ทีพ่กั: พกั IH Hotels Milano St.John 4*หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

         (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทฯจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วัน 

                 กอ่นเดนิทาง) 

 

 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9)  เดนิทางสู ่
เมอืงแองเกลิเบริก์ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์(ระยะทาง 249 ก.ม./ใชเ้วลา 
3.30 ชม.)  เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยู่บนเขาสูง อยู่ในรัฐออบวัลเดนิ ประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ จุดสงูสดุในพรมแดนของเมอืงเป็น
ยอดเขาทติลสิ ซึง่ยอดเขาทติลสิมคีวามสูงประมาณ 3,020 เมตร เหนือ
ระดับน ้าทะเลปาน กลาง เมอืงแองเกลิเบริก์ เป็นทีต่ัง้ของสถานีกระเชา้
โรแตร ์ 

เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ )มือ้ที1่0) 
จากนัน้น าท่านเดนิทางขึน้สู่ ยอดเขาทติลสิ (Titlis) ท่านจะไดส้ัมผัสกับ
กระเชา้ทรงกลมทีเ่รยีกวา่ โรแตร ์เคเบิล้คาร ์ทีจ่ะหมนุรอบๆ ทีท่่านสามารถ
ดวูวิได ้360องศาในขณะทีเ่คลือ่นทีข่ ึน้ไปเรือ่ยๆ ท่านจะไดข้ึน้ชมทัศนียภาพ
ทีง่ดงามของเทอืกเขาแอลป์  ชมถ ้าแข็งทีส่วยงาม และเดนิเล่นถ่ายรูปหรอื
เล่นหมิะบนยอดเขา และชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สรา้งขึน้
ฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมคีวามยาว 
100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้ผา อสิระใหท้่านถ่ายรูปตาม

อัธยาศัย จากนัน้น าท่านน่ังเคเบิล้คาร์ลงมาที่สถานีดา้นล่างและเดนิทางสู่

เมอืงลูเซริน์ (Lucerne) (ระยะทาง 35 ก.ม./ใชเ้วลา 45 นาท.ี)    เมอืง

ทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดบัหนึง่ของ  สวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ย
ทะเลสาบและขนุเขา  
จากนัน้พาทา่น ชมสงิโตหนิแกะสลกั (Lion Monument) ทีแ่กะสลักบน
ผาหนิธรรมชาต ิเพื่อเป็นอนุสรณร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของ
ทหารสวสิที ่ เกดิจากการปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค .  .ศ1792 ชมสะพานงม้
ชาเปล (Chapel Bridge)  ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่าน
แมน่ า้รอยส ์(Reuss  River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของ
เมอืงลูเซริ์นเป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สรา้งขึน้เมือ่ปี 
ค .ศ .1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ
ตลอดแนวสะพาน ถ่ายรูปและชมบรรยากาศที ่ทะเลสาบลูเซริน์ (Lucern 
Lake) หรอือกีชือ่ทีเ่รยีกว่า ทะเลสาบสีแ่ควน้แดนป่าไม ้(Lake of the four forest cantons) อยูบ่รเิวณปาก
แมน่ ้ารอยซ ์ไดช้ือ่ว่าเป็นสถานทีส่วยทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์ จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้  สนิคา้ของสวสิ
บรเิวณยา่น Old Town เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag 
Heuer เป็นตน้  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั พือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

         ทีพ่กั  : พกั Holiday inn express Neuenkirch 3*  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

        (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทฯจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่น  เดนิทาง) 

 

 

เชา้               รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่11) 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู  กรงุเบริน์ (Berne) (ระยะทาง 113 กม./ใช ้ เวลา 

2 ชม.)นครหลวงอนั งามสงา่ของประเทศ และเป็นเมอืงมรดกโลกอนัล ้าาค า
ทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์มาสู ่ ปัจจบุนั เบริน์ ถกูสรา้งขึน้ในยคุกลางของยโุรป 
องคก์ารยเูนสโก ้ ประกาศให ้ สว่นหนึง่ของเบริน์เป็นเมอืงมรดกโลก ชม หอ
นาฬกิา (Clock Tower) ทีม่หีนา้ปัดขนาดใหญ  มลีกัษณะเป็นประตู
โบราณตัง้ครอ่มอยูค่รึง่ถนนถัดจากหอนาฬกิาไป เดนิไปชมสกัพักก็จะถงึ
บา้นงอนฺสงตน ์  สมัพัทธภาพ' สงัเกตงา่ยๆ บนหนา้ตา่งบา้นชัน้ 2  มรีปู
เขาตดิอยู ่ จากน ัน้แวะงปชม บอ่หมสีนี า้ตาล (Bear Pit)  เมือ่มาถงึ
เมอืงนี ้ กต็อ้งแวะเขา้มาชม เจา้หมกีอ่น ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของกรงุเบริน์ 
ทีว่า่สญัลักษณ์ของกรงุเบริน์ก็เพราะวา่ มปีระวตัคิวามเป็นมาเกา่แก ่ ตัง้แต่
สมยัผูค้รองเบริน์ในยคุนัน้ไดอ้อกลา่สตัว ์ สตัวต์วัแรกทีล่า่ได ้ คอื 
หม ี เพราะวา่ สถานทีต่ัง้อยูก่อ่นเขา้เมอืง และบางวันก็อาจจะมผีูด้แูลหม ี

วนัทีห่า้     แองเกลเบริก์   - น ัง่กระเชา้สูย่อดเขาทติลสิ  -  เมอืงลเูซริน์ - Lion Monument  - สะพานงมช้า

เปล-ทะเลสาบลเูซริน์  - ช็อปป้ิงยา่น  Old Town                                 บรกิารอาหารเชา้, เทีย่ง 

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

                                                                                                          บรกิารอาหารเชา้, เทีย่ง, เย็น 



น าหมอีอกมาใหช้ม ความน่ารักของหมใีนชว่ง ฤดรูอ้น และ ฤดหูนาว และแวะถา่ยรปูกบัTown Hall ทีส่รา้งขึน้ใน
แบบ Burgundian สไตลโ์กธคิตอนปลาย ปัจจบุนัใชเ้ป็นทีท่ างานของนายกเทศมนตรปีระจ ามลรัฐเบริน์ 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร )มือ้ที1่2) 
บา่ย           จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดจิอง (Dijon) (ระยะทาง 252 ก.ม./ใช ้

เวลา 3.45 ชม.)  ประเทศฝร ัง่เศส อดตีเมอืงหลวงแหง่แควน้เบอรก์นัด ี
ผา่นทุง่ราบอนักวา้งใหญแ่หลง่ผลติมสัตารด์ชือ่ดัง อกีทัง้ยงัมชีือ่เสยีงใน
การผลติไวนช์ัน้เลศิอกีดว้ย ผา่นชมอาคารบา้นเรอืนสมยัเรอเนสซองส ์
โบสถแ์ละวหิารเกา่แกใ่นสมยัยคุกลาง ซึง่มจีดุเดน่คอื การมงุหลังคาดว้ย
กระเบือ้งสแีดงสดจัดเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

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

               (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทฯจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง) 

 
 เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่14) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูก่รงุปารสี )Paris) (ระยะทาง 321 ก.ม./ใชเ้วลา 
4 ชม.)  มหานครปารสี เมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมอืงทีม่มีนต์
เสน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1  ใน  10  ของโลกทีนั่กท่องเทีย่วอยากมา
เยอืนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ
และวัฒนธรรมที่ล ้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงดว้ยอิทธิพลของ  
การเมอืง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชั่น วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าให ้
กรงุปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่15) 
น าถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับกับหองอเฟล )Tour Eiffel) สัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นสงู
ตระหง่านคู่นครปารสี ดว้ยความสูงถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 ที่
บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ น าท่านสู่จตัุรสัคองคอรด์ )Place de la 
Concorde) ทีพ่ระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมารอีังตัวเนต ถูกตัดสนิประหาร
ชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวิัตฝิร่ังเศส น าท่านเดนิทางสู่ ถนนสายโรแมนติ
กช็องเอลเิซ่ )Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรด์ตรงสู่

ประตูชยั  นโปเลยีน น าชมและถ่ายรูปคู่กับ ประตูชยันโปเลยีน )Arc de 
Triomphe)  สญัลักษณ์แหง่ชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี   ค.ศ. 1805 โดยเริม่สรา้ง
ขึน้ในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 จนสมควรแกเ่วลา ไดเ้วลาชอ้ปป้ิง น าท่านไปชอ้ปป้ิงที ่ถนนช็
องเอลเิซ่ ถนนสายแฟชั่นที่มชี ือ่เสยีงของปารีส เป็นย่านการคา้ที่ประกอบไปดว้ยโรงละคร คาเฟ่ และรา้นคา้
หรูหรา แบรนดเ์นม มากมาย สองขา้งทางมตีน้เชสตนั์ด ทีไ่ดรั้บการตกแต่ง
อยา่งสวยงามและปลกูเรยีงรายเป็นระเบยีบ ถนนสายนี้ไดรั้บการขนามนามว่า
เป็นถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง ตามอัธยาศัย จนถงึเวลา
นัดหมาย)อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั(   
 ทีพ่กั: Best Western Plus Paris Velizy 4*  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

              (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทฯจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่น 

              เดนิทาง) 

 

วนัทีแ่ปด    ทา่อากาศยานปารสี ชารล์  เดอ โกลล ์– ทา่อากาศยานอาบดูาบ ี                                                                       

                                                                                                                            บรกิารอาหารเชา้ 

เชา้               รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่16)   

04.15 น.     สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานปารสี ชารล์ เดอ โกลล ์ (ระยะทาง 25ก.ม./ใชเ้วลา 45 นาท)ี 

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

                    รา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ  

10.15 น.      เหนิฟ้าสูท่า่อากาศยาน อาบดูาบี ้ โดยสายการบนิ Etihad airway เทีย่วบนิที ่EY032 

19.50 น.    ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีแวะรอเปลีย่นเครือ่ง  

21.40 น.      เหนิฟ้าสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสายการบนิ Etihad airways เทีย่วบนิที ่EY402 

  06.45 น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศงทย โดยสวัสดภิาพ 

 

วนัทีเ่จ็ด    ดจิง – กรงุปารสี – หองอเฟล -  จตัรุสัคองคอรด์ – ถนนสายโรแมนตกิช็องเอลเิซ ่– ประตชูยั   
                                                                                                                          บรกิารอาหารเชา้, เย็น                                                                                                                           

วนัทีเ่กา้   ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ  



หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงงดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ

บนิ,  การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วงดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 

เงือ่นงขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้งป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

 - จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

 - หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

 - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย

ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะงมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
 

3. การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

 - กรณุาช าระมดัจ าและคา่วซีา่ ทา่นละ 25,000 บาท  

 - คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 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  เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-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 สายการEtihad airways จ ากดักระเป๋า 1ชิน้ น า้หนกั 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งงด ้7

กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิท่าน

ตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 



 6. คา่ทวัรร์วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารแลว้ (กรณีลกูคา้มวีซีา่เชงเกน้อยูแ่ลว้ หักคา่วซีา่ออกจากค่าทัวร ์2,200

บาท) 

7.การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯงดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางงปต่างประเทศ กบั 
MSIG แบบแผนประกนัภยัแบบ EASY VISA โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี ้ 

- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหตุ  
   ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ15-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
   ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ1-14 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
   ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศผูเ้อาประกนัทีม่อีาย ุ1-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผูเ้อาประกนัทีม่ี
อาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทยผูเ้อาประกันภัยทีม่อีายุ1-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผูเ้อาประกันทีม่อีาย ุ   
76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
   ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบรษัิท  มากกว่า
ขอ้บงัคับ ตาม พ.ร.บ. ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุัตเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่าน
สามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครอง
เพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 
 8. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการทัวร ์พรอ้มคนขบัรถ 

  (กฎหมายสหภาพยโุรป ไมอ่นุญาตใหพ้นักงานขบัรถท างานเกนิ 12 ชม./วัน) 

6. อตัราคา่บรกิารนีง้มร่วม  

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

 4. ค่าภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไป

แลว้ 

 5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

 7. คา่ทปิงกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 50 EURO ตอ่ทรปิ  

    หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง

บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นงดย้อมรบัเงือ่นงขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

 

กรณีวซี่างมง่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต)วซี่างมผ่า่น( และทา่นงดช้ 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

ประกนัสขุภาพในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไปและควรศกึษาเงือ่นงขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

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 )ประเทศอติาล(ี 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 10-15 วนัท าการ 

ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายนิว้มอื ตามวนัเวลานดัหมายยืน่วซีา่ 

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นงข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

 

 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุโดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมจี านวน

หนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่ (หากมอีายไุมเ่พยีงพอ กรณุาด าเนนิการท าพาสปอรต์เล่ม

ใหม่ ก่อนจัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ท)ี หากผูส้มัครเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทางบรษัิททัวร ์     เพือ่

น าไปแสดงตอ่สถานทตู 

 

2. รปูถา่ย รูปสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมอีายไุมเ่กนิ 3เดอืน 

หา้มตกแตง่รปู,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

   (ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เอกสารสว่นตวั (ถา้ม)ี 

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

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ 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



กบัยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยูต่าม

ทะเบยีนบา้นของทา่น (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบตัรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการ

เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกบับตุร และเซน็เอกสารต่อหนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง 

จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

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

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่งป 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 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  ใน

กรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางรว่มกันกับสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบชุือ่-สกลุ    วัน 

เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4.6 กรณีกจิการทีง่มง่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ 

จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งที่มาของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรือ

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

5. หลกัฐานการเงนิ 

 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากประจ า (บัญชสีว่นตัว) 

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

และมยีอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบัญชนัีน้ๆไมต่ ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลุมกับ

คา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลับสูภ่มูลิ าเนา 
 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางงมง่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  เขยีนจดหมายชีแ้จงความสัมพันธร์ะหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง (Sponsor Letter) 

พรอ้มแนบหนังสอืรับรองการเงนิ ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพยท์ีม่รีายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรุณาเลอืก

บญัชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบญัชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม า่เสมอ) 

 

 ทัง้นี ้ผูท้ีส่ามารถสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยใหผู้เ้ดนิทางได ้ตอ้งเป็นบดิา / มารดา / พี-่นอ้งทอ้งเดยีวกัน สายเลอืดเดยีวกัน

เทา่นัน้!! กรณุาระบ ุชือ่-สกลุ ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาองักฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทาง 
 

หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรูณ์ (Bookbank) หรอืมปีระวตักิารเดนิบญัชไีมค่รอบคลมุตามเงือ่นไขที่

ก าหนด ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement) 
 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ภายใน 1-2 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 

** สถานทตูงมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 

 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าทา้ยโปรแกรมทัวร์ใหต้รงกับขอ้มูลความเป็นจริง 

เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มลูใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอก

ประวัต/ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มคัรได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถู่กตอ้งกับความเป็นจรงิ ท่าน

อาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิมดัจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรณุากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์และจัดสง่ใหเ้จา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่

ทันท ี(ภายใน 3-5) หากด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า

ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 



  

 หากถกูปฎเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์

ตามทีส่ถานทตูนัดหมาย (โปรดแตง่กายสภุาพ) ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแกท่า่น ตลอดทัง้ชว่ย

ประสานงานกบัทางการสถานทตู และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอืให ้

ทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณาต่อวซีา่ของ

ทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษางทย )โดยงมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง( 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทังมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศอติาล)ี 
 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

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

2. ชือ่ - สกลุ (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 

3. ชือ่ - สกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 

4.เลขบตัรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  .............................................................................................. 

5. วัน-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................  อาย ุ............. ปี   สถานทีเ่กดิ ............................. 

6. เพศ   ชาย          หญงิ 

7. ทีอ่ยูปั่จจบุนั ตรงตามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

โทรศัพทม์อืถอื ..........................................................  โทรศัพทบ์า้น .......................................................... 

8. อาชพีปัจจบุนั .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 

9. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

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

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

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.......................... 

10. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 

11. รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก ......................................................................................... 

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

12. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

13. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 

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

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

16. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี้ 

      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 



17. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์(ทีท่า่นใชแ้สดงกบัสถานฑตูเพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่)  

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

18. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

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

19. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

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

20.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

21. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

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

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

   เงนิสด 

 

 หมายเหต:ุ หากจัดสง่เอกสารใหก้ับแผนกวซีา่ลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทูต         

กรณีวซีา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัตทัินตามก าหนดวนัเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 - กรณุาจัดสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์ 

 - จัดสง่ใหเ้จา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ เพือ่ท าการสง่ชือ่ยืน่ค ารอ้งขอรับควิวซีา่ ภายใน 3 วัน หลังจากทา่นช าระเงนิมดัจ าคา่ทัวร ์

  - กรณุากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มลูทีท่่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารทีจ่ะใชย้ืน่สถานทูต 

เนือ่งจากขอ้มลูทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทตูผา่นระบบออนไลน์ หากน าสง่ขอ้มลูทีไ่มส่อดคลอ้ง

กบัความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยังไมส่ามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มลูการท างานของท่านใหช้ดัเจน 

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

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

  - กรณุาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบบัจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้ับบรษัิทฯ อยา่งชา้ไมเ่กนิ 2 สัปดาห ์

กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 

          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดูประวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็น
เพยีงตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 


