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23.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D  สายการบินการ์ต้าร์ แอร์
เวย์  โดยมีเจ้าหน้าที(คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโดฮา ประเทศการ์ต้าร์ โดยเที(ยวบินที( QR 837   
05.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติโดฮา  จากนั8น เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยเพื(อรอเปลี(ยนเครื(อง 
 
08.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ เที(ยวบินที(  QR 131  
13.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฟูมิซิโน่ (FIUMICINO ROME AIRPORT) ประเทศอิตาลี นําท่านผ่านพิธี

การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ(นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม. และ 6 ชม. ในฤดูหนาว) 

 

เดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (STATE OF THE VATICAN CITY) นครแห่งคริสตจักรที(อยู่ในกรุงโรม ถือเปCน
ศูนย์กลางของคริสต์ศาสนิกชน นิกายโรมันคาทอลิก เปCนที(ประทับของพระสันตะปาปา และประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาที(สําคัญ นําท่าน ถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสนักบุญป9เตอร์ (ST. PETER’ SQUARE) 
ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอร์นินี อีกหนึ(งประติมากรผู้ได้ฉายาว่า สามารถเสกหินอ่อนให้หายใจได้ 
จัตุรัสสามารถจุคนได้ประมาณ 60,000 คน ตรงกลางมีเสาโอบีสิสหินแกรนิตแดง สูง 25.5 เมตร จากอยีิปต์ 
ซึ(งเปCนการแสดงถึงแสงยานุภาพของโรมันที(มีต่อประเทศในยุโรปและแถบเมดิเตอร์เรเนียนในขณะนั8น 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดฮา                                
    

วันทีAสอง โดฮา •  โรม • นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารเซ้นท์ป9เตอร์ • โคลอสเซียม • นDาพุเทรวีA  
บันไดสเปน          � ( - / - / เย็น ) 
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จากนั8น นําท่านเก็บรูปเปKนทีAระลึกบริเวณ
ด้านนอก กับความยิ(งใหญ่ของ อีก 1 ใน 7 สิ(ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ต้นแบบของสนาม
กีฬาของโลก เปCนแหล่งบันเทิงที(ใหญ่ที(สุดใน
โรมัน โคลอสเซีAยม (COLOSSEUM) หรือชื(อ
อย่างเปCนทางการว่า ฟราเวียนแอมฟIเธียเตอร์ 
สร้างขึ8นในสมยัของจักพรรดิเวสปาเซยีนในปJ 
ค.ศ. 70 ก่อนเปIดอย่างเปCนทางการในอีก 10 ปJ
ต่อมาในสมัยพระเจ้าไททัส เปCนสนามกีฬาที(จะ
เปCนการประชันการต่อสู่ระหว่างเหล่านักรบ
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กลาดิเอเตอร์ด้วยกันเอง และกับสัตว์ดุร้าย เช่น 
สิงโต ช้าง แรด เปCนต้น 

 บ้างก็กล่าวกันว่าการต่อสู้ในโคลอสเซี(ยมทําให้สัตว์บางชนิดแทบจะศูนย์พันธุ์เลยทีเดียว การสร้างอาคาร

แบบอัฒจันทร์กลม 3 ชั8นขนาดใหญ่แห่งนี8ยังถือว่าเปCนการผลิตซีเมนต์แห่งแรกๆ ของโลกอีกด้วย 

ผ่านชม โรมันฟอรัAม (ROMAN’S FORUM) อดีตศูนย์กลางทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของ
อาณาจักรโรมัน โดยบริเวณนี8นั8นเปCนที(ตั8งของประตูชัย 2 แห่ง ที(เปCนต้นแบบของฝรั(งเศส นั(นคือ ประตูชัย
คอนสแตนติน สร้างขึ8นในครั8งที(พระเจ้าคอนสแตนตินได้ชัยชนะเหนือพระเจ้าแมกเซนเทียส และประตูชัย
ไททัสที(สร้างขึ8นหลังจากได้รับชัยชนะเหนือเมืองเยลซูาเลม็ในปJ 81จากนั8น ชมความงามของ นDาพุเทรวีA 
(TREVI FOUNTAIN) ที(มักกล่าวกันว่าเปCนนQาพุที(สวยที(สุดแห่งหนึ(งในโลก แต่แท้จริงแล้วนQาพแุห่งนี8เปCน 1 
ใน จุดพักนQาจากสะพานส่งนQาเท่านั8น แต่ด้วยความสวยงามในรูปแบบสถานปRตยกรรมแบบบาโรก ตรง
กลางมรีูปปR8 นเนปจูนหรือเทพโพไซดอนพร้อมเหล่าอาชาอยู่ โดยที(มาของชื(อนQาพุแห่งนี8นั8นมาจากหญิงชาว
โรม นามเทรวี(ที(ได้บริจาคพื8นที(บริเวณนี8ให้เปCนสาธารณะประโยชน์ บริเวณด้วยรอบยังมีร้านไอศกรมีเจลา
โต้รสเลิศ ของขึ8นชื(อของอิตาลีที(มีหลากหลายรส ถัดกันไปไมไ่กล  
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นําท่านเดินชมและถา่ยรูปบริเวณ บันไดสเปน (SPANISH STEPS) บันไดที(กว้างที(สุดในยุโรป เชื(อม
ระหว่างจัตุรัสสปRงนา กับโบสถ์ทรีนิตี8 
หากจุดโรแมนติคของปารีสคือหอไอ
เฟล บันไดสเปนก็เปรียบได้เช่นนั8น 
เพราะภาพยนตร์รักหลากหลายเรื(อง
ที(ถ่ายทําในโรมนั8น ก็มักจะไม่พลาด
ที(จะให้คู่พระนางบอกรักหรือจุมพิต
กันที(บันไดแห่งนี8 นอกจากนั8นยังมี
สินค้าแบรนด์เนมหลากหลายให้ท่าน
ได้เลือกสรรค์อยา่งเต็มที( ไม่ว่าจะ
เปCน Gucci, Louis Vuitton, Prada, Longchamp, Chanel, DIOR, Balenciaga เปCนต้น แต่หากสนใจชิม
กาแฟเอสเปรสโซ่ต้นตําหรับ ก็มรี้านกาแฟมากมายให้ท่านได้ลิ8มลอง 

 เดินทางสู่ เมืองปOซ่า (PISA) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. อยู่ในแคว้นทัสคานี เปCนเมืองที(เปCนที(รู้จัก
อย่างดีเกี(ยวกับหอเอนเมืองปIซ่า  ซากโบราณวัตถุของเมืองที(ยังหลงเหลอืจากศตวรรษที( 5  

คPา รับประทานอาหารคPา ณ ภัตตาคารท้องถิAน (มืQอทีA 1) 
ทีAพัก  Novotel Roma Est 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  

(โรงแรมที(นําเสนอเปCนโรงแรมเสนอเบื8องต้นเท่านั8น   ชื(อโรงแรมที(ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อม
ใบนัดหมาย  5-7  วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิpในการปรับเปลี(ยนที(พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงาน
แฟร์หรือมีเทศกาล) 

 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มืQอทีA 2) 
เดินทางสู่ เมืองปOซ่า (PISA) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. อยู่ในแคว้นทัสคานี เปCนเมืองที(เปCนที(รู้จัก
อย่างดีเกี(ยวกับหอเอนเมืองปIซ่า  ซากโบราณวัตถุของเมืองที(ยังหลงเหลอืจากศตวรรษที( 5  
นําท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสเป9ยซซา เดล ดูโอโม (PIAZZA DEL DUOMO) อันเปCนที(ตั8ง หอเอนเมืองปOซ่า 
(LEANING TOWER OF PISA) หอระฆังทรงกระบอก 8 ชั8น ที(สร้างด้วยหินอ่อนขาว เอกลักษณ์และสาเหตุ

วันทีAสาม        ปOซ่า• เวนิสเมสเตร้        � (เช้า/ กลางวัน / เย็น ) 
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ที(ทําให้หอระฆังแห่งนี8ได้เปCนสิ(งมหัศจรรย์ของโลกนั8นคือการที(ตัวอาคารมีลักษณะเอียงไปทางเหนือ
ประมาณ 3.97 องศา (รวมค่ารถ Shuttle Bus ยังไปหอเอนแล้ว) 
 

เทีAยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิAน (มืQอทีA 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (VENICE MESTRE) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม. ฝR( งแผ่นดินใหญ่
เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถูกสร้างขึ8นจากการเชื(อมเกาะเลก็ๆ จํานวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณ
ทะเลสาบเวนิเทีย ซึ(งเปCนส่วนหนึ(งของทะเลอาเดรียติก เปCนเมืองท่าโบราณ และเปCนเมืองที(ใช้คลองในการ
คมนาคมมากที(สุด  

คPา  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มืQอทีA 4) 
ทีAพัก  NOVOTEL MESTRE CASTELLANA 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
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(โรงแรมที(นําเสนอเปCนโรงแรมเสนอเบื8องต้นเท่านั8น   ชื(อโรงแรมที(ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย  5-7  
วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิpในการปรับเปลี(ยนที(พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 
 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มืQอทีA 5) 
เดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (TRONCHETTO) ล่องเรือแบบเหมาลํา ผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิสสู่ 
เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (VENEZIA) ดินแดนแสนโรแมนติก สมญานามว่าเปCน "ราชินีแห่งทะเลเอเดรี
ยติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื(อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ8นฝR( งที(บริเวณ ซานมาร์โค
ศูนย์กลางของเกาะเวนิส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

วันทีAสีA ท่าเรือตรอนเคตโต้ • เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์มาร์ค • สะพานรีอาลโต้  
                         เวนิสเมสเตร้ • มิลาน • มหาวิหารมิลาน    � (เช้า/ กลางวัน / เย็น ) 
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นําท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค (ST. 
MARK'S SQUARE) ที(จักรพรรดินโปเลียนยก
ย่องว่าเปCนห้องรับแขกที(สวยที(สุดของยุโรป 
และยังเปCนที(ตั8งของ มหาวิหารประจําเขตอัคร
บิดรเวนิส สร้างขึ8นในแบบสถาปRตยกรรมไบ
แซนไทน์ ซึ(งหาได้ยากในปRจจุบัน เนื(องจากถูก
ทําลายไปเกือบหมดสิ8นในครั8งที(ออกโตมันเข้า
ยึด  

 
 
สําหรับตัวมหาวิหารจะเชื(อมกับ พระราชวังดอร์จ (DOGE'S PALACE) พระราชวังแบบเวนิส-โกธิคที(ครั8ง
หนึ(งเคยเปCนที(ประทับของยุคแห่งเวนิส และยังมี หอระฆังซันมาร์โก (ST MARK'S CAMPANILE) หอ
ระฆังสูง 98.6 เมตร โดยอิงการสรา้งจากรูปแบบเดิมในปJ 1514  
ไม่ไกลกันจะเปCนที(ตั8งของ สะพานถอนหายใจ (BRIDGE OF SIGHS) สะพานซุ้มโค้งที(เชื(อมระหว่าง
พระราชวังดอร์จและเรือนจํา โดยสาเหตุที(ได้ชื(อว่าสะพานถอนหายใจนั8นมีอยู่หลายเรื(องเล่า ไม่ว่าจะเปCน
การถอนหายใจของนักโทษที(กําลังเดินผ่านสะพานแห่งนี8ซึ(งทราบดีว่า แสงอาทิตย์ที(สาดผ่านเข้ามาจะเปCน
แสงสุดท้ายก่อนที(ตนใจเข้าเรือนจํา บ้างก็ว่ามีคู่รักคู่หนึ(งได้นั(งเรือกอนโดร่ามาที(บริเวณสะพานแห่งนี8ได้
จุมพิตกันและถอนหายใจด้วยความสุขที(รักของตนจะเปCนนิรันดร 
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 แต่เรื(องที(ทําสะพานนี8โด่งดังที(สุดคงหนีไม่พ้น นักรักบันลือโลกแห่งเวนิสอย่าง จิอาโคโม จิโรลาโม คาสโนวา 

เปCนเพียงคนเดียวที(สามารถออกจากเรือนจําแห่งนี8ได้ โดยเรื(องราวของชายหนุ่มมากด้วยวาทะศิลปtคนนี8ถูกตีพิมพ์และโด่ง
ดังในปJ 1855 และถูกทําเปCนภาพยนตร์ในปJ 2005 
เทีAยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิAน เมนูพิเศษ!! สปาเก็ตตีQเส้นหมึกแบบเวนิส (มืQอทีA 6) 

นําท่านชมบริเวณ สะพานรีอาลโต้ (RIALTO BRIDGE) สะพานข้ามคลองหลักอันเก่าแก่ที(สุดของเวนิส 
รายล้อมไปด้วยร้านค้าต่างๆ ถ่ายภาพกับจุดชมวิวบนสะพาน ที(ท่านสามารถมองเห็น GRAND CANAL 
คลองที(ใหญ่ที(สุด ผ่ากลางเกาะเวนิส ชมวิถีชีวิตกลางสายนQาของชาวท้องถิ(นที(ใช้คลองแทนถนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :    ราคาทัวร์ไม่รวมค่านัAงเรือกอนโดล่า หากท่านสนใจนัAงเรือกอนโดล่า สามารถแจ้งทางหัวหน้าทัวร์ เพืAอ
ประสานงานให้ได้ ทัQงนีQไม่แนะนําให้ท่านติดต่อกับเรือเองเพืAอความปลอดภัยของท่าน เนืAองจากอาจมี
มิจฉาชีพแอบแฝงตัวมา 
 



BT-EUR78_QR 

นําท่านเดินทางสู่ มิลาน (MILAN) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. เมืองสําคัญทางภาคเหนือของอิตาลี 
ตั8งอยู่บริเวณที(ราบลอมบาร์ดี ชื(อเมืองมิลานมาจากภาษาเซลต์คําว่า MID-LAN ซึ(งหมายถึงอยู่กลางที(ราบ 
มีชื(อเสียงในด้านแฟชั(นและศิลปะ 
นําท่าน แวะถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารมิลาน (DUOMO DI MILANO) หนึ(งในโบสถ์ศริสต์สถาปRตยกรรม
กอธิคที(ใหญ่ที(สุดในโลก ภายในวิหารเชื(อกันว่ามีการบรรจุหมุดตรึงไมก้างเขนของจริงที(ใช้ในการประหาร
ชีวิตพระเยซูอยู่ มหาวิหารแห่งนี8เริ(มก่อสร้างตั8งแต่ปJ 1386 โดยตระกูลวิสคอนดิ และใช้เวลาในการสร้างถึง 
579 ปJ ซึ(งประตูบานสุดท้ายซึ(งถือเปCนการก่อสร้างที(เสร็จสมบูรณ์ได้ถูกประกอบในปJ 1965  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คPา  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มืQอทีA 7) 
ทีAพัก  NH Milano 2 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
(โรงแรมที(นําเสนอเปCนโรงแรมเสนอเบื8องต้นเท่านั8น   ชื(อโรงแรมที(ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย  5-7  
วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิpในการปรับเปลี(ยนที(พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มืQอทีA 8) 

จากนั8น นําคณะเดินทางเข้าสู่ เมืองลูเซิร์น (Luzern) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 ชั(วโมง) หนึ(งในเมืองที(
งดงามที(สุดของประเทศ พาท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) ซึ(งสร้างขึ8นเพื(อ
เปCนการรําลึกถึงทหารหาญชาวสวิสผู้ซื(อสัตย์ต่อหน้าที(จนวินาทีสุดท้าย อนุสาวรีย์นี8คือสัญลักษณ์
สําคัญของลูเซิร์นที(ไม่มีนักท่องเที(ยวคนไหนพลาดมาที(นี(   

  
พาท่านชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) อันเปCนสัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื(อว่าเปCน
สะพานไม้ที(เก่าแก่ที(สุดในโลก ทอดยาวระหว่างแม่นQา Reuss โดยสร้างมาตั8งแต่ศตวรรษที( 14 
จากนั8น  ให้ท่านได้ชมความงามของสถาปRตยกรรมรอบๆตัวเมืองใน เขตเมืองเก่า (Oldtown) ด้วย
ตัวอาคารสไตล์ยุโรปผนวกกับร้านสมัยใหม่ ทําให้เปCนหนึ(งในความวิเศษของเขตนี8 
 

เทีAยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มืQอทีA 9) 

 

จนกระทั(งได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (INTERLAKEN) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
2 ชม. เมืองที(อยู่ท่ามกลาง 2 ทะเลสาบ และโอบล้อมด้วย 4 ขุนเขา 
 

คPา รับประทานอาหารคPา ณ ภัตตาคารท้องถิAน พร้อมเสิร์ฟชีสฟองดู แบบฉบับสวิสเซอร์แลนด์ (มืQอทีA 10) 
ทีAพัก  Hotel Chalet Swiss หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  

วันทีAห้า ลูเซิร์น • สะพานไม้ชาเปล • อนุสาวรีย์สิงโต • อินเทอลาเก้น สวิตเซอร์แลนด์  
                          � (เช้า/ กลางวัน / เย็น ) 
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(โรงแรมที(นําเสนอเปCนโรงแรมเสนอเบื8องต้นเท่านั8น   ชื(อโรงแรมที(ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย  5-7  
วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิpในการปรับเปลี(ยนที(พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มืQอทีA 11) 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (GRINDELWALD) ตั8งอยู่ในเขตอินเทอร์ลาเคิน-โอเบอร์ฮาสลี รัฐ
แบร์น เมืองอันเปCนจุดเริ(มต้นในการ
พิชิตยอดเขายุงฟราว Top Of 
Europe ตั8งอยู่ที(ความสูง 1,034 เมตร 
เหนือระดับนQาทะเล ด้วยทัศนียภาพที(
เปCนหุบเขา ที(มีบ้านสไตล์สวิสชาเลย์
ตั8งอยู่โดยรอบทําให้มีความสวยงาม
แปลกตาจนเปCนเหมือนหน้าตาของ
สวิสเซอรแ์ลนด์ที(คุ้นเคย ใหม่ล่าสุด!!! 
พาท่านสู่สถานีกรินเดอวาลด์ เพืAอ
พาท่านขึQน กระเช้า Eiger Express ทีAเปOดอย่างเปKนทางการเมืAอป9 2020 ทีAผ่านมา โดยจะทําให้ท่าน
ประหยัดเวลาในการพิชิตเขาจุงฟราวเร็วขึQนถึง 47 นาที เพืAอให้ท่านได้มีเวลาเพลิดเพลินบน Top Of 
Europe  เมื(อถึงแล้ว นําท่านชม อุโมงค์นDาแข็ง (ICE PALACE) ที(เจาะธารนQาแข็งลึกเขาไปกว่า 30 เมตร 
มีประติมากรรมนQาแข็งอยู่อยา่งมากมาย และคงอุณหภมูิอยู่ที( -3 องศา ตลอดทั8งปJ และชม อุโมงโลกอัล
ไพน์ (ALPINE SENSATON) ที(จัดแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติของชาวเมือง 

 
 
 

 
 
 
 
 

วันทีAหก อินเทอลาเก้น • กรินเดอวาลด์ • ยอดเขาจุงฟราวด์ • เลาเทอร์บรุนเนน่ • ดิฌง (ฝรัAงเศส)        
                          � (เช้า/ กลางวัน / เย็น ) 
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นอกจากนั8นหากมีเวลาแนะนําให้ท่านชม พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต LINDT และเลือกซื8อกลับเปCนไปเปCนของ
ฝากจากร้านช็อคโกแลตที(สูงที(สุดในโลก และนําท่านขึ8นสู่ JUNGFRAU PANORAMA VIEW จุดสูงสุดของ
สถานี ที( 3,571 เมตร ให้ท่านได้ถ่ายรูปเปCนที(ระลึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 JungfraujochถือเปCนสถานีรถไฟที(สูงที(สุดในยุโรปด้วยความสูง 3,454เมตรเหนือระดับน้าทะเลซึ(งถือเปCนสดุ

ยอดงานวิศวกรรมของการสร้างรถไฟไต่เขา และการเจาะอุโมงค์ภูเขาในศตวรรษที( 19 เลยทีเดียว 
 
เที(ยง  พิเศษ!! บริการอาหารกลางวันบนจุงฟราว เต็มอิAมกับบรรยากาศของทิวทัศน์สุดอลังการ (มืQอทีA 12) 
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พาท่านลงสู่อีก 1 เมืองชานเขายุงฟราว เมือง
เลาเทอร์บรุนเนิน (LAUTERBRUNNEN) เมือง
สวยอีกเมืองที(ต้องแวะชม เพราะเปCนที(ตั8งของ 
นDาตกชเตาบ์บาค (STAUBBACH) ที(สูงกว่า 
300 เมตร ผ่านซอกหน้าผาลงมาแบบไม่มีสิ(ง
กีดขวาง และเบื8องล่างเปCนหมู่บ้านน่ารักๆ ตัด
กับทิวเขาที(ล้อมโดยรอบ 

 
 
 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองดิฌง (DIJON) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. ผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามที(เต็ม
ไปด้วยขุนเขาทะเลสาบ และดอกไม้ป{า ที(สวยสดงดงาม ที(จะทําให้ท่านตื(นตาตื(นใจ ตลอดการเดินทางจน
ทําให้ท่านหลับตาไม่ลง เปCนแห่งเมืองชุมทางรถไฟ และศูนย์กลางการคมนาคมที(สําคัญแห่งหนึ(งของ
ฝรั(งเศส และเปCนเมืองที(มีลักษณะคล้ายปารสีอยา่งมาก เดินทางถึงเมืองดิฌง 

คPา  รับประทานอาหารคPา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มืQอทีA 13) 
ทีAพัก  Novotel Dijon Route des Grands Crus 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

(โรงแรมที(นําเสนอเปCนโรงแรมเสนอเบื8องต้นเท่านั8น   ชื(อโรงแรมที(ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย  5-7  
วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิpในการปรับเปลี(ยนที(พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มืQอทีA 14) 

จากนั8น นําท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์
(Château de Versailles) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
3.30 นาที หนึ(งในพระราชวังที(มีคนพูดถึงมากที(สุด และ
ยังเปCน1ใน7สิ(งมหัศจรรย์ของโลกยุคปRจจุบันอีกด้วย แต่
เดิมนั8นเปCนเพียงเมืองเลก็ๆที(พระมหากษัตริย์ราชวงศ์
บูร์บงโปรดมาล่าสัตว์เท่านั8นแต่เมื(อพระเจ้าหลุยส์ที(14 

วันทีAเจ็ด ดิฮง • พระราชวังแวร์ซายน์ • ปารีส • จัตุรัสทรอกาเดโร • ล่องเรือแม่นDาแซน (ฝรัAงเศส)       

                                    � (เช้า/ กลางวัน / เย็น ) 
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ครั8งทรงพระเยาว์ เสด็จตามพระราชบิดามาล่าสัตว์ ทรง
โปรดพื8นที(บริเวณนี8มากเมื(อทรงขึ8นครองราชย์นจึงมี
พระราชดํารัสให้สรา้งพระราชวังแห่งใหม่แทน
พระราชวังลูฟท์ที(กรุงปารสีโดยมีพระราชประสงค์ให้
เปCนพระราชวังที(สวยงามที(สุดในโลก 

เทีAยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มืQอทีA 15) 

 

นําท่านเข้าสู่ นครปารีส (Paris) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ชมจุดถ่ายรูปหอไอเฟลที(สวยที(สุด ณ 
จัตุรัสทรอกาเดโร (TROCADÉRO) แต่เดิมบริเวณนี8เคยใช้เปCนสถานที(จัดงานสําคัญๆ ของประเทศอยู่
หลายครั8ง แต่โด่งดังด้วยเพราะทัศนียภาพที(ท่านจะสามารถเห็น หอไอไฟล (EIFFEL) ได้อย่างไม่มีอะไรมา
บดบัง โดยหอส่งสัญญาแห่งนี8นั8น ถือเปCนสัญลักษณ์ของพาปารีสที(พลาดไม่ได้ด้วยประการทั8งปวง หอไอ
เฟลนั8น ตั8งตามชื(อของสถาปนิกผู้ออกแบบ กุสตาฟ ไอเฟล เพื(อใช้เปCนสัญลักษณ์ในงาน แสดงสินค้าโลก ใน
ปJ 1889 เมื(อมีภาพยนตร์เรื(องใดที(จะกล่าวถึ งปารีส ก็จะจะต้องมีโครงสร้างเหล็กเจ้าของความสูง 324 
เมตร ที(เคยเปCนอาคารที(สูงที(สุดในโลก แห่งนี8อยู่ด้วยเสมอ 
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 ด้วยลักษณะที(แปลกตา สร้างความไม่คุ้นเคยต่อชาวปารีส ถึงขนาดมีการเรียกรอ้งให้รื8อทิ8งหลังจากงานสิ8นสดุ

ลง แต่หอไอเฟลก็สามารถพิสูจน์ตัวเองและลบคําสบประหม่า จนกลายเปCนสถานที(แรกๆ ที(เมื(อมีคนพูดถึง 

 

จ า ก นั8 น นํ า ท่า น  ล่ อ ง เ รื อ แ ม่ นD า แ ซน  ช ม
บรรยากาศรอบเมืองปารีส เมืองที(ได้ชื(อว่าเปCน 
1 ใน เมืองที(โรแมนติกที(สุดของโลกในอีกมุม
หนึ(งโดยในระหว่างทางนั8นจะผ่านสถานที(
สําคัญๆ มากมายไม่ว่าจะเปCน สะพาน PONT 
DE L'ALMA ส ะ พ า น อ เ ล็ ก ซ า น เ ด อ ร์ ที(  3 
พิพิธภัณฑ์ออร์แซ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ รวมไปถึง
อาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส  ถือเปCนอีก 1 
กิจกรรมที(ไม่ควรพลาดเมื(อมาปารีส 
 

คPา รับประทานอาหารคPา ณ ภัตตาคารไทย (มืQอทีA 16) 
ทีAพัก  Ibis Paris Porte de Bercy3* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

(โรงแรมที(นําเสนอเปCนโรงแรมเสนอเบื8องต้นเท่านั8น   ชื(อโรงแรมที(ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย  5-7  
วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิpในการปรับเปลี(ยนที(พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มืQอทีA 17) 
นําท่านสัมผัสกับบรรยากาศที(เต็มไปด้วยนักช้อปปI8 งจากทั(วทุกมุมโลก ในห้าง 
สรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีส ณ แกลเลอรีA ลาฟาแยตต์ (GALERIES LAFAYETTE) แวะถ่ายรูป
ด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (LOUVRE MUSEUM) เปCนสถานที(จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที(
ทรงคุณค่าระดับโลกจํานวนมาก นับเปCนอีกหนึ(งสถานที(เที(ยวในปารีสที(ต้องไปเยือน  
 
 
 

วันทีAแปด แกลเลอรีA ลาฟาแยตต์ • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ • CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE
ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ� • ถนนช็องเซลีเซ     � (เช้า/ กลางวัน / เย็น ) 
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จากนั8น นําท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ� 
(ARC DE TRIOMPHE) วงเวียนที(เชื(อมถนน12 เส้นของ
ปารีสไว้ โดยสร้างขึ8นเพื(อเปCนสดุดีทหารฝรั(งเศสที(ร่วม
รบในสงครามต่างๆ โดยเฉพาะในสงครามนโปเลียน 
เนื(องจากเริ(มสรา้งในรัชสมัยของพระองค์หลังได้รับชัย
ชนะในสงครามยุทธการที(เอาสเทอรล์ิทซ์ เมื(อวันที( 2 
ธันวาคม 1805 นอกเหนือจากนั8น ประตูชัยแห่งนี8ก็ยัง
เปCนที(ฝRงศพทหารนิรนามในสมยัสงครามโลกครั8งที( 1 
อีกด้วย  
 

อาร์กเดอทรยีงฟt มีความสูง 49.5 เมตร กว้าง 45 เมตร และหนาถึง 22 เมตร ทางทิศตะวันตกยังเปCนที(ตั8ง
ของถนนสายที(โด่งดังที(สุดของโลกสายหนึ(ง นั(นคือ ถนนช็องเซลีเซ (CHAMPS-ÉLYSÉES) ถนนที(ได้ชื(อมา
จากสวนสวรรค์ของเหลา่เทพปกรนัมกรีก ในอดีตเคยเปCนส่วนหนึ(งของการขยายพื8นที(สวยหย่อมของ
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พระราชวังตุยเลอรี โดยเมื(อครั8งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป ทรงมีพระ
ราชดํารัสให้นํารูปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสร้างเปCนถนนพระราชดําเนินกลางในกรุงเทพมหานคร ว่ากันว่า
อัตราค่าเช่าพื8นที(บนถนนแห่งนี8มมีูลค่าสูงที(สุดในยุโรป และเปCนที(ตั8งของสินค้าแบรนด์ระดับโลกมากมาย
ทั8ง Louis Vuitton, Hermès, Omega, Lacoste, Swarovski, Longchamp ก็มีให้เลือกสรรอย่างครบถ้วน 
หรือหากท่านใดสนใจจิบกาแฟ ทานเบเกอรี(ชิลๆ ตลอดถนนเส้นนี8กม็ีร้านให้ท่านได้เลือกชิมอย่างอัดแน่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เทีAยง รับประทานอาหารคPา ณ ภัตตาคารท้องถิAน พร้อมพิเศษ หอยเอสคาโก้ ต้นตําหรับฝรัAงเศส พร้อมไวน์
แดง (มืQอทีA 18) 
 
นําท่านเดินทางสู่ LA VALLEE VILLAGE OUTLET ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. แหล่งช้อปปI8 งที(รวม
ร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปI8 ง ที(ครบครันด้วยสินค้าชั8นนํา
ต่างๆ มากมาย เช่น Celine, Kenzo, Longchamp, Polo, Blanc Bleu, Francois Girbaud, Paul Smith, 
Burberry, Valentino, Versace, Kevin Klein, Diesel, Samsonite, Armani, Cerruti, Dolce & Gabbana, 
Givenchy ฯลฯ อิสระให้ท่านเลือกซื8อสินค้าตามอัธยาศัย 
 
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล (PARIS-CHARLES DE GAULLE AIRPORT) 
เพื(อทําการเช็คอิน และทําคืนภาษี (TAX REFUND) 
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22.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินการ์ต้าร์ แอร์เวย์ เที(ยวบินที( QR 038 บินตรงจากกรุงปารีส ประเทศฝรั(งเศส  

  สู่เมืองโดฮา ประเทศการ์ต้าร์  

 

 

05.45 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศการ์ต้าร์  (เวลาท้องถิ(นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั(วโมง) ให้ท่าน
ผ่อนคลายอริยบทระหว่างรอเวลาเปลี(ยนเครื(อง 

08.05 น. ออกเดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ  โดยสายการบินการ์ต้ารแ์อร์เวย์ เที(ยวบินที( QR 836  
**บริการอาหารและเครื(องดื(มบนเครื(อง**  

18.55 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิด้วยความประทับใจ 

 
หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีAยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทัQงนีQ
ขึQนอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ทีAไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานทีAในยุโรปอาจปOดในวัน
อาทิตย์ หรืออาจะมีการปOดปรับปรุง หรืออาจทําการจองไม่ได้เนืAองจากต้องรอกรุ๊ปคอนเฟOร์มก่อนทําการจอง หากวัน
เดินทางตรงกับวันเหล่านีQ โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเปKนสําคัญ 
และขอขอสงวนสิทธิ�ในการเปลีAยนโปรแกรมโดยแจง้ให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานทีAทีAแน่นอนก่อน
เดินทาง 

อัตราค่าบริการและเงืAอนไขรายการท่องเทีAยว 

วันเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุตPากว่า 12 
ป9พักกับผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 

เด็กอายุตPากว่า 
12 ป9พักกับผู้ใหญ่ 
2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 

พักเดีAยว 

11-19 ส.ค. 2565 20+1 89,999 89,999 88,999 12,000 
 

 

 

 

 

 

 

วันทีAเก้า สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ • โดฮา                   
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รายละเอียดเพิ(มเติม ราคา 
ชั8นธุรกิจ Business Class เพิ(มเงินจากราคาเดิม 
***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที(ก่อนทําการจองค่ะ*** 110,000-120,000 

 
*** การันตี 15 ท่านออกเดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์คนไทย*** 

 
 

อัตราค่าบริการรวม 
� ตั�วเครื(องบินชั8นประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง (กรุงเทพฯ-โดฮา-โรม-ปารีส-โดฮา-

กรุงเทพฯ)  
� ที(พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ(มเงินพักห้องเดี(ยว) 
� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื8อหรือเปลี(ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเข้าชมสถานที(ท่องเที(ยวตามรายการระบุ 
� ค่าระวางนQาหนักกระเป�าไม่เกิน 23 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป�าถือขึ8นเครื(อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 

ใบ (ทั8งนี8หากสายการบินมีการแจ้งเปลี(ยนแปลงในเรื(องของนQาหนักกระเป�า การสะสมไมล์ หรืออื(นใดที(เปCน
ประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิpในการยึดตามการเปลี(ยนแปลงตามประกาศนั8นๆ) 

� ค่ารถโค้ชนําเที(ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั(วโมงต่อวัน) 
� ค่านQาดื(มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
� ค่าธรรมเนียมการยื(นวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท 
� ค่าไกด์ท้องถิ(นและหัวหน้าทัวร์นําเที(ยวตามรายการ 

� ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD 
� ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เปCนไปเงื(อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื(อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที(ได้รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวและปRญหาสุขภาพอื(นๆของผู้
เดินทาง 

� ภาษีนQามันและภาษีตั�วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ(มหากสายการบินปรับขึ8นก่อนวันเดินทาง) 
� ภาษีมูลค่าเพิ(ม 7% 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
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× ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื(องดื(มที(สั(งเพิ(มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที(ไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 
× ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที(ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที(กรมแรงงานทั8งที(เมืองไทยและ
ต่างประเทศซึ(งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าโรงแรม AQ 1 คืน + ค่าใช้จ่ายการตรวจ RT-PCR เมื(อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 

**ทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์ท้องถิAน/คนขับรถ ไม่บังคับ ขึQนอยู่กับความพึงพอใจของท่าน** 
เงืAอนไขการสํารองทีAนัAงและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 40,000 บาท ส่วนที(เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั8นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั8งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั8งหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทั8งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ทั8งสิ8น 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิpเก็บเงินค่าทัวร์ทั8งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั8งสิ8น 
กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเลื(อนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั8งหมด ยกเว้นในกรณี
วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิpยึดเงินมัดจําโดยไม่มเีงื(อนไขใดๆทั8งสิ8น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิpยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงื(อนไขใดๆทั8งสิ8น 
• ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิpเก็บเงินค่าทัวร์ทั8งหมดโดยไมม่ีเงื(อนไขใดๆทั8งสิ8น 

กรณีเจ็บป{วย : 
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• กรณีเจ็บป{วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ(งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื(อน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั8งนี8ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที(ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื(อนการเดินทางได้
ตามความเปCนจริง 

• ในกรณีเจ็บป{วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิpในการคืนเงินทุกกรณี 
กรณีวีซ่าที(ท่านยื(นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที(เกิดขึ8นดังต่อไปนี8 

• ค่าธรรมเนียมการยื(นวีซ่าและค่าดําเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั8งสิ8นแม้ว่าจะ ผ่าน
หรือไม่ผ่านการพิจารณา  

• ค่ามัดจําตั�วเครื(องบิน หรือตั�วเครื(องบินที(ออกมาจริง ณ วันยื(นวีซ่า ซึ(งตั�วเปCนเอกสารที(สําคัญในการยื(นวีซ่า หากท่าน
ไม่ผ่านการพิจารณา ตั�วเครื(องบินถ้าออกตั�วมาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที(ท่านต้องถูกหัก
บางส่วน และส่วนที(เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกตั�วท่านจะเสีย
แต่ค่ามัดจําตั�วตามจริงเท่านั8น  

• ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจํา
ห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที(เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% 
ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี8แจงให้ท่านเข้าใจ  

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิpในการยึดค่าใช้จ่ายทั8งหมด 100%  
• ทางบริษัทเริ(มต้น และจบ การบริการ ที(สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ 

และจะสํารองตั�วเครื(องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ(งอย่างใดที(ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัท จะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี8 เพราะเปCนค่าใช้จ่ายที(นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั8น ท่านควร
จะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที(จะสํารองยานพาหนะ 

เงืAอนไขอืAน ๆ  

• บริษัทจะทําการยื(นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื(อในคณะมีผู้สํารองที(นั(งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก ทาง
สถานทูต เนื(องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที(เปCนกรุ๊ปในการยื(นวีซ่า อาทิ ตั�วเครื(องบิน, ห้องพักที(ได้รับ การ
ยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื(น วีซ่า
ให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

• หากในช่วงที(ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื(นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิpในการยื(นวีซ่าเดี(ยว ซึ(งทาง 
ท่านจะต้องเดินทางมายื(นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที(ของบริษัท 
คอยดูแล และอํานวยความสะดวก 
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• เอกสารต่างๆที(ใช้ในการยื(นวีซ่าท่องเที(ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปCนผู้กําหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เปCนผู้กําหนด 
ท่านที(มีความประสงค์จะยื(นวีซ่าท่องเที(ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตามที(
สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เปCนแต่เพียงตัวกลาง และอ านวย ความ
สะดวกในการยื(นวีซ่าเท่านั8น มิได้เปCนผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิpในการเก็บค่าใช้จ่ายทั8งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจํานวนที(บริษัทฯ กําหนดไว้ (10 ท่านขึ8นไป) เนื(องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื(นที(
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที(เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึ8นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที(มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิpเลื(อนวัน
เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 10 ท่าน ทาง
บริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทั8งหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยื(นวีซ่าและค่าใช้จ่ายทั8งหมดที(เกิดขึ8นจริง โดยทาง
บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที(ท่านต้องออกตั�วภายใน เช่น (ตั�วเครื(องบิน, ตั�วรถทัวร์, ตั�วรถไฟ) กรุณาสอบถามที(เจ้าหน้าที(ทุกครั8งก่อนทํา
การออกตั�ว เนื(องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี(ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั�วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี(ยน
เวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื(อนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนQาเงิน) เดินทางเพื(อการท่องเที(ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิpไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั8งสิ8น 

• เมื(อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั8งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื(อนไขต่างๆของบริษัทฯที(
ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั8งหมด 

โรงแรมทีAพักและสถานทีท่องเทีAยว 
� สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั8น กรณีเดินทางเปCนผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอ

แนะนําให้ท่านเปIดห้องพักเปCนแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื(องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับ
เสริม หรือไมม่ีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย 

� การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทําให้ห้องพักแบบเดี(ยวSingle ห้องคู่ 
Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั8น 

� โรงแรมในยุโรปที(มีลักษณะเปCน Traditional ห้องที(เปCนห้องเดี(ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอา่งอาบนQา ซึ(งขึ8นอยู่
กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั8นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

� กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปCนผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ8นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิpในการปรับเปลี(ยนหรือย้ายเมืองเพื(อให้เกิดความเหมาะสม 
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� โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มเีครื(องปรับอากาศ เนื(องจากอยู่ในภมูิภาคที(มีอุณหภูมิต�า จะมีบรกิาร
เครื(องปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั8น 

� บางสถานที(ในยุโรปอาจปIดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปIดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวัน
เหล่านี8 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิpในการเปลี(ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที(แน่นอน
ก่อนเดินทาง 

รายละเอียดเพิAมเติม 

� บริษัทฯมีสิทธิpในการเปลี(ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที(เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที(ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที(ยว สามารถเปลี(ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเปCนสําคัญ 
� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื(อ

ท่องเที(ยวเท่านั8น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่
ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั8งสิ8น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , เปลี(ยนแปลง
เที(ยวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจาก
เจ้าหน้าที(ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที(กรมแรงงานทั8งจากไทยและต่างประเทศซึ(งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ(งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื(อนไขนี8ในกรณีที(เกิดเหตุสุดวิสัย 
ซึ(งอาจจะปรับเปลี(ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั8งสิ8น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ(งไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที(ยว(ซึ(งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื(อนไขนี8ในกรณีที(เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ(งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั8งสิ8น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที(ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื8อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด 
ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเปCนการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั8งสิ8น หากเกิดสิ(งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที(เกิดจาก
ความประมาทของนักท่องเที(ยวเองหรือในกรณีที(กระเป�าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณีที(การตรวจคนเข้าเมืองทั8งที(กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที(ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิpที(จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั8งสิ8น 
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� ตั�วเครื(องบินเปCนตั�วราคาพิเศษ กรณีที(ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื(อนวันหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปลี(ยนชื(อได้ 

� เมื(อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั8งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื(อนไขข้อตกลงต่างๆที(ได้ระบุไว้ข้างต้นนี8แล้วทั8งหมด 

� กรุ๊ปที(เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที( ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที(ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั8งหมด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั8งสิ8น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปRจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทําให้
ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที(ทําให้ใบหน้าเปลี(ยนไป ดังนั8น ท่านต้อง
ทําพาสปอร์ตเล่มใหมก่่อนทําการจองทัวร์  

� กรณีมี “คดีความ” ที(ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถา้ไมส่ามารถเดินทางได้ ซึ(งเปCนสิ(งที(อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั8งสิ8น 

� กรณี “หญิงตั8งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ที(ชัดเจน สิ(งนี8อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั8งสิ8น 

� กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนQาเงิน)เดินทางเพื(อการท่องเที(ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-
ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิpไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั8งสิ8น 

**กรุณากรอกข้อมูลสําคัญสําหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ด้านลา่งให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงืAอนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจําเพืAอประโยชน์ของท่านเอง 
ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงืAอนไขต่างๆของบริษัทฯทีAได้ระบุในรายการทัวร์ทัQงหมด 
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เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น  (ประเทศอิตาลี) 
ยืAนวีซ่าแสดงตนทีAศูนย์ยืAนวีซ่า VFS Global (จามจุรสีแควร์) 

   

 

 

 

 

 

 

ในการยืAนวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทาง
ออกมาใช้ได้   ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ  15  วันทําการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่ากําหนดขึQนอยู่กับสถานทูต         

*** สถานทูตมีการเปลีAยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยืAนเอกสารตลอดเวลา*** 
 

 

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่า
อย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทาง
จะต้องไม่ชํารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํามาประกอบการยื(นวีซ่าด้วย)  

 

 

 

 

1. หนังสือเดินทาง 

*** การยืAนวีซ่ากับทางบริษัททัวร์ จะต้องทําการยืAนวีซ่า ประเภทหมู่คณะเท่านัQน  การยืAนหมู่คณะต้องมีจํานวน 10 คน
ขึQนไป  ซึAงทางศูนย์รับยืAนจะเปKนผู้กําหนดวันยืAนวีซ่าเท่านัQน ผู้เดินทางไม่สามารถกําหนดวันยืAนได้เอง หากผู้เดินทาง
ไม่สามารถไปยืAน   วีซ่าในวันทีAทางศูนย์รับยืAนกําหนดได้  มีค่าใช้จ่ายเพิAมเติม ( PREMIUM ) ดังนีQ *** 

1.กรณีทีAเหลือระยะเวลายืAนวีซ่า น้อยกว่า 11 วันทําการ นับจากวันเดินทาง  มีค่าใช้จ่ายเพิAม ท่านละ 2,200.บาท   
2.ในกรณีทีAเหลือเวลายืAนวีซ่าเหลือน้อยกว่า 5 วันทําการ จะมีค่า Fast Track เพิAมเติมอีก ท่านละ 400 บาท  
   รวมเปKน 2,600 บาท 
                               **ทัQงนีQ ค่าใช้จ่ายทีAเกิดขึQน ผู้เดินทางต้องชําระกับทางศูนย์รับยืAนโดยตรง** 
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***สําหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เปKนหนังสือเดินทางบุคคลทัAวไป (สีเลือดหมู) เท่านัQน ห้ามใช้หนังสือ
เดินทางราชการ (สีนDาเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออืAนๆ ทีAนอกเหนือจากหนังสือเดินทาง
บุคคลทัAวไป โดยเด็ดขาด*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิQว  จํานวน 2 ใบ       
(พื8นหลังขาวเท่านั8น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน กรุณารวบผมให้เห็นใบหน้าให้ชัดเจน ห้ามสวมแว่นตาหรือ
เครื(องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 
สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรูปถา่ยของท่านกับวีซ่า ที(ท่านเคยได้รับย้อนหลงไป 6 เดือน 
หากพบว่าท่านใช้รูปถ่ายเคยมีวีซ่าที(เกิน 6 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรปูใหม่ ทางสถานทูตฯ  

***ในกรณีทีAถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พํานักอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรือ
นักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีAของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะ
การยืAนขอวีซ่าจะมีเงืAอนไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิAมเติม และ บาง
สถานทูตอาจไม่สามารถยืAนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกําหนดนีQรวมไปถึงผู้เดินทางทีA ถือ
พาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

2. รูปถ่าย 
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เข้มงวดเรื(องรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด ท่านอาจต้องเสียเวลาไปถ่ายรปู 
และต้องมาแสดงตัวใหม่ในการยื(นวีซ่า 
 

 

 

หลักฐานทางการเงินใช้ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ประกอบด้วย 
• Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน  ที(ออกจากทางธนาคารเท่านั8น 
• บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั(วไป ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 3 เดือน 

 (รบกวนลูกค้าทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7วัน )  
ก่อนวันยื(นวีซ่า   รบกวนตรวจสอบ ชืAอและนามสกุล ต้องสะกดเปKนภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต 

 

สําคัญมาก !!! ห้ามทําการโอนเงินเข้าไปเปKนยอดใหญ่ในครัQงเดียวก่อนการยืAนวีซ่าเด็ดขาด 
 

• กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลที(สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้นั8น คือ 
 

-  พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ 
- สามี ภรรยา ที(จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ 
- เพื(อน ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้ 
 

• กรณีทีAมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีเอกสารของผู้สนับสนุนดงันีQ  
 

- ต้องทําเปCนหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เปKนภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสาร
แสดงความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เปCนต้น 

       -   ถ่ายสําเนาสมุดบัญชี  หรือ  Statement   ย้อนหลัง 3  เดือนของบุคคลที(ออกค่าใช้จ่าย   

เปKนภาษาอังกฤษ          

 

 

3. หลักฐานการเงิน 
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• เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที(มีชื(อของผู้เดินทางเปCนกรรมการหรือ
หุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

• เจ้าของกิจการทีAไม่ได้จดทะเบียน จดหมายชี8แจงการทํางานเปKนภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสาร
ประกอบ เช่น รูปถา่ยรา้น สัญญาเช่าที( โฉนดที(ดิน เปCนตัน 

• พนักงานทัAวไป  หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ(มทํางาน 
พร้อมระบุวันลาและประเทศทีAเดินทางทางตามโปรแกรม 
(ขอเปCนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื(อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  
ใช้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื(อสถานทูตที(ยื(น) 

 
• นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียน ที(ออกจากสถาบันที(กําลังศึกษาอยู่  

(ขอเปCนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื(อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 
ใช้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื(อสถานทูตที(ยื(น) 

 

 

• สําเนาทะเบียนบ้าน 
• สําเนาบัตรประชาชน 
• สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต�ากว่า 18 ปJ) 
• ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้าม)ี 
• ใบเปลี(ยนชื(อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี(ยน) 

 

 

• หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัด
หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตมารดามาด้วย 

4. หลักฐานการทํางาน 
 

5. เอกสารส่วนตัว 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ป9 ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดาหรือ
มารดา มารดา 
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• หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด
หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

• หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั8งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เปCนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต้นสังกัด (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 
ท่าน เท่านั8น) 
พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์บิดาและมารดา และ  
หมายเหตุ  ***บิดาหรือมารดา ต้องทําหนังสือชีQแจงเปKนภาษาอังกฤษว่าให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ
กับใคร มีความสัมพันธ์เปKนอะไรกันกับเด็ก คนละ 1 ชุด  (ลูกค้าสามารถเขียนหรือพิมพ์ขึQนเองได้)*** 

 

*สําหรับหนังสือยินยอมนัQน ให้ขอเอกสารเปKนภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทาง
สํานักงานเขต หรืออําเภอ* 

 
• กรณีเด็กทีAบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ{ายใด

เปCนผู้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 
• กรณีเด็กอายุตPากว่า 18 ป9 บิดา-มารดาลงชื(อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า  พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์

กับบุตรที(สถานทูตด้วย ทัQงสองท่าน  
• ท่านไม่จําเปCนต้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร้องขอวีซ่าเท่านั8น 

 
เอกสารยืAนวีซ่าอาจมีการปรับเปลีAยนและขออัพเดทเพิAมเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิAมเติม 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงที(ต้องนําติดตัวมาในวันที(ต้องสแกนลายนิ8วมือ  

• บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี(ยนชื(อ เปลี(ยนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุต�ากว่า 

18 ปJ ) 

• สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยื(นวีซ่า 
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• เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่  10-15 วัน ทําการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

วันหยุดของทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที(กําหนด         

• ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

• ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าดําเนินการของทัวร์ 
การพิจารณาผล VISA ขึ8นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี(ยวข้องกับการพิจารณา
ใดๆทั8งสิ8น  บริษัทเปCนเพียงตัวแทนที(คอยอํานวยความสะดวกในการยื(นวีซ่าเท่านั8น ข้อมูลและเอกสารทุก
อย่างต้องเปCนความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิpไม่คืนเงิน ในกรณีที( VISA ไม่ผ่านทุกกรณี 
*** 
 
 

ข้อมูลคําร้องขอยืAน วีซ่า ประเทศอิตาลี  (โปรดระบุข้อมูลเปKนภาษาอังกฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพืAอเปKนประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า ***** 

แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลยืAนวีซ่าประเทศอิตาลี 

1.) ข้อมูลเกีAยวกับหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  
       ชื(อและนามสกุล   __________________________________________________ 
       ชื(อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี)  __________________________________________________ 
       ชื(อและนามสกุล (ระบุเปCนภาษาอังกฤษ)  ________________________________________ 
       หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก  
 

       

       วัน/เดือน/ปJเกิดค.ศ.________________________ 
        สถานที(เกิด (จังหวัด) _______________________ 

 
2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 

             



BT-EUR78_QR 

ที(อยู่ปRจจุบัน(ที(สามารถติดต่อได้)   ________________________________________________________________ 
โทรศัพท์มือถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 
สถานภาพ :                โสด             สมรสโดยจดทะเบียนสมรส             สมรสไม่ได้จดทะเบียน 
 
            หย่า            หมา้ย 
 
วัน/เดือน/ปJ ค.ศ. การเปลี(ยนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ)  ____________________________ 
ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 
ชื(อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเปCนภาษาอังกฤษ)   ___________________________________ 

       วัน/เดือน/ปJเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 
       สถานที(เกิด (จังหวัด)  _______________________ 
 
 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกีAยวกับอาชีพ, หรือถ้ากําลังศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานทีAศึกษา และลง
รายละเอียดอืAนๆ  
ลงในช่องว่าง 
3.1) ชื(อบริษัทที(ทํางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเปCนภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 
3.2) ที(อยู่ของบริษัทที(ทํางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเปCนภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 
3.3) งานปRจจุบันทําอาชีพ โปรดระบุตาํแหน่ง (ระบุเปCนภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 
3.4) เบอร์โทรศัพท์ที(ทํางาน หรือเบอร์โทรศัพท์สถาบันที(ท่านกําลังศึกษาอยู่  _______________________________ 
 

       4.)  ข้อมูลเกีAยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ 
4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปJ (ถ้ามีโปรดระบุ) 
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           มี     วันที(ออกวีซ่า และวันที(หมดอายุวีซา่ ให้ตรวจสอบที(หน้าเชงเก้นที(ท่านเคยเดินทาง 
ประเทศ ______________  วันที(ออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที(ออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที(ออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที(ออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
          ไม่เคยมีวีซ่าเชงเก้น 

                       4.1.1) ถ้าทา่นเคยมีวีซ่าเชงเก้น โปรดระบุวันที(สแกนลายนิ8วมือล่าสุด   
                    (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปJ ที(สแกนลายนิ8วมือล่าสุด  
                      ได้จากหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดที(ท่านเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ ______________ วันที(สแกนลายนิ8วมือล่าสุด  ___________________ 
5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ออกค่าใช้จ่ายเอง                       มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้                   ระบุชื(อ  
 ความสัมพันธ์   


