
 

 
 

 
 

 
 

 

 

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

 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน  

มิลาน เวนิส ลูเซิร์น แองเกลเบิร์ก ดิจอง ปารีส 

เดินทางโดยสายการบินไทย Thai Airways (TG) สะสมไมล์ได้ 50% 

 

 

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 



 

 
 

 

 

** ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการแล้ว 4,000 บาท ** 

  

◼ FLIGHT 

DEPARTURE:  TG944  BKK-FCO 00.20-06.50 

RETURN:       TG931  CDG-BKK 13.40-05.55 

 

*หมายเหตุ: พีเรียดเดินทางกรุ๊ป 03 – 11 มีนาคม 63 

ไฟล์ทขาไป - กลับจะเป็น TG944  BKK-FCO 00.10-06.00 // TG931 CDG-BKK 12.30 - 06.00+1 

 

21.00 น.  พร้อมกันทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ D  

  สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋า 

 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 0-2 ปี  

)ไม่เสริมเตียง(  

พักเดี่ยว

เพิ่ม 
ที่นั่ง หมายเหตุ 

03 – 11 มีนาคม 63 49,888 

(เด็กไม่เกิน2ขวบ/Infant 
50% ของราคาทัวร์)  

13,500 31  
05 – 13 พฤษภาคม 63 49,888 13,500 31  

19 – 27 พฤษภาคม 63 49,888 13,500 31  

02 – 10 มิถุนายน 63 49,888 13,500 31  
16– 24 มิถุนายน 63 49,888 13,500 31  

วันที่หนึ่ง     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    

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

คอนสแตนติน -  จัตุรัสโรมัน – น้้าพุเทรว่ี – เมืองฟรอเรนซ์                                        อาหารเที่ยง, เย็น                                        



 

 
 

 

00.20 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

11 ชั่วโมง 54 นาที) 

06.50 น.   เดินทางถึง สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี กรุงโรม ประเทศอิตาลี น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง 

และพิธีการทางศุลกากรและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้น น าท่านสู่ นครวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระ มี

ขนาดเล็กมาก จากนั้น น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ปี

เตอร์ St.Peter Basilica (ระยะทาง 29 ก.ม./45 นาที)  แห่งนครรัฐ

วาติกัน ที่งดงามด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์ ใช้เวลาสร้างถึง 150 ปี และ

ยังได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา ด้านหน้ามหาวิหารเป็นลาน

กว้างเรียกว่า St.Peter’s Square ประกอบไปด้วยน้ าพุ 2 ด้าน และเสา

โอเบลิกส์ 1 ต้น ล้อมรอบไปด้วยเหล่าเทพเทวาบนหลังคาและก าแพงสูง

(ค่ าทั วร์ ไม่ รวมค่ า เข้ า  Vatican Museum และ Sistine Chapel )  

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

เมืองหลวงของประเทศอิตาลี อดีตแห่งจักรวรรดิโรมันที่ยิ่งใหญ่มาเมื่อ

กว่า 2,000 ปี  ชื่นชมกับสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความ

ยิ่งใหญ่ น าท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกท่ี  



 

 
 

 

    โคลอสเซี่ยม (Colosseum) (ถ่ายรูปด้านนอก) เป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เริ่ม

สร้างขึ้น ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียนแห่งอาณาจักรโรมันและสร้างเสร็จ ในสมัยของจักรพรรดิติตัสใน

คริสตศตวรรษที่1 หรือประมาณปี ค.ศ.80 อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบได้

ประมาณ 527เมตร สูง 57เมตร ใกล้ๆกันนั้นเป็น ประตูชัยคอนสแตนติน (Arch of Constantine) ถือว่า

เป็นมรดกส าคัญของประเทศอิตาลีอีกที่หนึ่ง โดยสร้างขึ้นเพ่ือระลึกถึงชัยชนะของกรุงคอสสแตนติน เป็นซุ้ม

ประตูท่ีใหญ่ที่สุดของโรมันมีความสูงถึง 21 เมตร จากนั้นชมและถ่ายรูป จัตุรัสโรมัน (Roman Forum) ซึ่งอยู่

ใกล้ๆกันกับโคลอสเซี่ยม จัตุรัสโรมันถือว่าเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆ เช่น การประชุมทางการเมือง การปกครอง 

บูชาเทพเจ้า ฯลฯ ของกรุงโรมในสมัยโบราณ ใช้เวลาสร้างยาวนานมากถึง 900 ปี ปัจจุบันเหลือแต่ซาก

ปรักหักพังแต่ก็ยังรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่อลังกา จากนั้น น าท่านชม น้้าพุเทรว่ี (Trevi Fountain) ซึ่งมีรูปปั้น

ของเทพเจ้าเนปจูนตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ าพุ เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ท่ีส าคัญของกรุงโรม เป็นสถานที่นักท่องเที่ยว

มาโยนเหรียญเสี่ยงทายตามเรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่อง Three Coins in The Fountain  

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่1) เมนูอาหารจีน 

บ่าย          น าทุกท่านมุ่งหน้าสู่ ฟลอเรนซ์ (Florence) (ระยะทาง275ก.ม./4 ชั่วโมง) เมืองหลวงของแคว้นทัสคานี ต้น

ก าเนิดของศิลปะแบบเรอเนซองส์ อดีตศูนย์กลางด้านสถาปัตยกรรม วรรณกรรม และวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์ 

ดินแดนที่มีเสน่ห์อันน่าหลงใหลแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวใฝ่ ฝันมาเยือนมากที่สุด จากนั้นน าท่าน

ชม เขตเมืองเก่าฟลอเรนซ์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ.1982 น าท่าน

ชม สะพานเวคคิโอ (Ponte Vecchio) สะพานเก่าแก่ที่สุด

ของเมือง เป็นสะพานเดียวของฟลอเรนซ์ที่รอดพ้นการทา

ลายจากช่วงสงครามโลกมาได้ ปัจจุบันกลายเป็นจุดชมวิว 

แหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ส าคัญของเมือง น าท่านชม จัตุรัส 



 

 
 

 

เดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ที่สวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่าง  มาก เนื่องจากเป็นที่ตั้ง

ของรูปปั้นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของไมเคิล แองเจโล่ ถัดมา คือ ปาลาซโซ เวคคิโอ (Palazzo Vecchio) 

ปราสาทเก่าแก่ของเมืองฟลอเรนซ์ มีสัญลักษณ์คือ 

หอคอย Torre d’ Arnolfo ในอดีตใช้เป็นสถานที่

แจ้งข่าวสารให้กับ 3 ชาวเมือง ด้วยการส่งสัญญาณ 

หากมีไฟไหม้, น้ าท่วม, ข้าศึกโจมตี ฯลฯ ถือเป็น

สถานที่ประวัติศาสตร์สาคัญของฟลอเรนซ์ ปัจจุบัน

เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ใหญ่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของฟลอเรนซ์ จากนั้นน าท่านชมวิวริมฝั่งแม่น้ าอาร์โน จากนั้น น า

ท่านถ่ายรูปที่ มหาวิหารฟลอเรนซ์ (florence cathedral) หรือ อาสนวิหารแม่พระแห่งดอกไม้ เป็นอาสน

วิหารประจ าอัครมุขมณฑลฟลอเรนซ์ ตั้งอยู่ที่เมืองฟลอเรนซ์ มณฑลฟลอเรนซ์ แคว้นทัสกานี ประเทศอิตาลี 

สร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13 ออกแบบโดยฟีลิปโป บรูเนลเลสกี ด้านหน้าโบสถ์ประดับตกแต่งด้วย

หินอ่อนสีขาว เขียว และชมพู มหาวิหารแห่งนี้ใหญ่เป็นล าดับที่ 4 ของทวีปยุโรป รองจากมหาวิหารนักบุญเป

โตร มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกก าแพง และมหาวิหารมิลาน มีความยาว 153 เมตร และฐานของโดมกว้างถึง 

90 เมตร 

ค่้า             รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 2) เมนูอาหารท้องถิ่น 

     หลังรับประทานอาหาร น าท่านเข้าสู่ทีพั่ก 

       ที่พัก: พัก Best Western Plus CHC Florence 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

         (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทฯจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 

 วันที่สาม       เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า – จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี – เมืองโบโลญญ่า – จัตุรัสมัจโจเล่ – จัตุรัสมัจโจเล่ – เมือง

เมสเตร                                                                                            อาหารเช้า,เที่ยง, เย็น                                        



 

 
 

   

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 3) 

        น าท่านเดินทางไปยัง เมืองปิซ่า Pisa (ระยะทาง 86 

กม./ 1.30 ชม.) อดีตเมืองท่าเรือชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์

เรเนียนและเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า   น าท่านชม 

จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี (Miracle Squae) หรือ 

จั ตุ รั ส ดู โ อ โ ม่  Piazza del Duomo ห รื อ ทุ่ ง

มหัศจรรย์ เป็นบริเวณที่ล้อมรอบด้วยก าแพงใจกลางเมืองปิซ่า และเป็นที่ตั้งของมหาวิหารเก่าแก่ที่มีขนาด

ใหญ่ที่สุด ที่ตั้งของโบสถ์ดูโอโม่แห่งปิซ่า (Duomo di Pisa), หอบัพติส (Baptistery) และน าท่านชม

ถ่ายรูป 1 ใน 7  สิ่งมหัศจรรย์ของโลก หอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) ให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรูปกับ

หอเอนปิซ่าที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นหอระฆังแห่งวิหารประจ าเมือง แต่เพียงการเริ่มต้นของการสร้างถึงบริเวณชั้น 

3 ก็เกิดการทรุดตัวและต้องหยุดการก่อสร้างจนถัดมาอีกร่วม 100 ปี ถึงได้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์และยัง

เป็นสถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก และการตกของวัตถุด้วย จากนั้น น าท่าน

เดินทางสู่ เมืองโบโลญญ่า (Bologna) (ระยะทาง 169 กม. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมือง

หลวงของแคว้นเอมีเลียโรมัญญา โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ าโปกับเทือกเขาแอแพนไนน์ นอกจากนั้น

ยังเป็นหนึ่งในเมืองยุคกลางที่ได้รับการรักษาไว้ อย่างดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป  และยังเป็นที่ตั้งของ

มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดคือ “Alma Mater Studiorum”  

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร (ม้ือที่4) เมนูอาหารจีน 

บ่าย  จากนั้น น าท่านชมบริเวณ จัตุรัสมัจโจเล่ (Piazza Maggiore) จัตุรัสขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าที่

ล้อมรอบด้วยโบสถ์ซานเปโตรนิโอ (Basilica of San Petronio) ซิตี้ ฮอล ลานน้้าพุเทพเนปจูน (Fontana  



 

 
 

 

Del Nettuno) และอาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา 

(Palazzo Del Podesta) ให้ท่านเดินชมเมืองและ

ถ่ายรูปจนได้เวลานัดหมาย จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ 

เมสเตร (Mestre) (ระยะทาง 148 กม. /2ชม.15นาที) 

เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เป็นแคว้นที่มีความมั่งคั่ง

และเป็นแหล่งที่มีอุตสาหกรรมเยอะที่สุดในประเทศอิตาลี เป็นอีกหนึ่งแคว้นที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมามาก

อีกแห่งหนึ่ง โดยมีนักท่องเที่ยวมาเยือน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 60 ล้านคนในทุกๆปี รวมถึงยังมีร้านขายสินค้าแบรนด์

เนมชั้นน าของโลกอีกมากมาย อีกทั้งยังมีจัตุรัสที่มีแลนด์มาร์กเก่าแก่ สัมผัสได้ถึงความงดงามของอาคาร

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอิตาลีในแบบดั้งเดิม   

ค่้า            รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที5่) เมนูอาหารจีน 

 หลังรับประทานอาหารน าท่านเข้าสู่ทีพั่ก 

     ที่พัก : พัก Novotel venezia Mestre Castellana 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

       (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทฯจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 

 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 6) 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ Tronchetto Pier เป็นท่าเรือท่ีมีเรือบริการในการเดินทางไปในที่ต่าง ๆ ของ

เมือง เพ่ือชมทิวทัศน์ธรรมชาติของ 2 ฝั่งคลองโดยทางเรือ นับเป็นเมืองที่คลองมากกว่าถนนอีกเมืองหนึ่งของโลก น า 

วันทีส่ี่          เมืองเมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค – เมืองมิลาน  -  มหาวิหารดูโอโม่ -  Galerie    

                 Victor Emmanuel                                                                               อาหารเช้า,เที่ยง, เย็น                                        



 

 
 

 

ท่านนั่งเรือสู่ เกาะเวนิส (Venice Island) ดินแดนแสนโร

แมนติก เมืองเวนิส ได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลเอเดรี

ยติก (Queen of the Adriatic) เมืองแห่งสายน้ า เมืองแห่ง

สะพานและเมืองแห่งแสงสว่าง ถูกสร้างข้ึนจากการเชื่อม

เกาะเล็กๆจ านวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย 

ซ่ึงเป็นสวนหนึ่งของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณ 

และเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากท่ีสุดชมความ

สวยงามของ จัตุรัสซานมาร์โค (Piazza San Marco หรือ 

Saint Mark Square) เป็นจัตุรัสกลางเมืองเวนิส ที่ข้ึนชื่อว่า

สวยที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลี ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรมอัน

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

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

ประจาเมืองเวนิส เดินชมตัวเมืองจนถึงสะพานริอัลโต เป็นสะพานที่เก่าแก่ท่ีสุดในเวนิสและเป็นสะพานแรกที่ข้าม 

Grand Canal (คลองแกรนด์คาแนล) ชมสะพาน Bridge of Sighs สะพานสะอ้ืน หรือบางคนเรียกว่า "สะพาน

แห่งการทอดถอนใจ” ซึ่งทอดข้ามด้านหลังวังของผู้ปกครองเวนิสในอดีต ไปยังคุกที่อยู่อีกฟากฝั่งคลอง ว่ากันว่า

สะพานแห่ง  นี้คือจุดหายใจเฮือกสุดท้ายแห่งอิสรภาพของเหล่านักโทษ และคุกแห่งนี้เองเป็นที่คุมขังนักรักกระเดื่อง

นามคาสโนว่า ในต านานเล่าว่าการจูบบนเรือกอนโดล่าใต้สะพานแห่งนี้จะน าไปสู่ความรักนิรันดร์ นับเป็นหนึ่งในจุดที่

โรแมนติกท่ีสุดจุดหนึ่งในเวนิสอิสระให้ท่านเดินชมความโรแมนติกของเกาะแห่งนี้ หรือท่านยังสามารถสัมผัส

ประสบการณ์ล่องเรือกอนโดล่า ชมความงามของเกาะเวนิส (ไม่รวมในค่าทัวร์ กรณีต้องการนั่งกอนโดล่า  

 



 

 
 

 

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

ท่านได้มีเวลาสัมผัสบรรยากาศของเกาะเวนิสอย่างเต็มอ่ิม  

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่7) เมนูอาหารท้องถิ่น 

บ่าย น าท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ จากนั้น น า

ท่ านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่  กรุ ง มิลาน 

(Milan)(ระยะทาง 268 ก.ม./ใช้เวลา 3.30 ชั่วโมง)  

เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม ตั้งอยู่ทางตอน

เหนือของประเทศอิตาลี เมืองมิลาน หรือที่คนอิตาเลียน

เรียกว่า มิลาโน่(Milano) เป็นเมืองหลวงทางแฟชั่น

ของโลกแข่งกับปารีสในประเทศฝรั่งเศส เป็นศูนย์กลาง

ทางธุรกิจของอิตาลี นอกจากนั้นยังมีภาพวาดเฟรสโก้ที่

มีชื่อเสียงโด่งดัง และโรงละครโอเปร่าอันลือชื่อจากนั้น

น าท่านถ่ายภาพด้านนอก มหาวิหารดูโอโม่ (Milan Duomo) มหาวิหารที่สร้างด้วย สถาปัตยกรรมแบบโกธิค จัด

ว่าเป็นมหาวิหารที่มีความใหญ่โตเป็นอันดับ  สามของโลก เริ่มสร้างในปี ค.ศ.1386 แต่  กว่าจะแล้วเสร็จใช้

ระยะเวลารวมกว่า 400 ปี ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ท าจากหินอ่อนจ านวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหิน

อ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ชิ้น โดยยอดหลังคาที่สูงที่สุด มีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่าเป็น

สง่าอยู่ จากนั้น ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของโลก อาทิเช่น LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ 

แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล(Galerie Victor Emmanuel) (ร้าน Prada ร้านแรกของโลก) และท่านสามารถ

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากด้านในซึ่งเป็นอาคารกระจกที่เก่าแก่และสวยงาม  

     ค่้า             รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 8) เมนูอาหารจีน 



 

 
 

 

    หลังรับประทานอาหารน าท่านเข้าสู่ทีพั่ก 

        ที่พัก: พัก Holiday Inn Milan Assago 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

         (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทฯจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนเดินทาง) 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 9)  เดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก ประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์ (ระยะทาง 248 ก.ม./ใช้เวลา 3.30 ชม.)  เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูง อยู่ในรัฐออบวัลเดิน 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิตลิส ซึ่งยอดเขาทิตลิ

สมีความสูงประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน้ าทะเลปาน กลาง เมืองแองเกิลเบิร์ก เป็นที่ตั้งของสถานีกระเช้า

โรแตร์  

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่10) เมนูอาหารท้องถิ่นบนยอดเขาทิตลิส 

วันทีห่้า     แองเกลเบิร์ก – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น - Lion Monument – สะพานไม้ชาเปล - ช็อปปิ้งย่าน  Old 

Town                                                                                                          อาหารเช้า, เที่ยง 



 

 
 

 

บ่าย น าท่านเดินทางข้ึนสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ท่านจะได้สัมผัสกับกระเช้าทรงกลมที่เรียกว่า โรแตร์ เคเบิ้ลคาร์ ที่จะ

หมุนรอบๆ ที่ท่านสามารถดูวิวได้ 360องศาในขณะที่เคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยๆ ท่านจะได้ขึ้นชมทัศนียภาพทีง่ดงามของ

เทือกเขาแอลป์  ชมถ้ าแข็งที่สวยงาม และเดินเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหิมะบนยอดเขา และชมสะพานแขวน TITLIS 

CLIFF WALK สร้างข้ึนฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเที่ยวบนยอดเขาทิตลิส สะพานมีความยาว 100 เมตร ความ

สูง 3,000 เมตร ทอดข้ามหน้าผา อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย น าท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ลงมาที่สถานีด้านล่าง 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่

ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.ใช้เวลา45นาที)  จากนั้น น าท่านชมสิงโตหินแกะสลัก 

(Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญ

ของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความ

ยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้้ารอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น

เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาด

ประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน   จากนั้นให้ท่านได้ อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิตบริเวณ 

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

เป็นต้น (อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง) 

 

หลังรับประทานอาหารน าท่านเข้าสู่ทีพั่ก 

         ที่พัก  : Hotel Rothaus Luzern 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 



 

 
 

 

        (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทฯจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 

 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 11) 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสูํ กรุงเบิร์น (Bern) (ระยะทาง 110 

กม./ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง) นครหลวงอัน งามสง่าของประเทศ 

และเป็นเมืองมรดกโลกอันล้ า ค่าที่ ได้รับการอนุรักษ์มาสู่  

ปัจจุบัน เบิร์น ถูกสร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป องค์การยูเนส

โก้ ประกาศให้ ส่วนหนึ่งของเบิร์นเป็นเมืองมรดกโลก ชม หอ

นาฬิกา (Clock Tower) ที่มีหน้าปัดขนาดใหญ  มีลักษณะ

เป็นประตูโบราณตั้งคร่อมอยู่ครึ่งถนนถัดจากหอนาฬิกาไป เดิน

ไปชมสักพักก็จะถึงบ้านไอนฺสไตน์ สัมพัทธภาพสังเกตง่ายๆ 

บนหน้าต่างบ้านชั้น 2  มีรูปเขาติดอยู่ จากนั้นแวะถ่ายรูป บ่อ

หมีสีน้้าตาล (Bear Pit) เมื่อมาถึงเมืองนี้ ก็ต้องแวะเข้ามาชม 

เจ้าหมีก่อน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น ที่ว่าสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์นก็เพราะว่า มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ 

ตั้งแต่สมัยผู้ครองเบิร์นในยุคนั้นได้ออกล่าสัตว์ สัตว์ตัวแรกท่ีล่าได้ คือ หมี  เพราะว่า สถานที่ตั้งอยู่ก่อนเข้าเมือง และ

บางวันก็อาจจะมีผู้ดูแลหมี น าหมีออกมาให้ชม ความน่ารักของหมีในช่วง ฤดูร้อน และ ฤดูหนาว และแวะถ่ายรูปกับ

Town Hall ที่สร้างขึ้นในแบบ Burgundian สไตล์โกธิคตอนปลาย ปัจจุบันใช้เป็นที่ท างานของนายกเทศมนตรี

ประจ ามลรัฐเบิร์น 

วันทีห่ก   กรุงเบิร์น -  Clock Tower -  Einstein House – บ่อหมีสีน้้าตาล- Town Hall – เมืองดิจอง        

                                                                                                                      อาหารเช้า, เที่ยง, เย็น 



 

 
 

 

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่12) เมนูอาหารจีน 

    บ่าย          จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง (Dijon) (ระยะทาง 252 ก.ม./ใช้เวลา 3.45 ชั่วโมง)  ประเทศฝรั่งเศส 

อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ผ่านทุ่งราบอันกว้างใหญ่แหล่งผลิตมัสตาร์ดชื่อดัง อีกท้ังยังมีชื่อเสียงในการ

ผลิตไวน์ชั้นเลิศอีกด้วย ผ่านชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรอเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึ่งมี

จุดเด่นคือ การมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงสดจัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม 

 ค่้า                รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 13)  เมนูอาหารพื้นเมือง 

ที่พัก:     พัก Ibis Styles Dijon Central 3*หรือระดับใกล้เคียงกัน 

                 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทฯจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 

 

 เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 14) 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Troyes (185 ก.ม./2.30 ชั่วโมง) ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบ

รนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น HUGO BOSS, LACOSTE, CONVERSE, ARMANI , NIKE , PUMA , BODY SHOP 

และอ่ืนๆอีกมากมาย (อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง )  

บ่าย           น าท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส (Paris) (183ก.ม/2.30 ช.ม.) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อัน

เหลือล้น ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากท่ีสุด กรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ าสมัย

แห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุง

ปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากนั้น น้าท่านถ่ายภาพด้านนอก พพิิธภัณฑ์ลฟูวร์ (Louvre 

วันทีเ่จ็ด    ดิจอง – กรุงปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – หอไอเฟล – ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ่ – ประตูชัย     อาหารเช้า, เย็น                                                                                                                                                           



 

 
 

   

Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่ง

หนึ่งของโลก ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงาน

ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมากกว่า 35,000 

ชิ้น ท่านสามารถเดินชมงานศิลปะชื่อก้องโลก อย่างภาพวาดโม

นาลิ ซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, 

Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่งดังของเลโอนาร์โด 

ดาวินชี, รูปปั้น The Victory of Samothrace หรือ รูปปั้นเทพ

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

(Mummy) หรือร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณ

ลานด้านหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์จะสร้างเป็นรูปทรงพีระมิดที่สร้างขึ้นจากกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมที่

นักท่องเที่ยวต้องไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเป็นฉากที่มีอยู่ในในภาพยนตร์เรื่อง The Da Vinci Code จากนั้น น า

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับหอไอเฟล (Tour 

Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่

นครปารีส ด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่ง

สร้างขึ้นในปีค.ศ.1889 ที่บริ เวณจัตุรัส

ทรอคคาเดโร่ น าท่านเดินทางสู่ ถนนสาย

โรแมนติกช็องเอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน น าชมและ

ถ่ายรูปคู่กับ ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe)  สัญลักษณ์แห่งชัย

ชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี   ค.ศ. 1805 โดยเริ่ม

สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836  จากนั้น น าท่าน 



 

 
 

 

ช้อปปิ้งต่อที่ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังได้อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free 

Shop) อาทิ เช่น เครื่องส าอาง น้ าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนั้นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช้

อปปิ้ งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่  แกลเลอรี่  ลาฟาแยตต์ (Galeries 

Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลาง

กรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต,เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, 

Tag Heuer เป็นต้น   

 ค่้า                รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 15) เมนูอาหารจีน 

ที่พัก: Best Western Plus Paris Velizy 4*  หรือระดับใกล้เคียงกัน 

              (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทฯจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 

 

วันทีแ่ปด    ท่าอากาศยานปารีส ชาร์ล  เดอ โกลล์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                                           อาหารเช้า 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 16)   

        ท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานปารีส ชาร์ล เดอ โกลล์  (ระยะทาง 25ก.ม./ใช้เวลา 45 นาท)ี 

09.00 น.       เดินทางถึง สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกลล์ ให้ท่านมีเวลาในการท าคืน ภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อสินค้าใน   

                    ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน  

13.40 น.      เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931 

 

05.55 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

 

วันทีเ่ก้า   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   



 

 
 

 

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 (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง

บริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะ

ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

3. การจองทัวร์และช้าระค่าบริการ  

 - กรุณาช้าระมัดจ้าและค่าวีซ่า ท่านละ 29,000 บาท  (มัดจ้า 25,000 + ค่าวีซ่า 4,000)  

 - ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง 

 - ถ่ายรูป/สแกน ส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์) จัดส่ง

บริษัทฯ เพ่ือท าการส่งชื่อยื่นค าร้องขอรับคิววีซ่า ภายใน 3 วัน หลังจากท่านช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์ 

**ส ำคัญ **ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทางกลับ-เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป 6 จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า)  และ

จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3 หน้า  (กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัท  มิฉะนั้นทางบริษัทจะ

ไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ และน าส่งให้กับบริษัทฯ พร้อมพร้อมหลักฐานการช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์ 

4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก

กรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ 

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว 

ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและ

เงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

5. อัตราค่าบริการนี้รวม 



 

 
 

  

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

      (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อน

วันได้)  

 2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

 4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 5. ค่าน้้าหนักกระเป๋า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกัน

วินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ าสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สาย

การบินเรียกเก็บ สะสมไมล์ได้ 50% กรุณาแจ้งเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส พร้อมส่งส าเนาพาสปอร์ตหรือก่อนออกตั๋ว 

7.การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน

ประกันภัยแบบ Worldwide  โดยจะมีความคุ้มครองเบื้องต้น ดังนี้  

- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ  

   ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท 

   ผู้เอาประกันภัยที่อายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท 

   ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ไม่เกินวงเงิน 1,500,000 บาท 

   ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย ไม่เกินวงเงิน 50,000 บาท  

   ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่า
ข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน้าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน้าเที่ยว ท้าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น  แต่ทั้งนี้ 
ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครอง
เพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ  

8. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการทัวร์ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายสหภาพยุโรป ไม่อนุญาตให้พนักงานขับรถ
ท างานเกิน 12 ชม./วัน) 

6. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

 1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  

 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  



 

 
 

 

 4. ค่าภาษีน้ ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 

 6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม  

 7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EURO ต่อทริป ส้าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้้าใจจากท่าน 

 8. ค่าวีซ่าเชงเก้นและบริการท่านละ 4,000 บาท 

 

7. หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท้าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้าและบริษัท ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน

ได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช้าระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วแล้ว ) /ค่ามัดจ้าแลนด์ (กรณีใกล้วัน

เดินทาง) 

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 อย่างน้อย 20วันก่อนการเดินทาง 

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 ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตาม

พ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ 

และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพใน

ระหว่างการเดินทางได้จากบริษัทประกันทั่วไปและควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 

13.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  

14.ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ  ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

 

เอกสารประกอบการยื่นค้าร้องขอวีซ่าเชงเก้น (Italy) 

ระยะเวลาด้าเนินการพิจารณาวีซ่า 10-15 วันท้าการ 

ผู้สมัครต้องเดินทางมาแสดงตัว และสแกนลายนิ้วมือ ตามวันเวลานัดหมายยื่นวีซ่า 

โปรดด้าเนินการตามค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อก้าหนดเงื่อนไข 

รวมถึงเอกสารที่ใช้ส้าหรับยื่นค้าร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจ้า 

 



 

 
 

 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจ านวนหน้า

เหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า เพ่ือให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ 

ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      เพ่ือน าไปแสดงต่อ

สถานทูต 

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จ้านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน ห้าม

ตกแต่งรูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เครื่องประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายช ารุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 
   (ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 

3. เอกสารส่วนตัว (ถ้ามี) 

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 

หากมีเอกสารอื่นๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) ท่านจ าเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

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

 - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลี่ยน) 

กรณีเด็กอายุต่ ากว่า18ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 

กรณีเด็กอายุต่ ากว่า18ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 



 

 
 

 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจาก

มารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับ

ยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานที่อยู่ตาม

ทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการ

เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค าร้องขอวีซ่า 

บิดา-มารดา จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า  กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง 

จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

จากนั้น ผู้ปกครองจ าเป็นต้องน าหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ทั้งฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ) ส่ง

ให้กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัติให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนน าส่งบริษัททัวร์  

(สามารถขอดูตัวอย่างได้ที่แผนกวีซ่าของบริษัททัวร์) 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการท้างาน ที่ท างานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทที่ท่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ
ต าแหน่งงาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เริ่มท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ 
ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบก าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มี
อ านาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัด

ส าเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตร

นักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

4.4 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) , หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ใน

กรณีที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน 

เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

 

 



 

 
 

 

4.5 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ 

จ าเป็นต้องเขียนจดหมายแนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสาร

ประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

5. หลักฐานการเงิน 

5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ า (บัญชีส่วนตัว) 

รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม่ าเสมอ) และมี

ยอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้

อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา 

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง เขียนจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง (Sponsor Letter) พร้อม

แนบหนังสือรับรองการเงิน ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มี

ประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม่ าเสมอ) 

 ทั้งนี้ ผู้ที่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทางได้ ต้องเป็นบิดา / มารดา / พ่ี-น้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน

เท่านั้น!! กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ลงในจดหมายชี้แจ้งเป็นภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทาง 

 

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่สมบูรณ์ (Book Bank) หรือมีประวัติการเดินบัญชีไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขท่ี

ก าหนด ท่านจ าเป็นต้องขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ที่ออกจากธนาคารเท่านั้น (Bank Statement) 

กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้แสดงเป็นยอดล่าสุด ภายใน 1-2 วัน ก่อนวันนัดหมายยื่นวีซ่า 

** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส้าหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น 

 เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจาก

บริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล

ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 

หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งขึ้น 



 

 
 

 

 เมื่อท่านช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! 

หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณ ี

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณ ี

  

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์

ตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วย

ประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้

ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพ่ือน าส่งสถานทูตเช่นกัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 

เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 

เอกสารทุกฉบับท่ีใช้ประกอบการยื่นค้าร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น !! 

พร้อมแนบส้าเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จ้าเป็นต้องเซ็นรับรองส้าเนาถูกต้อง) 

เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร 

 

 

 



 

 
 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น (Italy) 

โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   ............................................................................................ ........ 

2. ชื่อ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)     ......................................................................................... .......... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

5. ที่อยู่พ านักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

6.โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี) ............................ .............. 

7. อาชีพปัจจุบัน .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชื่อสถานที่ท างาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 

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

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



 

 
 

 

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

9. รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣   โสด    ⃣   สมรส  ⃣   แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 

  ⃣    หย่า    ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กินฉันสามี-ภรรยา     ⃣   แยกกันอยู่ 

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 เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ 

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

15. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

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

16. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านี้ 

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

17.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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



 

 
 

 

18. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

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

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

   บัตรเครดิต    ความสัมพันธ์ ............................................................ 

   เงินสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่าของ

ท่านไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณ ี

 

 เมื่อท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 - กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    

พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   ไม่

รับผิดชอบทุกกรณ ี

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต 

เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้อง

กับความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของท่านให้ชัดเจน 

(ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เริ่มงาน 

 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายส าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ 

ก่อนถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า 

          - ท่านจ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 



 

 
 

 

 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางที่
คอยให้บริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


