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อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส 

จุดเด่น 

 พชิติยอดเขา จุงเฟรา  
 ชม สนามกฬีาโคลอสเซยีม 
 ชมความงามของ น ้าพุเทรวี ่ และ บันไดสเปน 
 ชม วหิารวาตกิัน เทีย่วในสวติเซอร์แลนดด์นิแดนในฝันภูมทัิศนอ์ันงดงามของทะเลสาบ และภูเขา  

 ชมมหานครปารีส ถ่ายภาพ หอไอเฟล  
 นั่งเรือล่อง แม่น ้าแซนด ์

ชื่อโปรแกรม  อิตาลี สว ิตเซอร ์แลนด์ ฝร ั่งเศส   

จ านวน 8 วนั 5 คืน  
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ก าหนดการเดินทาง   
 

วนัท ี ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - โดฮา 

 

17:30 น. คณะพร ้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั ้น 4 ประตูทางเขา้ 8 เคาน์เตอร์ P สายการ

บนิ QATAR AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 

21:15 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเทีย่วบนิที ่ QR833 

 

   
 

วนัท ี ่2 โรม - วาตกินั - โคลอสเซยีม - น า้พุเทรว ี ่ - บนัไดสเปน 

 

00:15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง) 

 

01:15 น. ออกเดนิทางต่อสู่ กรุงโรม ประเทศอติาล ี โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR115 

 

06:25 น. เด ินทางถงึ ท่าอากาศยาน ลีโอนาโดดาวินชี กรุงโรม หลังผ่านขั ้นตอนการตรวจหนังส ือเด ินทาง และตรวจรับ

สัมภาระเรียบรอ้ย น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่  กรุงโรม เมอืงหลวงของประเทศอ ิตาลีซ ึง่มอีด ีตอันยิ่งใหญ่ และ

เกรียงไกรในยุคจักรวรรดโิรมันเรืองอ านาจเม ื่อราวกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมาแลว้ เขา้สู่  นครวาตกิัน รัฐอสิระที่

ปกครองตนเอง เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสตน์ ิกายโรมันคาทอลิก ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหาร

เซนตปี์เตอร์ สถาปัตยกรรมล ้าค่าทีสุ่ดแหง่หนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลัก  เพียตา้ 

ผลงานของศิลปินเอก ไมเคลิแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย  เบอร์นนิ ีและยอดโดมขนาดใหญ่ซ ึง่ปัจจุบัน

เป็นส ิ่งล ้าค่าคู่บา้นคู่ เม ืองของอ ิตาลี จากนั ้นน าคณะแวะถ่าย รูปที่ระล ึกดา้นหนา้  สนามก ีฬาโคลอสเซียม 

โบราณสถานเก่าแก่  1 ใน 7 ส ิ่งมหศัจรรย์ของโลกเคยเป็นสนามกฬีายักษ์ที่สามารถจุคนไดก้ว่า 50,000 คน และ 

ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณแ์ห่งชัยชนะ และที่มาของถนนทุกสายมุ่งสู่ก รุงโรม จากนั ้นน าชมร่องรอยของ

ศูนย์กลางแหง่จักรวรรดโิรมันอันศักดิส์ทิธ ิ ์โรมัน ฟอร่ัม , จัตุรัสเวเนเซีย, ระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใชก้ล่าวสุนทร

พจน์ของมุสโสลินใีนโอกาสต่างๆ ชม อนุสาวรีย์พระเจา้วคิเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที ่2 ซ ึง่ไดช้ ือ่ ว่าเป็นพระบิดาของ

ชาวอติาล ี

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าคณะชม น ้าพุเทรวี่ จุดก าเนดิของเสยีงเพลง ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น ทีโ่ด่งดัง ชมความสวยงาม

ของงานประตมิากรรมหนิอ่อนแบบบาร็อค ซึง่เป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามต านานกล่าวไวว่้าหากใครได ้

มาถ ึงน ้าพุแหง่น ี้แลว้โยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไวจ้ะไดก้ลับมาเยือนกรุงโรมอ ีกครั้งหนึง่ อสิระใหท่้านเดนิเล่นหรือ

เลอืกซือ้ส ินคา้ต่างๆ ที่ย่าน บันไดสเปน แหล่งพักผ่อนของชาวอติาลซี ึง่เต็มไปดว้ยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อ

ชาต ิน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปิซ่า 

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

ท ีพ่กั  Galilei Hotel หรอืเทยีบเทา่             
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วนัท ี ่3 ปิซ่า - เกาะเวนสิ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อ าลา กรุงโรม น าท่านเดินทางสู่  เมอืงปิซ่า ผ่านบริเวณที่ราบระหว่างเชิงเขา Monte Pisano ในแควน้ Tuscany 

ระหว่างเสน้ทางผ่านเม ืองนอ้ยใหญ่ทีต่ั ้งอยู่บนเนนิเขา ซึ่งในอดีตเป็นถ ิน่ทีอ่ ยู่ของชาวอ ีทรัสกัน น าท่านเขา้สู่

บริเวณ จัตุ รัสกัมโป เดย์ มรีาโกลี Compo Dei Miracoli ทีป่ระกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์

สถานทีต่ั ้งของ มหาวิหารดูโอโม Duomo ที่งดงามและหอเอนแห่งเม ืองปิซ่าอันเล ื่อง ชมหอเอนปิซ่า Leaning 

Tower of Pisa สัญลักษณ์แห่งเมอืงปิซ่า 1 ใน 7 ส ิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางเริ่มสรา้งเม ื่อปี  ค.ศ.1173 ใช ้

เวลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสรา้งตอ้งหยุดชะงักลงไปเม ือ่สรา้งไปไดถ้ ึงชัน้  3 ก็เกดิการยุบตัว

ของฐานขึ้นมา และต่อมาก็ม ีการสรา้งหอต่อเต ิมข ึ้นอ ีกจนแลว้เสร็จ  โดยใชเ้วลาสรา้งทั้งหมดถ ึง 177 ปี โดยที่  

หอเอนปิซ่าน ี ้กาลเิลโอ บิดาแหง่วทิยาศาสตร์ซ ึง่เป็นชาวอติาเล ี่ยนไดใ้ชเ้ป็นสถานทีท่ดลองทฤษฎแีรงโนม้ถ่วง

ของโลกทีว่่าส ิง่ของสองชิ้นน ้าหนักไม่เท่ากัน ถา้ปล่อยสิง่ของทัง้สองชิน้จากที่สูงพรอ้มกันก็จะตกถ ึงพืน้พรอ้มกัน 

จากนัน้ใหท่้านอสิระไดถ้่านรูป และเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึราคาถูก 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าเด ินทางโดยรถโคช้สู่เขต เวน ิส เมสเตร ้ Venice Mestre ซึ่งเป็นฝ่ังแผ่นดินใหญ่โดยระหว่างทางผ่าน

ชมทัศนยีภาพอันงดงามของเสน้ทางอันคดโคง้และหบุเขาสูง น าท่านเดนิทางสู่  ท่าเรือตรอนเชโต ้จากนัน้ลงเรือ

เดนิทางสู่  เกาะเวนซิ เมอืงท่องเทีย่วทีไ่ดรั้บการกล่าวขานว่าโรแมนตกิทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก  เม ืองทีใ่ชเ้รือแทน

รถ ใชค้ลองแทนถนนม ีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชือ่มมากกว่า 400 แหง่ เด ินทางสู่  เกาะซาน

มาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิซ ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ที่เช ือ่มต่อระหว่าง Doge Palace ซึง่เคยเป็นที่

ประทับของเจา้ผูค้รองนครเวนซิในอดตี  ชม จัตุ รัสเซนต์มาร์ค ที่ม ีโบสถ ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลังสร ้างดว้ย

สถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์อสิระเล ือกชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงของเวนซิตามอัธยาศัย อาท ิเครื่องแกว้มูราโน่ ตน้

ต ารับของการเป่าแกว้ของชาวมูราโน่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตัง้แต่บรรพชน โดยเครื่องแกว้แต่ละชิน้ม ีรูปแบบ 

และคุณภาพเป็นทีย่อมรับจากนักท่องเทีย่วท่ัวโลก อสิระใหท่้านไดเ้ด ินเล่นถ่าย รูปหรือ  ล่องเรือกอนโดล่า เพื่อ

ชมมนต์เสน่หแ์หง่นครเวนซิสู่  คลองใหญ่ Grand Canal คลองที่กวา้งที่สุดของเกาะ และงานก่อสรา้งทีแ่สดงให ้

เหน็ถ ึงความเป็นอัจฉริยะดา้นสถาปัตยกรรมที ่สะพานเรียลอัลโต ้ศลิปินเอกไมเคิลแองเจโล ไดเ้วลานัดหมายน า

คณะลงเรือเดนิทางกลับสู่ฝ่ังที ่ ท่าเรือตรอนเชโต ้

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 

ท ีพ่กั  Delfino Venice Mestre Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัท ี ่4 ลูเซริน์ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดนิทางสู่น าท่านเดินทางสู่  ลูเซริ์น โดยรถโคช้ เม ืองตากอากาศทีโ่ด่งดังของสวิส และยังม ีความส าคัญ

ในดา้นการก่อก าเนดิสมาพันธรัฐอกีดว้ย 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม เม ืองลูเซริ์น เมอืงตากอากาศที่ม ีช ือ่ เส ียงแห่งหนึง่ของสวิส น าท่านแวะถ่าย รูปกับ อนุสาวรีย์สงิโต 

LION MONUMENT ซ ึ่งแกะสลักอยู่บนหนา้ผาของภูเขาในเม ืองเป็นสัญลักษณ์ใหร้ะลกึถ ึงทหารรับจา้งชาวสวิส

ซึ่งท างานเป็นทหาร รั กษาพระองค์พระเจ ้าหลุยส ์ที่ 11 แห่งฝร่ั งเศส จากนั ้นน าท่านชม  สะพานไมค้าเพ 

Kapellbrücke Bridge ทีม่ชี ื่อเสยีงไปท่ัวโลกและมชีื่อเสยีงทีสุ่ดของลูเซริ์นเป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาคลุมตลอด

ทอดตัวขา้มแม่น ้า รุซซ์ REUSS อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณข์องสวสิ อ ิสระใหท่้านเดินเล่น 

และชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

ท ีพ่กั  Seeburg Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

วนัท ี ่5 กรนิเดลวาลด ์ - ยอดเขาจูงเฟรา - ดจีอง 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดินทางสู่  เมอืงกรินเดลวาลด์ Grindelwald จากนั ้นนั่งรถไฟท่องเทีย่วธรรมชาติของภูเขาสูงชมวิว

ทวิทัศนอ์ันงดงามของสวสิแลว้เปลีย่นเป็น รถไฟสายภูเขาที่เมอืงไคลนช์เีด็กจุดเปลีย่นรถไฟ ซึง่รัชกาลที ่5 เคย

เสด็จมาเม ือ่ ปี 2440 ข ึน้พชิ ิตยอดเขา จูงเฟรา Jungfrau ซึ่งในปี 2001 Unesco ประกาศใหเ้ป็นพื่นที่มรดกโลก

ทางธรรมชาตแิหง่แรกของยุโรปทีม่ ีความสงูกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟุต และไดรั้บการยกย่องว่าเป็น Top 

of Europe ระหว่างทางแวะชม กลาเซียร์  หรือธารน ้าแข็งขนาดใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหมิะในลานกวา้ง 

Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปมองเหน็ไดก้วา้งไกลทีสุ่ด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ ้านา้แข็งที่แกะสลักให ้

สวยงามอยู่ใตธ้ารน ้าแข็ง 30 เมตร และสัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทอืกเขาแอลป์ ยาว
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ถงึ 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร โดยไม่เคยละลายอ ิสระใหท่้านไดส้นุกสนานและเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอด

เขาจุงเฟรา และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ท าการไปรษณยี์ทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป 

 

เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (บนยอดเขาจูงเฟรา GLETSCHER RESTAURANT) 

 น าท่านเดินทางจากจุงเฟราสู่ เมอืงเลาเท่นบรุนเน่น โดยรถไฟอ ีกดา้นหนึ่ง จากนั ้นน าท่านขา้มแดนสู่ เมอืงดจิอง 

ประเทศฝร่ังเศส อดตีเมอืงหลวงแห่งแควน้เบอร์กันด ี ผ่านทุ่งราบอันกวา้งใหญ่แหล่งผลติมัสตาร์ดชื่อดัง อ ีกทั้ง

ยังมชี ื่อเส ียงในการผลิตไวนชั์น้เลศิอ ีกดว้ย ผ่านชมอาคารบา้นเรือนสมัยเรอเนสซองส์ โบสถแ์ละวิหารเก่าแก่ใน

สมัยยุคกลาง ซึง่มจุีดเด่นคอืการมุงหลังคาดว้ยกระเบือ้งสแีดงสดจัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

ท ีพ่กั  Campanile Dijon Centre - Gare หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

วนัท ี ่6 ดจิอง - ปารสี - ล่องเรอืบาโตมูซ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านออกเดนิทางจาก เม ืองดิจอง โดยรถโคช้สู่  นครปารีส เม ืองหลวงแห่งแฟช่ันของประเทศฝร่ังเศส 

จากนัน้น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัยที ่ร ้านคา้ปลอดภาษี Benlux ที่ใหญ่ทีสุ่ดใจกลางกรุงปารีส มสี่วนลด

พเิศษใหเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วเท่านั ้น อาทเิช่น เครื่องส าอางค์, น ้าหอม , เครื่องประดับ, กระเป๋าหนัง แบรนด์เนม 

เป็นตน้ ผ่านชม พพิธิภัณฑ ์ลูฟร์  ดา้นนอก ซึ่งตัง้อยู่บนฝ่ังขวาของแม่น ้าแซนน ์สรา้งในคริสตศตวรรษที ่12 เด ิม

เป็นทีต่ั ้งป้อมปราการ  และเป็นพระราชวังทีป่ระทับของกษัตริย์ฝร่ังเศสหลายพระองคด์า้นหนา้เป็นป็นระมดิแกว้ 

ภายในเป็นที่สะสมงานศลิปะตัง้แต่พระเจา้ฟรังคซัวร์ที่ 1 น าท่าน ชอ้ปป้ิงที่หา้ง แกลาลี่ลาฟาแยต Galeries 

Lafayette เป็นหา้งสรรพสนิคา้ที่ใหญ่และม ีชือ่ เสยีงที่สุดในประเทศฝร่ังเศส ตัง้อยู่ใกลก้ับ โรงโอเปร่าการ์นเิยร์  

Opera Ganier นอกจากนั ้นสถานทีแ่ห่งน ี้ยังเป็นสวรรค์ของนักช็อปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที่นยิมความหรูหราล ้า

สมัยทัง้เส ือ้ผา้ เครื่องประดับ ผลติภัณฑต์กแต่งภายใน เครื่องส าอาง สนิคา้ทุกชิน้ทีน่ ีถู่กอัพเดทใหใ้หม่ล่าสุด 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่าน ล่องเรือบาโตมูซ เปิดใหบ้ริการมาตั ้งแต่ปี 1949 มนีักท่องเที่ยวมาใชบ้ริการแลว้กว่า 100 ลา้นคน ชม

สถานทีส่ าคัญคู่บา้นคู่ เมอืงสองฝ่ังของแม่น ้าแซนน ์โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร ้างดว้ยศลิปะแบบเรอเนส

ซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสรา้งภาพใหป้ารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลกน าคณะ

เดนิทางกลับสู่  มหานครปารีส ผ่านชมบริเวณลาน จัตุ รัสคองคอร์ท สถานทีซ่ ึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจา้หลุยส ์

ที ่11 และพระนางมาเรียอังตัวเนต 

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

 

ท ีพ่กั  Mercure Paris La Defense Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัท ี ่7 พระราชวงัแวรซ์ายส ์ - หอไอเฟล 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่  มหานครปารีส เพือ่ชม พระราชวังแวร์ซายส ์สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังทีไ่ดรั้บ

การยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬาร  และสวยงามทีสุ่ดในโลกซึง่ไดรั้บการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหราวจิ ิตรบรรจง ชมความ

งดงามของหอ้งต่างๆ ทีม่เีอกลักษณเ์ฉพาะตกแต่งประดับประดาดว้ยภาพเขยีนต่างๆ และเฟอร์น ิเจอร์ชั ้นด ีอาทิ

เช่น หอ้งอพอลโล, หอ้งนโปเลียน , หอ้งบรรทมของราชิน,ี หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, หอ้งสงคราม และหอ้ง

สันตภิาพ ฯลฯ ซึง่รวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแหง่น ี ้น าคณะเดินทางกลับ

สู่ มหานครปารีส ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานทีซ่ ึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจา้หลุยสท์ี่ 11 และ

พระนางมาเรียอังตัวเนต 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่านชมความงดงามของ กรุงปารีส รอบๆ เม ืองอ ีกครั้ง น าทุกท่านเดินทางไปยัง หอไอเฟล ที่เป็น

สัญลักษณข์องกรุงปารีสใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพหอไอเฟิลเป็นที่ระล ึกจากมุมกวา้งซึ่งเป็นจุดที่สวยทีสุ่ด  และ

สามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชัดเจน ชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย สรา้งข ึน้เพื่อเฉลมิพระเก ียรตแิด่จักรพรรดินโป

เลยีน 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

19:40 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน ชาร์ เดอ โก Charles de Gaulle Airport ประเทศฝร่ังเศส 

 

22:40 น. ออกเดนิทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR038 

 

 
 

วนัท ี ่8 โดฮา - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 

06:10 น. เดนิทางถงึ โดฮา DOHA ประเทศกาตาร์ (เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง) 

 

08:30 น. ออกเดนิทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR832 
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19:00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

อตัราค่าบริการ 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่ 

 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกั

เดีย่ว 

วซ่ีา 

อติาล ี

เดอืน  กนัยายน 

20 ก.ย. 59 - 27 ก.ย. 59  59,999 58,999 57,999 9,500 4,500 

เดอืน  ตุลาคม 

04 ต.ค. 59 - 11 ต.ค. 59  12,999 11,999 10,999 9,500 4,500 

เดอืน  พฤศจกิายน 

01 พ.ย. 59 - 08 พ.ย. 59  59,999 58,999 57,999 9,500 4,500 

05 พ.ย. 59 - 12 พ.ย. 59  59,999 58,999 57,999 9,500 4,500 

19 พ.ย. 59 - 26 พ.ย. 59  59,999 58,999 57,999 9,500 4,500 

เดอืน  ธนัวาคม 

24 ธ.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 * วันส ิน้ปี 19,999 18,999 17,999 9,500 4,500 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

 กรณทีี่ท่านตอ้งออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลื่อนเวลา  และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม หรือแพอ้าหารเน ือ้สัตวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหชั้ดเจน 

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ด ินทาง ส าเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากที่ไดช้ าระค่ามัดจ าทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่

เหลอื กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่ รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเน ินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอร์ตใหท้างบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบนิ 

 กรณีเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง ม ิฉะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทุกอย่างเรียบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในส่วนนี ้

 หลังจากทีท่่านไดช้ าระค่ามัดจ า และค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลอืเรียบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะ

จัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์ หรือแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้

 ราคาทัวร์ใชต้ั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบุเท่านัน้ 

 ทางบริษัทไม่ม ีนโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที่ไม่ รูจั้กกัน กรณทีี่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร์เท่านัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 

 ลูกคา้ที่เด ินทาง 3 ท่าน  อาจม ีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ  (พักเดี่ยว) ข ึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม  ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบัิต ิส าหรับนักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรียกเก็บเพือ่ เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้ริการในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใชจ่้ายส่วนนี้เพือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวร์ระหว่างการเดนิทาง 

 

อตัราค่าบรกิารน ีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ QATAR AIRWAYS 

 ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น  (ในกรณีม ีงานเทรดแฟร์ การ

แข่งขันกฬีา หรือก ิจกรรมอ ืน่ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเม ืองใกลเ้ค ียงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกม ือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบริษัทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 ค่ารถรับ – ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทัวร์ 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
8 

                  รหสัโปรแกรมทัวร ์   Italy Switzerland France-DEC-8D-QR-W02 

 ค่าอัตราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกันภัยอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณลีูกคา้ท่านใดสนใจ  ซือ้ประกันการเดนิทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอ ียดเพิ่มเต ิมไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้  390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 

 ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 

 

อตัราค่าบรกิารน ีไ้ม่รวม 

 ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายส่วนตัวทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าทปิมัคคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถ ิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเน ียมคอื 50 Euro /ทา่น ตลอดทริปการ

เดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด ฉะนั ้นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑ ์น ้าหนักดังน ี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครื่องบนิจ านวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 30 กโิลกรมั และกรณถีอืข ึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

 ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ั่งเพิม่ ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 ค่าท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิ หรือคนต่างดา้ว 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 

 ค่าวซี่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3. ใบส าคัญถ ิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้ม ี) 5. สมุดบัญชีเงนิฝาก (ถา้ม ี) 1. รูปถ่ายส ี2 น ิว้ 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผูด้ าเน ินการ

ยื่นวีซ่าใหท่้าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 

 ค่าวีซ่านักท่องเทีย่ว กรณยีื่นขอ SCHENGEN VISA จะตอ้งช าระค่าธรรมเน ียมในการยื่น ท่านละ 4,500 บาท (ค่าวี

ซ่าอาจมกีารเปลีย่นแปลขึน้ลงตามอัตราค่าเงนิ) (ค่าธรรมเนยีมวซี่าทางสถานทูตจะไม่ค ืนค่าธรรมเนยีมใหก้ับท่าน ไม่

ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่ก็ตาม) 

 ค่า ล่องเรอืกอนโดล่า ทีเ่วนสิ จะไม่รวมในค่าทัวร์ (เรื่อ 1 ล านั่งได ้4-6 ท่าน/คดิเหมาล าๆ ล่ะ 120 Euro) 

 ค่า ขึน้หอไอเฟล ทีก่รุงปารีส จะไม่รวมในค่าทัวร์ (ราคาประมาณ 10-15 Euro)  

 

เง ื่อนไขการเดินทาง  
 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอร์ต  ☒  วซี่า 

 

หมายเหตุ 

 

1. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ยกเลิกการเด ินทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณทีี่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณนี ี้ 

ทางบริษัทยินดคีนืเงนิใหทั้้งหมดโดยหกัค่าธรรมเนยีมวีซ่า (ถา้ม)ี หรือจัดหาคณะทัวร์อ ืน่ให ้ ถา้ตอ้งการ 

2. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์น ี้ เม ื่อเก ิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณทีี่สูญหาย สูญเส ียหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหวัหนา้ทัวร์  

และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทอกีครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และโรงแรม

ทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนือ่งจากความ

ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเม ืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะ

ค าน ึงถ ึงความสะดวกของผูเ้ด ินทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เม ืองหา้มผู ้

เดนิทางเน ือ่งจากม ีส ิง่ผิดกฎหมายหรือส ิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ หรือเอกสารเด ินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติ

ส่อไปในทางเส ื่อมเสยี หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให ้

ท่านไดไ้ม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวีซ่า อันส ืบเน ื่องมาจาก
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ผูโ้ดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวต่างชาต ิ หรือคนต่างดา้วทีพ่ าพักอยู่ในประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่ม ีสทิธ ิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส ิน้แทนบริษัท นอกจากม ีเอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากับเท่านัน้ 

5. เม ื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บริษัทจะถอืว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ ของบริษัททีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

เง ื่อนไขการจอง / การยกเลิก   
 

การจอง หรอืส ารองท ีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  

 ส่วนทีเ่หลอืช าระทันทกี่อนการเด ินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  

 กรณี ไม่มวีซ่ีา หากม ีความประสงคใ์หท้างบริษัทด าเนนิการยื่นเอกสารวซี่า จะตอ้งมคี่าธรรมเน ียมในการด าเนนิการ 

ท่านละ 4,500 บาท  

 กรณทีี ่ยงัไม่ออกต ัว๋ และวซี่าไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานทูต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกั 

ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิท่านละ  5,000 บาท พรอ้มค่าธรรมเนยีมในการยืนวซี่า และจะคนืเงินส่วนที่เหลอืใหภ้ายใน 7 วัน 

หลังจากวันทราบผล  

 กรณทีี ่ออกต ัว๋แลว้ และวซี่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าธรรมเนยีม

ตามราคาจริง 

 กรณ ีวซ่ีาไม่ผ่าน การพจิารณาจากทางสถานทูต บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบเก ีย่วกับตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ 

 การยื่นขอวซี่าเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหค้รบตามทีร่ ะบุ พรอ้มส่งมอบ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่นอ้ยกว่า 4-1 สัปดาห ์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทาง

สถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัตวิ ีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งช าระค่าธรรมเน ียมใหม่เอง หากตอ้งการยื่นวซี่า

อกีครั้งหนึง่) 

 กรณท่ีานส่งเอกสารในการท าวซี่าล่าชา้ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวซี่าของท่านไม่ผ่าน

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามัดจ าทั้งหมด 

 

การยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อนการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

 แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 5,000 บาท  

 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 10,000 บาท  

 แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าด าเนนิการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์  

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย  จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซ ึ่งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการ

ลืน่การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้น ีท่้านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคนืได ้ค ือ ค่าธรรมเนยีม

ในการมัดจ าตั๋ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่ รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลกิหรือล่าชา้ของสาย

การบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือส ิ่งของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่ก ิดข ึ้นเหนือ

การควบคุมของบริษัทฯ 
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เอกสารประกอบการขอ SCHENGEN VISA  สถานทูตอติาล ี
 

สถานท ีต่ดิต่อ 

การขอวซี่าผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมาสแกนลายนิว้ม ือดว้ยตนเอง ณ ศูนย์ รับค ารอ้งขอวซี่า **ใชเ้วลาในการขอวซ่ีา

ประมาณ 15 วนัท าการ ไม่รวมวนัเสาร-์อาทติย ์ และวนัหยุดนกัขตัฤกษ*์* 

 

การเตรยีมเอกสาร  

1. ส าหรบับุคคลท ัว่ไป 

 หนังสอืเดนิทางมอีายุ เหลือนับจากวันเดนิทางสามารถใชง้านได ้

ไม่ต ่ากว่า 1 เดอืน (ถา้ท่านทีม่พีาสปอร์ตเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ย)  

 รูปถ่ายส ี  2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกายสุภาพ, 

ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้น

หลังเป็นส ีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย  และหา้มเป็นภาพถ่ายที่

สแกนจากคอมพวิเตอร์)   

 ส าเนาทะเบยีนบา้น, บัตรประชาชน 

 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศัพท์ มอืถอื/เบอร์บา้น/เบอร์ที่

ท างาน/ทีอ่ยู่ เพือ่ใชใ้นการยื่นขอวซี่า 

 กรณทีีผู่เ้ดนิทางสมรส และเอกสารเพิม่เตมิคอื ทะเบยีนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณทีีคู่่สมรสเส ียชวีติ) ใบมรณะ

บัตร  

 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่, นามสกุล (ถา้ม)ี  

 หลักฐานการเงนิ (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชทั้ง้ Bank guarantee และ STATMENT เล่มเดยีวกัน) 

1. หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรัพย์ (Saving account) ออก

โดยธนาคาร ระบุ ชือ่เจา้ของบัญช ีใหค้รบถว้น (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอร์ต) ม ี

อายุไม่เกนิ 20 วัน นับจากวันทีย่ื่นวซี่า 

2. STATEMENT ยอ้นหลัง 6 เดอืน นับข ึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยื่นวซี่า มยีอดเงนิไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท

ต่อการ รับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้งไม่กา้วขา้มเด ือน (สะกดชือ่ -นามสกุลใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้พาสปอร์ต) ม ีอายุไม่เกนิ 20 วัน นับจากวันทีย่ื่นวซี่า 

3. สมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ อัพเดทใหเ้ป็นปัจจุบันและน าสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ทีส่ถานทูตในวัน

สัมภาษณ ์

** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมุดบัญชอีอมทรัพย์เล่มเดยีวกันเท่านั ้น ** 

 หนังสอืรับรองการท างาน (ฉบับจริง) จากบริษัททีท่่านท างานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านัน้) 

1. กรณทีีเ่ป็นพนักงานบริษัทท่ัวไป ใชห้นังสอืรับรองการท างานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษเท่านัน้) 

2. กรณปีระกอบธุรกจิส่วนตัว ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ (กรณเีป็นเจา้ของและคัดไม่เก ิน 3 เด ือน) หรือ 

ส าเนาใบทะเบยีนพาณชิย์  และหนา้หนังสอืรับรองตอ้งมชี ื่อกจิการ และชือ่ผูเ้ดนิทางเป็นหุน้ส่วน หรือ

เป็นเจา้ของกจิการดว้ย     

3. กรณีท าธุรก ิจส่วนตัว (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนการคา้) ใหท้ าหนังส ือชีแ้จงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ

เท่านัน้) 

4. กรณขีา้ราชการ ตอ้งใชห้นังส ือรับรองการท างานจากหน่วยงานนั ้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) 

ไม่สามารถใชส้ าเนาบัตรขา้ราชการเพยีงหลักฐานเดยีวยื่นต่อสถานทูตได ้   

2. ส าหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ท ีเ่ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบุคคลท่ัวไป และขอเพิม่เตมิดังน ี)้  

 หนังสอืรับรองการเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านัน้) จากโรงเรียนหรือมหาวทิยาลัยเท่านัน้  

3. ส าหรบัเด็ก ท ีไ่ม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง และอายุไม่เกนิ 20 ปี (ขอเอกสารเพิม่เตมิดังน ี)้ 

 หนังสอืยินยอมใหบุ้ตรเด ินทางทีท่ าจากที่ว่าการอ าเภอ (ถา้เด ินทางพรอ้มบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง 

ไม่ตอ้งท า)  

 หนังสอืรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษเท่านัน้) 

 กรณผูีเ้ดนิทางอายุต ่ากว่า 15 ปีขอส าเนาสูต ิบัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่สามารถใชบั้ตรประชาชน

เด็กได)้  

 ส าเนาบัตรประชาชน (บดิา และมารดา)   

 ใบรับรองการท างานงานของบดิา หรือ มารดา 
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 กรณทีี่บดิา หรือมารดาเป็นขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากตน้สังกัด และส าเนาบัตรขา้ราชการ 

1 ชุด  

 หลักฐานการเงนิ (ส าเนาบัญชเีงนิฝากธนาคารถ่ายตัง้แต่หนา้แรกจนถงึปัจจุบัน) ของบดิา หรือมารดา  

 ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บดิา และมารดาของผูเ้ดนิทาง 

4. ส าหรบับุคคลท ีถ่อืพาสปอรต์ต่างประเทศแต่ม ีถ ิน่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

 กรณีผูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางพาสปอร์ตจนี (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพจิารณาผลวซี่าอย่างนอ้ย 1 เดอืน 

ดังนัน้ตอ้งเปลีย่นเป็นหนังสอืเดนิทางพาสปอร์ต (เล่มเหลอืง) ก่อน  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ที่กองตรวจคนเขา้เม ืองใหเ้รียบร ้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้

(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวซี่าข ึน้อยู่กับทางสถานทูต) 

 

*** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารตามท ีร่ะบุเพือ่ผลประโยชนใ์นการพิจารณาวซ่ีาของทา่น *** 

 

หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมม ือในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั

หมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้น ี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจ้าหนา้ท ีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา

และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบร ิษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่งเอกสารดงักล่าวดว้ยเช่นกนั  
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เอกสารขอยื่น SCHENGEN VISA  อติาล ี
 ***กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ เทา่น ัน้*** 

 

1. ชือ่-นามสกุล ผูเ้ดนิทาง (ภาษาไทย)   

2. ชือ่-นามสกุล ผูเ้ดนิทาง (ภาษาอังกฤษ)   

3. วัน/เดอืน/ปีเกดิ  เชือ้ชาต ิ  

สัญชาต ิ  สถานที่เกดิ   

ประเทศ    

4. ทีอ่ยู่ (ถา้ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น กับทีอ่ยู่ปัจจุบันคนละทีอ่ยู่กรุณาแจง้รายละเอยีด)   

  

     รหสัไปรษณยี์ 

  

4.1 ท่านอาศัยอยู่ในบา้นหลังนีม้าเป็นเวลา  ปี    เดอืน 

4.2 โทรศัพทบ์า้น   

 4.3 ที่ท างาน   

 4.4 มอืถอื     

 4.5 โทรสารFax   

 4.1 E-Mail   

 5.  มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด     เล่ม      

5.1 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า   

                 วันทีอ่อก    หมดอายุ   

5.2 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า   

                 วันทีอ่อก    หมดอายุ   

6. หนังสอืเด ินทางปัจจุบันเลขที ่    

วันทีอ่อก    หมดอายุ   

   7.  ประเทศทีเ่คยเดนิทางไป (ในรอบ10 ปี) วันเดอืนปี ทีไ่ป รวมก ีวั่น และวัตถุประสงคใ์นการไป 

7.1 ประเทศ   

       วันทีเ่ดนิทางไป   วันที่เดนิทางกลับ   

       เหตุผลในการเดนิทาง   

 7.2 ประเทศ   

       วันทีเ่ดนิทางไป   วันที่เดนิทางกลับ   

       เหตุผลในการเดนิทาง   

7.3 ประเทศ   

       วันทีเ่ดนิทางไป   วันที่เดนิทางกลับ   

       เหตุผลในการเดนิทาง   

7.4 ประเทศ   

       วันทีเ่ดนิทางไป   วันที่เดนิทางกลับ   

       เหตุผลในการเดนิทาง   

7.5 ประเทศ   

       วันทีเ่ดนิทางไป   วันที่เดนิทางกลับ   

       เหตุผลในการเดนิทาง   

7.1 ประเทศ   

       วันทีเ่ดนิทางไป   วันที่เดนิทางกลับ   

       เหตุผลในการเดนิทาง   

7.7 ประเทศ   

       วันทีเ่ดนิทางไป   วันที่เดนิทางกลับ   

       เหตุผลในการเดนิทาง   

7.8 ประเทศ   

       วันทีเ่ดนิทางไป   วันที่เดนิทางกลับ   

       เหตุผลในการเดนิทาง   
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7.9 ประเทศ   

       วันทีเ่ดนิทางไป   วันที่เดนิทางกลับ   

       เหตุผลในการเดนิทาง   

 

7.10 ประเทศ   

       วันทีเ่ดนิทางไป   วันที่เดนิทางกลับ   

        เหตุผลในการเดินทาง   

8. ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษหรือไม่   

8.1 หากท่านเคยเขา้ประเทศอังกฤษเม ือ่   

8.2 วันเดอืนปีที่เคยเขา้ครั้งล่าสุด   

8.3 รวมทัง้หมดก ี่วัน   

8.4 วัตถุประสงคใ์นการไป   

9. ท่านเคยไดรั้บการปฏเิสธวซี่าอังกฤษ  หรือประเทศอ ืน่ๆหรือไม่   

9.1 หากท่านเคย เคยถูกปฏเิสธจากประเทศ   

9.2 สาเหตุในการถูกปฏเิสธวซี่า   

10.  สถานภาพ     ❍ โสด ❍ หย่า และมทีะเบยีนหย่า (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

        ❍ แต่งงานแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบยีน) ❍ แต่งงาน และมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

 

ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ดนิทางเก ีย่วกบัดา้นอาช ีพ การงาน รายได ้รายรบั และรายจ่ายต่างๆ 

 

11.  งานปัจจุบันท าอาชพี, ต าแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

11.1 ชือ่บริษัทที่ท างาน   

11.2 วันที่เริ่มการท างาน   

11.3 ทีอ่ยู่ของบริษัทที่ท างาน  

 

  

12.  ท่านมรีายไดน้อกเหนอืจากงานประจ าหรือไม่   ❍ ม ี  ❍ ไม่ม ี   

12.1 ถา้มโีปรดกรอกรายละเอยีด   

12.2 เงนิเดอืน   บาท 

13.  รายไดร้วมต่อเดอืนจากทุกงานที่ท่านท า   บาท 

14.  ท่านมรีายรับจากแหล่งอ ืน่ๆหรือไม่รวมทัง้เพือ่นๆ และครอบครัว ❍ ม ีรายได ้  บาท ❍ ไม่ม ี

 14.1 ถา้ม ีโปรดแสดงรายละเอยีด   

      15. ท่านไดม้กีารออมเงนิ เช่น ไดซ้ ือ้บา้น , ทีด่นิ , อสังหาริมทรัพย์ , ซือ้หุน้เล่นแชร์หรือไม่ 

❍ ม ีโปรดแจง้รายละเอยีด และระบุจ านวน              ❍ ไม่ม ี

16.  ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้ับสมาชกิครอบครัวเดอืนละเท่าไหร่   

17.  ท่านไดใ้ชเ้งินส่วนตัวต่อเดอืนเท่าไหร่   

18.  ในการเดนิทางครั้งน ีใ้ครเป็นคนออกค่าใชจ่้ายใหท่้าน   

19.  ใครเป็นคนจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ เช่น ค่าโรงแรม ค่าอาหาร   

20.  ถา้มคีนจ่ายใหท่้านไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทัง้หมด เขาไดจ่้ายใหเ้ป็นจ านวนเงนิเท่าไหร่  

  

21.  ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของท่านในการไปอังกฤษเป็นจ านวนเงนิเท่าไหร่   

 

กรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

22.  ชือ่-นามสกุล ของคู่สมรส   

22.1 วัน/เดอืน/ปีเก ิด ของคู่สมรส   

22.2 เชือ้ชาต ิ              สัญชาติ   

22.3 หมายเลขหนังสอืเด ินทาง   วันทีอ่อก   หมดอายุ   

22.4 ทีอ่ยู่ปัจจุบันของคู่สมรส  
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กรณีท ีม่บีุตร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทกุคน 

23.  ชือ่-นามสกุล ของบุตรคนที ่1   

วัน/เดอืน/ปีเก ิด ของบุตร   เชือ้ชาต ิ   สัญชาติ    

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเด ินทาง   

วันทีอ่อก   หมดอายุ   โทร   

ปัจจุบันบุตรอาศัยอยู่ที ่ 

 

  

ชือ่-นามสกุล ของบุตรคนที ่2   

วัน/เดอืน/ปีเก ิด ของบุตร   เชือ้ชาต ิ   สัญชาติ    

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเด ินทาง   

วันทีอ่อก   หมดอายุ   โทร   

ปัจจุบันบุตรอาศัยอยู่ที ่ 

 

  

ชือ่-นามสกุล ของบุตรคนที ่3   

วัน/เดอืน/ปีเก ิด ของบุตร   เชือ้ชาต ิ   สัญชาติ    

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเด ินทาง   

วันทีอ่อก   หมดอายุ   โทร   

ปัจจุบันบุตรอาศัยอยู่ที ่ 

 

  

ชือ่-นามสกุล ของบุตรคนที ่4   

วัน/เดอืน/ปีเก ิด ของบุตร   เชือ้ชาต ิ   สัญชาติ   

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเด ินทาง   

วันทีอ่อก   หมดอายุ   โทร   

ปัจจุบันบุตรอาศัยอยู่ที ่ 

 

  

 

ขอ้มูลของบดิา และมารดา 

24.  ประวัตขิองบดิา  

ชือ่-นามสกุล ของบดิา   

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา   สถานที่เกดิ   

ประเทศทีเ่กดิ   เชือ้ชาต ิ   สัญชาติ    

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วันทีอ่อก   หมดอายุ   

25.  ประวัตขิองมารดา  

ชือ่-นามสกุล ของมารดา   

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของมารดา   สถานที่เกดิ   

ประเทศทีเ่กดิ   เชือ้ชาต ิ   สัญชาติ    

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วันทีอ่อก   หมดอายุ   
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ใบจองทวัร ์ ยุโรป 
 

ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     

จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 

โทรศพัทท์ ีต่ดิต่อสะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอร ์แฟกซ์:    

                                       เบอรม์อืถ ือ:    

E-mail *:     

จ านวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ:     

วนัเดนิทาง *:     

 

รายช ือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 

หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง

  

อาหาร: ☐  ไม่ทานเน ือ้ววั ☐  ไม่ทานเน ือ้หมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
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