
 

 
 

 
 

 

 
 

QR211 : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน  

ทัวร์สุดคุ้ม!!  

อิตาลี : ชมความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกท่ี โคลอสเซี่ยม ชิลๆถ่ายรูปกับ หอเอนปิซ่า  

ชมเกาะเวนิส ชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมาร์โค โบสถ์เซนต์มาร์ก เดินชมตัวเมืองจนถึงสะพานริอัลโต 

เป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในเวนิส จากนั้นน าท่านสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองมิลาน ชม มหาวิหารแห่ง 

QR211 SPECIAL ITALY SWITZERLAND FRANCE 



 

 
 

 

มิลาน อิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของโลก อาทิเช่น LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอ

เรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล  

สวิต : สัมผัสอากาศหนาวบนยอดเขาทิตลิส เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ

สวิตเซอร์แลนด์/ชมสิงโตหินแกะสลัก/สะพานไม้ชาเปล อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิตบริเวณ Schwaneplatz 

เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

 

ฝรั่งเศส : กรุงปารีสเมืองที่ได้ขึ้นชื่อเรื่องคสามโรแมนติก ชมความสวยงานของหอไอเฟล/จัตุรัสคองคอร์ด 

ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ่ ช็องเอลิเซ่ แล้วไปล่องเรือบาโตมุชที่แม่น้ าแซน ช๊อปปิ้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์  

 

เดินทางโดยสายการบินระดับ 5ดาว QATAR AIRWAYS (QR) 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 0-2 ปี 

(พักกับผู้ใหญ่ 2ท่านไม่
เสริมเตียง) 

พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง หมายเหตุ 

07-15 ต.ค. 62 49,900 

 

 

 

เด็กอายุ 0-2 ปี/ Infant 

15,000 บาท 

 

 

12,500 25  

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

14-22 พ.ย. 62 49,900 12,500 25  

28 พ.ย.-06 ธ.ค. 62 49,900 12,500 25  

05-13 ธ.ค. 62 49,900 12,500 25  

23- 31ม.ค.63 49,900 12,500 25  

06-14 ก.พ. 63 49,900 12,500 25  

13-20 ก.พ. 63 49,900 12,500 25  

20-28 ก.พ. 63 49,900 12,500 25  



 

 
 

27 ก.พ.- 06 มี.ค. 63 49,900 12,500 25  

05-13 มี.ค. 63 49,900 12,500 25  

12-20 มี.ค. 63 49,900 12,500 25  

19-27 มี.ค. 63 49,900 12,500 25  

 

**ราคาไม่รวมค่าวีซ่า+บริการ   4,000 บาท ** 

 

สายการบิน กาตาร์ QATAR AIRWAYS (QR) 

 

เที่ยวบินขาไป     QR839 BKK-DOH 21.05-00.40+1 // QR115 DOH-FCO 02.00-06.55 

เที่ยวบินขากลับ   QR038 CDG-DOH 22.40-06.00+1 // QR838 DOH-BKK 08.35-19.20 

17.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q 

สายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่

นั่ง โหลดสัมภาระ 

21.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงโดฮา  โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR839 

00.40 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง  

02.00 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ QR115  

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี กรุงโรม ประเทศอิตาลี น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง 

และพิธีการทางศุลกากรและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านสู่นครวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระ มีขนาดเล็ก

มากเพียง 

วันที่หนึ่ง     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

วันที่สอง     สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี - นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – กรุงโรม – โคลอสเซี่ยม – ประตูชัย

คอนสแตนติน - น้้าพุเทรว่ี – บันไดสเปน -ปิซ่า                           อาหารเที่ยง,เย็น                                                                                                                         



 

 
 

 

   

250 ไร่และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นเมืองแห่งศาสนจักรและที่ประทับของพระ

สันตะปาปา ประมุขสูงสุดแห่งศาสนา หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า“โป๊ป” น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ปี

เตอร์ St.Peter Basilica แห่งนครรัฐวาติกัน ที่งดงามด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์ ใช้เวลาสร้างถึง 150 ปี และยัง

ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา ด้านหน้ามหาวิหารเป็น

ลานกว้างเรียกว่า St.Peter’s Square ประกอบไปด้วยน้ าพุ 2 

ด้าน และเสาโอเบลิกส์ 1 ต้น ล้อมรอบไปด้วยเหล่าเทพเทวาบน

หลังคาและก าแพงสูง(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้า Vatican Museum 

และ Sistine Chapel ) จากนั้น น าท่านเดินทางสู่  กรุงโรม 

(Rome)(ระยะทาง6ก.ม./15นาที) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี 

อดีตแห่งจักรวรรดิโรมันที่ยิ่งใหญ่มาเมื่อกว่า 2,000 ปี  ชื่นชมกับ

สถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ น าท่านสัมผัส

ความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม 

(Colosseum) (ถ่ายรูปด้านนอก) เป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาด

ใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เริ่มสร้างขึ้น ในสมัยจักรพรรดิเวสปา

เซียนแห่งอาณาจักรโรมันและสร้างเสร็จ ในสมัยของจักรพรรดิ

ติตัสในคริสตศตวรรษที่1 หรือประมาณปี ค.ศ.80 อัฒจันทร์เป็น

รูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบได้ประมาณ 527เมตร สูง 57เมตร ใกล้ๆกันนั้นเป็น ประตูชัยคอนส

แตนติน (Arch of Constantine) ถือว่าเป็นมรดกส าคัญของประเทศอิตาลีอีกที่หนึ่ง โดยสร้างขึ้นเพ่ือระลึกถึงชัย

ชนะของกรุงคอสสแตนติน เป็นซุ้มประตูท่ีใหญ่ที่สุดของโรมันมีความสูงถึง 21 เมตร จากนั้น น าท่านชม น้้าพุเทรว่ี 

(Trevi Fountain) ซึ่งมีรูปปั้นของเทพเจ้าเนปจูนตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ าพุ เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ท่ีส าคัญของกรุง 

 



 

 
 

 

โรม เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวมาโยนเหรียญเสี่ยงทายตามเรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่อง Three Coins in The 

Fountain  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่1) (อาหารจีน) 

บ่าย น าท่านชมและถ่ายรูปบริ เวณย่าน บันไดสเปน 

(Spanish steps) เป็นบันไดที่กว้างที่สุดและยาว

ที่สุดในทวีปยุโรป ถูกเรียกชื่อตามสถานฑูตสเปน ซึ่ง

ตั้งอยู่ ณ บริเวณนั้น ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก

ชาวอิตาเลียน ชื่อ Francesco de Sanctis เริ่มสร้าง

เมื่อปี คศ.1723 แล้วเสร็จในปี คศ.1725 ถือเป็น

สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงโรม นอกจากความ

สวยงามอลังการกว้างขวางของบันไดสูง 138 ขั้นที่

ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงามแล้ว จัตุรัสนี้ยังต่อตรงกับถนน Via Condotti ที่เต็มไปด้วยร้านแบรนด์

เ นมมากมาย  ทั้ ง  Dior, Prada, Gucci,Valentio, Versace, Fendi, Ferragamo,Cartier, Bulgari, Rimowa, 

Longchamp, Furla, Tod’s Ferragamo Armani, Tag Heuer, Tissot และอ่ืนๆ เป็นต้น จากนั้น  น าท่ าน

เดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ Florence (ระยะทาง275 ก.ม./4.30ช.ม) ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าอาร์โน (Arno River) 

ปัจจุบันเมืองแห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมมากเป็นอันดับต้นๆของโลก 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่2) (อาหารท้องถิ่น) 

 ที่พัก: Best Western Plus CHC Florence  ระดับ 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน   

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (ม้ือที่3)  

วันที่สาม  เมืองฟลอเรนซ์ – มหาวิหารฟลอเรนซ์ - จัตุรัสชิกนอเรีย - เมืองปิซ่า - จัตุรัสกัมโป เดย์ มิรา              

               โกลี – หอเอนปิซ่า- เมือง เมสเตร                                                        อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น  



 

 
 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เขตเมืองเก่า ของฟลอเรนซ์ ที่ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี 

ค.ศ. 1982 น าท่านเดินชมความสวยงามบริเวณ มหาวิหารฟลอเรนซ์ (Florence Cathedral ) ถ่ายภาพด้านนอก 

เป็นมหาวิหารเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารที่งดงาม

ที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลี อีกทั้งยังเป็นมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ใน

อิตาลีรองลงมาจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่รัฐวาติกัน และยังเป็นมหา

วิหารที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่ 4 ในทวีปยุโรปอีกด้วย จากนั้น น าท่านชม

จัตุรัสชิกนอเรีย (piazza della signoria) เป็นจัตุรัสสวยงามด้วย

ประติมากรรมมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่ด้านหน้าของพระราชวังเวคคิโอ 

เช่น รูปแกะสลักเพอร์ซิอุส วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซ่า รูปแกะสลักเฮอร์คิวลีส และรูปสลัก the Rape                                                                                              

of the Sabine Women จากนั้น น าท่านชม สะพานปอนเต เวคคิโอ (Ponte Vecchio) สะพานเก่าแก่ที่สุดของ

เมือง เป็นสะพานเดียวของฟลอเรนซ์ที่รอดพ้นการท าลายจากช่วงสงครามโลกมาได้ ทอดข้ามแม่น้ าอาร์โน ซึ่งอดีต

เป็นแหล่งขายทองค าที่เก่าแก่ของฟลอเรนซ์และยังคงอนุรักษ์บรรยากาศแบบดั่งเดิมไว้ได้อย่างดี ชมทัศนียภาพของ

ตัวเมืองที่มีแม่น้ าอาร์โน ไหลผ่านนครที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณไว้อย่างน่าชื่นชม สะพานเก่าแก่ที่สร้างขึ้น

เพ่ือใช้ในการสัญจรข้ามแม่น้ าอาร์โน บนสะพานนั้นเป็นที่ตั้งของอาคารร้านค้า ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายงานศิลปะ อัญ

มณี และของที่ระลึกจ านวนมากอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึก ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลา น าท่าน

เดินทางสู่ เมืองปิซ่า Pisa (ระยะทา86ก.ม./1.30 ชั่วโมง) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

(ม้ือที่4) (อาหารจีน) 

บ่าย น าท่านชม จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี หรือ จัตุรัส

ดูโอโม่ หรือทุ่งมหัศจรรย์ เป็นบริเวณที่ล้อมรอบ

ด้วยก าแพงใจกลางเมืองปิซ่า และเป็นที่ตั้งของ 



 

 
 

 

  มหาวิหารเก่าแก่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และน าท่านชมถ่ายรูป 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก หอเอนปิซ่า (Leaning 

Tower of Pisa) ให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่าที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นหอระฆังแห่งวิหารประจ าเมือง แต่เพียง

การเริ่มต้นของการสร้างถึงบริเวณชั้น 3 ก็เกิดการทรุดตัวและต้องหยุดการก่อสร้างจนถัดมาอีกร่วม 100 ปี ถึงได้

สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็นสถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก และการตกของวัตถุด้วย 

จนถึง เวลานัดหมายน าท่านดินทางสู่ เมืองMestre (ระยะทาง321 ก.ม./ 5 ชั่วโมง) 

เย็น  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 5) (อาหารจีน)   

 ที่พัก:  Hotel Novotel Venezia Mestre Castellana 4* หรือระดับใกล้เคียง  

 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่6) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส Venice (ระยะทาง10 

ก.ม./ 20 นาที) เมืองเวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อม

เกาะเล็กๆ จ านวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเว

นิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียตริก เดินทางถึง 

ท่าเรือตรอนเคตโต้ (ใช้เวลาในการนั่งเรือประมาณ 30 

นาที ) เป็นท่าเรือที่มีเรือบริการในการเดินทางไปในที่

ต่าง ๆ ของเมือง เพ่ือชมทิวทัศน์ธรรมชาติของ 2 ฝั่ง

คลองโดยทางเรือ นับเป็นเมืองที่คลองมากกว่าถนนอีกเมืองหนึ่งของโลก น าท่ านนั่งเรือสู่ เกาะเวนิส (Venice 

Island) ดินแดนแสนโรแมนติก น าท่านชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมาร์โค (Piazza San Marco หรือ Saint 

Mark Square) เป็นจัตุรัสกลางเมืองเวนิส ที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลี ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรมอัน

งดงาม อาทิ โบสถ์เซนต์มาร์ก (St. Mark’s Basilica) เดิมที่เป็นโบสถ์ส่วนตัวของผู้ครองเมืองในสมัยนั้น 

พระราชวังดอจส์ (Doge’s Palace), ลีโอเน่ (Lione) รูปปั้นสิงโตตัวใหญ่ติดปีกพร้อมถือหนังสือ ซึ่งถือเป็น

สัญลักษณ์ประจาเมืองเวนิส เดินชมตัวเมืองจนถึงสะพานริอัลโต เป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในเวนิสและเป็นสะพาน

แรกที่ข้าม Grand Canal (คลองแกรนด์คาแนล) สัญลักษณ์อีกอย่างของเมืองเวนิส งานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึง

ความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรม สะพานข้าม Grand Canal ที่เก่าแก่และสวยงามท าให้เป็นที่รู้จักของ  

นักท่องเที่ยวมากท่ีสุด เป็นจุดถ่ายภาพที่ส าคัญแห่งหนึ่ง จุดเด่นของสะพานรีอัลโตคือมีหลังคาคลุมสะพาน และยัง 

วันที่สี่        เมสเตร –เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – โบสถ์เซนต์มาร์ก – สะพานริอัลโต -  มิลาน  อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                                                                                                                              



 

 
 

 

เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองมาตั้งแต่พันปีก่อนคริสตกาล (ไม่รวมในค่าทัวร์ กรณีต้องการนั่งกอนโดล่า สามารถ

ติดต่อที่ไกด์ราคาล้าละ 120 ยูโร 1 ล้าสามารถนั่งได้สูงสุด 4-6 ท่านค่ะ ล่องประมาณ 30 นาที)  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่7) (อาหารท้องถิ่น) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงมิลาน (Milan) หรือ มิลาโน่(ระยะทาง268 ก.ม./ 4 ชั่วโมง) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก

กรุงโรม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่น ศิลปะ และเครื่องหนัง เป็นเมืองแห่งแฟชั่นชั้นน า

ของโลก ในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกด้วย  

เย็น  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 8) (อาหารจีน) 

 ที่พัก:  Holiday Inn Milan - Assago 4* หรือระดับใกล้เคียง  

 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่9) 

จากนั้นน าท่านไปชม พามาชม

อาคารที่ท าการของ City Hall 

เมืองมิลาน อิตาลีชื่อ Palazzo 

Marino ป า ล า ซ โ ซ  ม า รี โ น 

จากนั้น น าท่านสู่จุดศูนย์กลางอัน

ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองมิลาน ชม มหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo 

di Milano)  (ถ่ ายรูปด้ านนอก)  มหาวิหารนี้ ส ร้ า งด้ วย

สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสาม

ของโลก เริ่มสร้างในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลากว่า 

400 ปี ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ท าจากหินอ่อน

จ านวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า  

วันที่ห้า        มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน - แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – เมืองลูเซิร์น- ชมสิงโตหินแกะสลัก – ชมสะพาน

ไม้ชาเปล                                                                    อาหาร เช้า,เที่ยง     



 

 
 

 

2,245 ชิ้น ยอดที่สูงที่สุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่า  เป็นสง่าอยู่จากนั้นให้ท่านอิสระกับการช้

อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของโลก อาทิเช่น LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล 

(Galerie Victor Emmanuel) (ร้าน Prada ร้านแรกของโลก) ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากด้านในซึ่งเป็น

อาคารกระจกที่เก่าแก่และสวยงาม 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่10) (อาหารจีน)   

บ่าย น าท่านสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne)ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ระยะทาง

244ก.ม./3.30 ช.ม.) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ

สวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้น 

น าท่านชมสิงโตหิน  แกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลัก

บนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกล้า

หาญของทหารสวิตที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชม

สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอด

ข้ามผ่านแม่น้้ ารอยส์  (Reuss River) อันงดงามซึ่ ง เป็นเหมือน

สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดใน

ยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาด

ประวัติศาสตร์ของชาวสวิตตลอดแนวสะพาน  จากนั้นให้ท่านได้อิสระ

เลือกซื้อสินค้าของสวิตบริเวณ Schwaneplatz เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น 

Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

 (อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง) 

ที่พัก:  Hotel Rothaus Luzern & Peruvian Culinary Art 3*  

หรือระดับใกล้เคียง  

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่11)  

วันที่หก   เมืองลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส – กรุงเบิร์น - เมืองเบอซ็องซง                 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                  

                                                                                                         



 

 
 

 

เดินทางสู่สถานีกระเช้าโรแตร์เพ่ือเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส(Titlis) ท่านจะได้สัมผัสกับกระเช้าทรงกลมที่เรียกว่า 

โรแตร์ เคเบิ้ลคาร์ ที่จะหมุนรอบๆ ที่ท่านสามารถดูวิวได้ 360องศาในขณะที่เคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยๆ ท่านจะได้ขึ้นชม

ทัศนียภาพที่งดงามของเทือกเขาแอลป์  ชมถ้ าแข็งที่สวยงาม และเดินเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหิมะบนยอดเขา และชม

สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สร้างขึ้นฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเที่ยวบนยอดเขาทิตลิส สะพานมีความ

ยาว 100 เมตร ความสูง 3,000 เมตร ทอดข้ามหน้าผา ถ่ายรูปกับถ้้าใต้ธารน้้าแข็ง Glacier Cave จากนั้นอิสระให้

ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองบนยอดเขา)  (ม้ือที่12)  

บ่าย น าท่านเดินทางลงสู่ด้านล่าง จากนั้น น าท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น 

(Bern) (ระยะทาง146 ก.ม./2.30 ช.ม.) เมืองหลวงของประเทศตั้งอยู่

ใจกลางประเทศสวิตเซอร์แลนด์สวิสเซอร์แลนด์ มีแม่น้ าอาเร่ (Aare) 

ล้อมรอบตัวเมือง เสมือนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติไว้ 3 ด้าน คือ 

ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกชาวเมือง 



 

 
 

 

 ได้สร้างก าแพงและสะพานข้ามที่สามารถชักขึ้นลงได้ มีประชากรประมาณ 130,000 คน มีย่านเมืองเก่าซึ่งเต็มไป

ด้วยร้านดอกไม้และบูติคเต็มไปด้วยอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี จากนั้น น าท่านถ่ายรูปกับนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ 

(ZYTGLOGGE) หอนาฬิกายุคกลางที่มีชื่อเสียงที่สุดของย่านเมืองเก่าเบิร์น ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 อายุ 800 

ปีที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุ ดของกรุงเบิร์น มหา

วิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส (ทาวน์ฮอลล์) อีกหนึ่งอาคารที่มีชื่อเสียงของกรุงเบิร์น ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 

1857-1902 ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก Hans Auer อาคารโดดเด่นด้วยโดม ที่มีความสูง 64 เมตร จากนั้นหาก

มีเวลา อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องส าอาง 

น้ าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า เครื่องหนัง จนได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ เมืองเบอซ็องซง (Besancon) (ระยะทาง

180 ก.ม./3ช.ม.) หรือ บีซันซ์ เป็นเมืองหลวงและเมืองส าคัญของจังหวัดดูและของแคว้นฟร็องช์-กงเต ทางตะวันออก

ของประเทศฝรั่งเศส เบอซ็องซงตั้งอยู่ไม่ไกลจากพรมแดนสวิตเซอร์แลนด์ ตัวเมืองตั้งอยู่ตรงโค้งแม่น้ าดูซึ่งเป็นสาขา

ของแม่น้ าโรน 

เย็น      รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 13) (อาหารจีน) 

 ที่พัก:  Hotel ibis Styles Besancon 3* หรือระดับใกล้เคียง  

               (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่14)  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Troyes ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ 

เช่น HUGO BOSS, LACOSTE, CONVERSE, ARMANI , NIKE , PUMA , BODY SHOP และอ่ืนๆอีกมากมาย 

(อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ) 

บ่าย เดินทางสู่กรุงปารีส (Paris) (183ก.ม/3.30 ช.ม.) เมือง

หลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น 

ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด กรุงปารีสเป็นหนึ่ง

ในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ าสมัยแห่ง

หนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา 

บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุง 

วันที่เจ็ด   เมืองเบอซ็องซง - McArthurGlen Troyes – กรุงปารีส – ล่องเรือบาโตมุช            อาหาร เช้า,เย็น                                                                                                                            



 

 
 

 

ปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก น าท่านล่องเรือบาโตมุช 

(Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น้ าแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส 

ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝาก

ฝั่งแม่น้ า เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ 

เย็น      รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 15) (อาหารท้องถิ่น) 

        ที่พัก:  Best Western Plus Paris Velizy 4*  หรือระดับใกล้เคียง  

              (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่16) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ (22ก.ม/40 นาที) 

จากนั้น น าเข้าชมความงดงามของ พระราชวังแวร์

ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่ งใหญ่ (มีไกด์

ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างขึ้นตามพระ

ราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่ง

อย่างวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูป

แกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่าง

มหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจ าพระราชวัง ,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตร

บรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นห้องที่พระยา

โกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกท้ัง

ยังเป็นห้องที่ใช้ส าหรับจัดงานเลี้ยงและเต้นร าของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 , ชมห้อง

บรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่ น าท่านเดินทาง

กลับ กรุงปารีส (22ก.ม/40 นาที) 

วันที่แปด  ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - หอไอเฟล - ประตูชัยฝรั่งเศส -ถนนช็องเอลิเซ่  - - ช้อปปิ้งที่แกลเลอรี่ 

ลาฟาแยตต์ -   ท่าอากาศยานนานาชาติ ปารีส ชาร์ล เดอ โกลด์              อาหาร เช้า,เที่ยง 

                                                                                                                          



 

 
 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่17) (อาหารท้องถิ่น)   

บ่าย น้าท่านถ่ายภาพด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) 

พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบัน

เป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับ

โลกเป็นจ านวนมากกว่า 35,000 ชิ้น ท่านสามารถเดินชมงานศิลปะชื่อ

ก้องโลก อย่างภาพวาดโมนาลิซา(Mona lisa),The Virgin and Child 

with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่งดังของเลโอ

นาร์โด ดาวินชี, รูปปั้น The Victory of Samothrace หรือ รูปปั้นเทพ

วีนัส (Venus de Milo) มีทั้งมีรูปปั้นสฟิงซ์ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) 

หรือร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานด้านหน้าทางเข้า

พิพิธภัณฑ์ลูฟร์จะสร้างเป็นรูปทรงพีระมิดที่สร้างขึ้นจากกระจกเป็นอีก

จุดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต้องไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเป็นฉากที่มีอยู่

ในในภาพยนตร์เรื่อง The Da Vinci Code จากนั้น น าถ่ายรูปเป็นที่

ระลึกกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่าน

คู่นครปารีส ด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.1889 ที่

บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ น าท่านเดินทางสู่ ถนนสายโรแมนติกช็องเอ

ลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัย  

นโปเลียน น าชมและถ่ายรูปคู่ กับ ประตูชัยนโปเลียน (Arc de 

Triomphe)  สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์

เตอร์ลิทซ์ในปี   ค.ศ. 1805 โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้ว

เสร็จในปี ค.ศ.1836  จากนั้น น าท่านช้อปปิ้งต่อที่ ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง

ได้อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องส าอาง น้ าหอม 

นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนั้นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้า

ใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของสวิส

จากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต

,เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่

สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกลล์ 



 

 
 

 

18.30 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานปารีส ชาร์ล เดอ โกลล์ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ

สัมภาระเตรียมตัวเดินทางกรุงเทพฯ  

(มีเวลาให้ท่านได้ท าคืนภาษีTax Refund ก่อนการเช็คอิน) 

22.40 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR038  

06.00 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานโดฮา  รอเปลี่ยนเครื่อง  

08.35 น.   เดินทางกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ QR838 

19.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, 
การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค้านึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

เงื่อนไขการให้บริการ  

1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดย

ทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะ

ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

3.การจองทัวร์และช้าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 25,000 บาท + ค่าวีซ่าและบริการ 4,000 บาท (รวมมัดจ้า29,000 บาท) 

วันที่เก้า  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                                                                                                 



 

 
 

 

กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นต้องช าระ

ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามท่ีบริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 

**ส ำคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ และ

จ านวนหน้หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า หน้า3** (กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะ

ไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ  **กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า  

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  

และ กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการ

ใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

5.อัตราค่าบริการนี้รวม  

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวัน

ได้) 

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมี

เทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

5. ค่าน้้าหนักกระเป๋า กาตาร์แอร์เวย์ สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกัน
วินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ าสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการ
บินเรียกเก็บ  
 



 

 
 

 
6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ MSIG แบบแผน
ประกันภัยแบบ EASY 3 โดยจะมีความคุ้มครองเบื้องต้น ดังนี้  
- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ  
  ผู้เอาประกนัภัยที่มีอายุ 15-75 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 
  ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1-14 ปีบริบูรณ์  วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 
  ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์  วงเงินคุ้มครอง 750,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศผู้เอาประกันที่มีอายุ 1-75 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 2,000,000 บาท ผู้เอาประกันที่มีอายุ 
76-80 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทยผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ1-75 วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท ผู้เอาประกันที่มีอายุ 76-
80 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 

  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน้าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน้าเที่ยว ท้าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น  แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถ
ศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ MSIG ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถ
แจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ  
7.ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้า มันตามรายการทัวร์ 
8.ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
 
6.อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน้ ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว  

5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

6.น้ าดื่มบนรถ มีบริการจ าหน่ายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 

7. ค่าวีซ่าเชงเก้นและบริการท่านละ 4,000 บาท  

8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EURO ต่อทริป ส้าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้้าใจจากท่าน  



 

 
 

 

กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช้าระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึ้นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท้าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า

และบริษัท ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   



 

 
 

 
12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกันภัย แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดย
ทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน้าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน้าเที่ยว ท้าประกันเฉพาะ
อุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  
กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ  
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การ

ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 
เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประเทศอิตาลี) 

ระยะเวลาด้าเนินการยื่น 15 วันท้าการ 

** ผู้เดินทางต้องมาโชว์ตัวและสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย ** 

1. พาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากหมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุก่อนน าส่ง และมี
จ านวนหน้าเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้าเพื่อติดวีซ่า  หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควร
น าไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงกับทางสถานฑูต  

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรงปัจจุบัน ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว หรือ  3 * 5.3cm จ้านวน 2 ใบ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ห้าม
ตกแต่งรูป ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเครื่องประดับ ต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

3. เอกสารส่วนตัว 
ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาบัตรข้าราชการ (ถ้ามี) แปลเป็นภาษาอังกฤษ 

ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)  แปลเป็นภาษาอังกฤษ 

ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้าเคยทีการเปลี่ยน) แปลเป็นภาษาอังกฤษ 

(กรณีเด็กอายุต่้ากว่า20ปี) แปลเป็นภาษาอังกฤษ 

ส้าเนาทะเบียนบ้าน / ส้าเนาสูติบัตร / หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา / ส้าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา  



 

 
 

 
4. หลักฐาน/ใบรับรองการท้างานจากบริษัทที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุต าแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน

ปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมาท างาน
ตามปกติหลังครบก าหนด ภาษาอังกฤษ 

4.1  กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างานและช่วงเวลาที่อนุมัติ

ให้ลาหยุดเพ่ือเดินทางไปยุโรป เท่านั้นไม่ต้องระบุชื่อประเทศ หลังจากนั้นจะกลับมาท างานตามปกติหลังครบก าหนด และ

ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า  ต้องเป็นภำษำอังกฤษ และเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น พร้อมประทับตราบริษัท 

โดยชื่อลูกค้าท่ีระบุในหนังสือรับรองทางการงาน ต้องสะกดชื่อ-สกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

4.2  กรณีเจ้าของกิจการ ส าเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองส าเนาและประทับตราบริษัทฯ (คัดลอกไม่เกิน 3 เดือน และเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)  

3.4 กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองตัวจริงจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

เท่านั้น (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอมและต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า) 

 เด็กอายุต่้ากว่า 20 ปี 

จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็ก

เดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา หรือถ้าเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา จะต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พร้อมมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กับบุตรกับผู้ที่บุตรเดินทางไปด้วย ต้องไปท าที่

ส านักงานเขตที่ท าเบียนบ้านอยู่  (พร้อมแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขตลง

ลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง  และบิดาหรือมารดาจะต้องไปเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่รับยื่นวีซ่า

ด้วย กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจ

ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

4.4  กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญมาด้วย  

4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ) (ใช้หลักฐานการเงินของตัวเองหรือ

ของสามีก็ได้ ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางไปกับสามี จะต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี เป็นภาษาอังกฤษ      พร้อมกับ

เขียนชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ที่มีด้วยกัน) 

5. หลักฐานการเงิน 
5.1 ส้าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจ้าหรือออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน) 

 



 

 
 

 

ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ าเสมอ และมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่

จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิล าเนา 

แนะน าให้ขอเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พร้อมปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัดสัมภาษณ์ 

**ยอดเงินสุดท้ายที่ลูกค้าอัพเดท 15 วันก่อนยื่น ต้องมียอดเงินที่ครอบคลุมค่าทัวร์ด้วย ** 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 

a. หากต้องรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลอ่ืนในคณะ 

ต้องท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (BANK GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุชื่อเจ้าของบัญชี และบุคคลที่
เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 15 วันก่อนยื่น ต้องสะกดชื่อ -สกุลให้ตรงตามหน้า
พาสปอร์ต 

5.3 กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทฯ จะต้องออก

จดหมายอีกหนึ่งฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และ

เหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย  

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าเชงเก้น กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มที่แนบมาให้อย่างถูกต้อง เนื่องจาก
เป็นข้อมูลที่ต้องส่งให้กับทางสถานทูต ทางบริษัทฯไม่สามารถกรอกแทนท่านได้เพราะถ้าข้อมูลผิดพลาด ท่านอาจจะ   
ถูกปฏิเสธวีซ่าได้ 

รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพ่ีน้อง,สถานที่เกิด และจ านวนบุตรของผู้เดินทาง  

การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว  และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพ่ือให้อยู่ในดุลยพินิจของ

สถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท 

การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องช าระยอดมัดจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถด าเนินการข้ันตอนการยื่นวีซ่าได้ 
 



 

 
 

 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร** 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้นประเทศอิตาลี 

โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

1 .ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)       ..................................................................................................... ......... 

2 .ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   ..............................................................................................................  

3 .ชื่อ / นามสกุลเดิม ) ถ้าม)ี          ............................................................... ............................................... 

4. วัน-เดือน-ปีเกิด   ..............................................  อายุ ............. ปี   สถานที่เกิด ........................................ 

5. เพศ   ชาย          หญิง 

5. ที่อยู่ปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

โทรศัพท์มือถือ ..........................................................  โทรศพัท์บ้าน .......................................................... 

6. อาชีพปัจจุบัน .................................................... ต าแหนง่ ...................................................................... 

7 . ชื่อสถานที่ท างาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 

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

ที่อยู่ที่ท างาน ............................................................................................................................. .............. 

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ที่ท างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

8. รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท 

9. รายได้อ่ืนๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือรายได้หลัก .........................................................................................  

      แหล่งที่มาของรายได้นั้น ..........................................................................................................................  

 



 

 
 

 

10 . สถานภาพ     ⃣         โสด   ⃣      สมรส   ⃣      แต่งงาน)ไม่จดทะเบียน(  

  ⃣         หย่า   ⃣      หม้าย   ⃣      อยู่กินฉันสามี-ภรรยา    ⃣     แยกกันอยู ่

11. ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วนั/เดือน/ปี เกิด................  สถานที่เกิด ..................... 

12. ชื่อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด................. สถานที่เกิด ...................... 

13. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วนั/เดือน/ปี เกิด................  สถานที่เกิด ...................... 

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าหรือไม่ ถ้ามี ขอรายละเอียด ดังนี้ 

      เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วนัหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ................... 

      เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วนัหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ................... 

15. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ ..................................................................................................... ....... 

16. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้ 

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่ด าเนินการ หากทราบ)   

17 . วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา  

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

18. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้ 

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่ด าเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

19.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ................................................................. 

20. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 



 

 
 

             

ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุชื่อ .............................................................. 

   บัตรเครดิต    

   เงินสด 

** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพราะข้อมูลทั้งหมด เจ้าหน้าที่จะต้องกรอกในแบบฟอร์มออนไลน์ของท่าน ** 

- หนังสือเดินทางเล่มเก่า จ้าเป็นต้องส่งมาเพื่อดูประวัติการเดินทางของท่าน 
- หากยังไม่แนบจดหมายรับรองการท้างานฉบับจริง กรุณากรอกข้อมูลการท้างานของท่านเป็นภาษาอังกฤษให้

ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อบริษัท / ต้าแหน่งของท่าน / ลักษณะงาน / รายได้ต่อเดือน  
หมายเหตุ : การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียง

ตัวกลางและคอยบริการอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 

 

 


