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18.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตู 3 เคานเ์ตอร์ D  สายการบินการต์้าร์ แอร์

เวย์  โดยมีเจ้าหนา้ท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

20.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโดฮา ประเทศการต์้าร์ โดยเท่ียวบินท่ี QR 833   

23.40 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติโดฮา  จากนั้น เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยเพื่อรอเปล่ียนเครื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาล ีโดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี  QR 115   

07.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฟูมิซิโน่ (FIUMICINO ROME AIRPORT) ประเทศอิตาลี น าท่านผ่านพิธี

การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม. และ 6 ชม. ในฤดูหนาว) 

 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดฮา                                
    

 

วันที่สอง โดฮา •  โรม • นครรฐัวาติกัน • มหาวิหารเซ้นทป์ีเตอร ์• โคลอสเซยีม • น้าพุเทรวี่  
บันไดสเปน •  ปิซ่า            ( - / กลางวัน / เย็น ) 



BT-EUR78_QR 

เดินทางสู่ นครรฐัวาติกนั (STATE OF THE VATICAN CITY) นครแห่งคริสตจักรท่ีอยู่ในกรุงโรม ถือเป็น

ศูนย์กลางของคริสต์ศาสนกิชน นกิายโรมันคาทอลิก เปน็ท่ีประทับของพระสันตะปาปา และประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนาท่ีส าคัญ น าท่าน ถ่ายรูปบรเิวณ จตัุรสันักบุญปีเตอร ์(ST. PETER’ SQUARE) 

ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอรน์ินี อกีหนึ่งประติมากรผู้ได้ฉายาวา่ สามารถเสกหนิอ่อนใหห้ายใจได้ 

จัตุรัสสามารถจุคนได้ประมาณ 60,000 คน ตรงกลางมเีสาโอบีสิสหนิแกรนติแดง สูง 25.5 เมตร จากอียิปต์ 

ซึ่งเป็นการแสดงถึงแสงยานภุาพของโรมันท่ีมีต่อประเทศในยโุรปและแถบเมดิเตอรเ์รเนียนในขณะนัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าท่านเก็บรูปเป็นที่ระลึกบรเิวณด้านนอก กับความยิ่งใหญ่ของ อีก 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง 

ต้นแบบของสนามกีฬาของโลก เป็นแหล่งบันเทิงที่ใหญ่ท่ีสุดในโรมัน โคลอสเซีย่ม (COLOSSEUM) หรอื

ชื่ออยา่งเป็นทางการว่า ฟราเวียนแอมฟิเธียเตอร์ สรา้งขึน้ในสมัยของจักพรรดิเวสปาเซยีนในปี ค.ศ. 70 

ก่อนเปิดอยา่งเป็นทางการในอีก 10 ปีต่อมาในสมัยพระเจ้าไททัส เป็นสนามกีฬาท่ีจะเป็นการประชันการ

ต่อสู่ระหว่างเหล่านักรบกลาดิเอเตอร์ด้วยกันเอง และกับสัตว์ดุร้าย เชน่ สิงโต ช้าง แรด เป็นตน้ 
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 บ้างก็กล่าวกันว่าการต่อสู้ในโคลอสเซี่ยมท าให้สัตว์บางชนิดแทบจะศูนย์พันธุ์เลยทีเดียว การสร้างอาคาร
แบบอัฒจันทร์กลม 3 ชั้นขนาดใหญ่แห่งนี้ยังถือว่าเป็นการผลิตซีเมนต์แห่งแรกๆ ของโลกอีกด้วย 

ผ่านชม โรมันฟอรั่ม (ROMAN’S FORUM) อดีตศูนย์กลางทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของ

อาณาจักรโรมัน โดยบรเิวณนี้นัน้เป็นท่ีตั้งของประตูชยั 2 แห่ง ท่ีเป็นต้นแบบของฝรั่งเศส นั่นคือ ประตชูัย

คอนสแตนติน สรา้งขึ้นในครัง้ท่ีพระเจ้าคอนสแตนตินได้ชัยชนะเหนือพระเจ้าแมกเซนเทียส และประตูชยั

ไททัสท่ีสร้างขึน้หลังจากได้รบัชัยชนะเหนือเมืองเยลูซาเล็มในปี 81จากนั้น ชมความงามของ น้าพเุทรวี่ 

(TREVI FOUNTAIN) ท่ีมักกล่าวกันวา่เป็นน้าพุท่ีสวยท่ีสุดแห่งหนึ่งในโลก แต่แท้จรงิแล้วน้าพุแห่งนีเ้ป็น 1 

ใน จุดพักนา้จากสะพานส่งนา้เท่านัน้ แต่ด้วยความสวยงามในรูปแบบสถานปัตยกรรมแบบบาโรก ตรง

กลางมีรูปป้ันเนปจูนหรือเทพโพไซดอนพร้อมเหล่าอาชาอยู่ โดยท่ีมาของชื่อน้าพุแหง่นีน้ั้นมาจากหญิงชาว

โรม นามเทรวี่ท่ีได้บรจิาคพ้ืนท่ีบริเวณนี้ใหเ้ป็นสาธารณะประโยชน์ บริเวณด้วยรอบยังมีรา้นไอศกรีมเจลา

โต้รสเลิศ ของขึ้นชื่อของอติาลีท่ีมีหลากหลายรส ถัดกันไปไม่ไกล  
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น าท่านเดินชมและถ่ายรูปบริเวณ บนัไดสเปน (SPANISH STEPS) บันไดท่ีกว้างที่สุดในยุโรป เชื่อม

ระหวา่งจตัุรัสสปังนา กับโบสถ์ทรีนิตี้ 

หากจุดโรแมนติคของปารีสคือหอไอ

เฟล บันไดสเปนก็เปรียบได้เช่นนั้น 

เพราะภาพยนตรร์ักหลากหลายเรื่อง

ท่ีถ่ายท าในโรมนัน้ ก็มักจะไม่พลาด

ท่ีจะให้คู่พระนางบอกรักหรอืจุมพิต

กันท่ีบันไดแห่งนี้ นอกจากนัน้ยงัมี

สินค้าแบรนด์เนมหลากหลายให้ท่าน

ได้เลือกสรรค์อยา่งเต็มท่ี ไม่ว่าจะ

เป็น Gucci, Louis Vuitton, Prada, Longchamp, Chanel, DIOR, Balenciaga เปน็ตน้ แต่หากสนใจชิม

กาแฟเอสเปรสโซ่ตน้ต าหรับ ก็มีร้านกาแฟมากมายให้ท่านได้ล้ิมลอง 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน (มื้อท่ี 1) 
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 เดินทางสู่ เมืองปิซ่า (PISA) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. อยู่ในแควน้ทัสคานี เป็นเมืองที่เปน็ท่ีรู้จัก

อย่างดีเกี่ยวกับหอเอนเมืองปิซ่า  ซากโบราณวัตถุของเมืองที่ยังหลงเหลือจากศตวรรษท่ี 5  

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน (มื้อท่ี 2) 

ท่ีพัก  HOTEL GALILEI 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น   ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อม

ใบนัดหมาย  5-7  วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงาน

แฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อท่ี 3) 

น าท่านถ่ายรูปบรเิวณ จัตุรสัเปียซซา เดล ดูโอโม (PIAZZA DEL DUOMO) อันเป็นท่ีตั้ง หอเอนเมืองปิซ่า 

(LEANING TOWER OF PISA) หอระฆังทรงกระบอก 8 ชั้น ท่ีสร้างด้วยหินอ่อนขาว เอกลักษณ์และสาเหตุ

ท่ีท าให้หอระฆังแห่งนี้ได้เป็นส่ิงมหัศจรรย์ของโลกนั้นคือการท่ีตัวอาคารมีลักษณะเอียงไปทางเหนือ

ประมาณ 3.97 องศา (รวมค่ารถ Shuttle Bus ยังไปหอเอนแล้ว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สาม        ปิซ่า• เวนิสเมสเตร ้• ท่าเรอืตรอนเคตโต้ • เกาะเวนิส • จัตุรสัเซ็นท์มารค์ • สะพานรอีาลโต้  
                        เวนิสเมสเตร ้                        (เช้า/ กลางวัน / เย็น ) 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (VENICE MESTRE) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ฝ่ังแผ่นดินใหญ่

เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถูกสรา้งขึน้จากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จ านวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณ

ทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรยีติก เป็นเมืองทา่โบราณ และเปน็เมืองที่ใช้คลองในการ

คมนาคมมากท่ีสุด เดินทางสู ่ท่าเรอืตรอนเคตโต้ (TRONCHETTO) ล่องเรอืแบบเหมาล า ผ่านชม

บ้านเรือนของชาวเวนิสสู่ เกาะเวนิส หรอื เวเนเซยี (VENEZIA) ดินแดนแสนโรแมนติก สมญานามวา่เปน็ 

"ราชนิีแหง่ทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกนักว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ัง

ท่ีบริเวณ ซานมาร์โคศูนย์กลางของเกาะเวนิส 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน เมนูพิเศษ!! สปาเก็ตตี้เส้นหมกึแบบเวนิส (มื้อท่ี 4) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

น าท่านถ่ายรูปบรเิวณ จัตรุสัเซ็นท์ มารค์ (ST. MARK'S SQUARE) ท่ีจักรพรรดินโปเลียนยกยอ่งว่าเปน็

ห้องรับแขกท่ีสวยท่ีสุดของยโุรป 

และยังเป็นท่ีตั้งของ มหาวิหาร

ประจ าเขตอัครบิดรเวนิส สรา้ง

ขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมไบแซน

ไทน์ ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน 

เนื่องจากถูกท าลายไปเกือบหมด

ส้ินในครั้งท่ีออกโตมันเข้ายึด 

ส าหรับตัวมหาวหิารจะเชื่อมกับ 

พระราชวังดอรจ์ (DOGE'S 

PALACE) พระราชวังแบบเวนิส-
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โกธิคท่ีครั้งหนึง่เคยเป็นท่ีประทับของยุคแห่งเวนิส และยงัมี หอระฆังซันมารโ์ก (ST MARK'S 

CAMPANILE) หอระฆงัสูง 98.6 เมตร โดยอิงการสรา้งจากรูปแบบเดิมในปี 1514  
ไม่ไกลกันจะเป็นท่ีตั้งของ สะพานถอนหายใจ (BRIDGE OF SIGHS) สะพานซุ้มโค้งท่ีเชื่ อมระหว่าง

พระราชวังดอร์จและเรือนจ า โดยสาเหตุท่ีได้ชื่อว่าสะพานถอนหายใจนั้นมีอยู่หลายเรื่องเล่า ไม่ว่าจะเป็น

การถอนหายใจของนักโทษท่ีก าลังเดินผ่านสะพานแห่งนี้ซึ่งทราบดีว่า แสงอาทิตย์ท่ีสาดผ่านเข้ามาจะเป็น

แสงสุดท้ายก่อนท่ีตนใจเข้าเรือนจ า บ้างก็ว่ามีคู่รักคู่หนึ่งได้นั่งเรือกอนโดร่ามาท่ีบริเวณสะพานแห่งนี้ได้

จุมพิตกันและถอนหายใจด้วยความสุขท่ีรักของตนจะเป็นนิรันดร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล 
 
 
 
 
 

 แต่เรื่องที่ท าสะพานนี้โด่งดังท่ีสุดคงหนีไม่พ้น นักรักบันลือโลกแห่งเวนิสอย่าง จิอาโคโม จิโรลาโม คาสโนวา 
เป็นเพียงคนเดียวท่ีสามารถออกจากเรือนจ าแห่งนี้ได้ โดยเรื่องราวของชายหนุ่มมากด้วยวาทะศิลป์คนนี้ถูกตีพิมพ์และโด่ง

ดังในปี 1855 และถูกท าเป็นภาพยนตร์ในปี 2005 
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น าท่านชมบริเวณ สะพานรอีาลโต้ (RIALTO BRIDGE) สะพานข้ามคลองหลักอันเก่าแก่ท่ีสุดของเวนิส 

รายล้อมไปด้วยร้านค้าต่างๆ ถ่ายภาพกับจุดชมวิวบนสะพาน ท่ีท่านสามารถมองเห็น GRAND CANAL 

คลองท่ีใหญ่ท่ีสุด ผ่ากลางเกาะเวนิส ชมวิถีชีวิตกลางสายน้าของชาวท้องถ่ินท่ีใช้คลองแทนถนน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :    ราคาทัวรไ์ม่รวมค่านั่งเรอืกอนโดล่า หากท่านสนใจนั่งเรอืกอนโดล่า สามารถแจ้งทางหัวหน้าทัวร ์เพื่อ

ประสานงานให้ได้ ท้ังนี้ไม่แนะน าให้ท่านติดต่อกับเรอืเองเพื่อความปลอดภัยของท่าน เนื่องจากอาจมี

มิจฉาชพีแอบแฝงตัวมา 

ค่า  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อท่ี 5) 

  จากนั้นน าท่านล่องเรือกลับขึ้นสู่ฝ่ังเมสเตร้ 

ท่ีพัก  NOVOTEL MESTRE CASTELLANA 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น   ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย  5-7  

วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อท่ี 6) 

น าท่านเดินทางสู่ มิลาน (MILAN) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. เมืองส าคัญทางภาคเหนือของอิตาลี 

ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเซลต์ค าว่า MID-LAN ซึ่งหมายถึงอยู่กลางที่ราบ 

มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน(มื้อท่ี 7) 

น าท่าน แวะถ่ายรูปด้านหนา้ มหาวิหารมิลาน (DUOMO DI MILANO) หนึ่งในโบสถ์ศริสต์สถาปัตยกรรม

กอธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ภายในวหิารเชื่อกนัวา่มีการบรรจุหมุดตรงึไม้กางเขนของจรงิท่ีใช้ในการประหาร

ชีวิตพระเยซูอยู่ มหาวิหารแห่งนี้เริ่มก่อสรา้งตั้งแต่ปี 1386 โดยตระกูลวิสคอนดิ และใช้เวลาในการสรา้งถึง 

579 ปี ซึ่งประตูบานสุดท้ายซึ่งถือเปน็การก่อสรา้งที่เสร็จสมบูรณ์ได้ถูกประกอบในปี 1965  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จนกระท่ังได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (INTERLAKEN) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

4 ชม. เมืองที่อยู่ท่ามกลาง 2 ทะเลสาบ และโอบล้อมด้วย 4 ขุนเขา 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน พรอ้มเสริฟ์ชสีฟองดู แบบฉบับสวิสเซอรแ์ลนด์ (มื้อท่ี 8) 

ท่ีพัก  CENTRAL CONTINENTAL AG หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั  

วันที่สี ่ เวนิส • มิลาน • มหาวิหารมิลาน • อินเทอลาเก้น สวิตเซอรแ์ลนด์  
                           (เช้า/ กลางวัน / เย็น ) 



BT-EUR78_QR 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบ้ืองตน้เท่านัน้   ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย  5-7  

วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟรห์รอืมีเทศกาล) 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อท่ี 9) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรนิเดอวาลด์ (GRINDELWALD) ตั้งอยู่ในเขตอินเทอร์ลาเคิน-โอเบอร์ฮาสลี รฐั

แบร์น เมืองอันเป็นจุดเริ่มตน้ในการ

พิชิตยอดเขายุงฟราว Top Of 

Europe ตั้งอยู่ท่ีความสูง 1,034 เมตร 

เหนือระดับน้าทะเล ด้วยทัศนียภาพท่ี

เป็นหุบเขา ท่ีมีบ้านสไตล์สวสิชาเลย์

ตั้งอยูโ่ดยรอบท าให้มีความสวยงาม

แปลกตาจนเปน็เหมือนหน้าตาของ

สวิสเซอร์แลนด์ท่ีคุ้นเคย ใหม่ล่าสุด!!! 

พาท่านสู่สถานกีรนิเดอวาลด์ เพื่อ

พาท่านข้ึน กระเช้า Eiger Express ท่ีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2020 ท่ีผา่นมา โดยจะท าให้ท่าน

ประหยัดเวลาในการพชิิตเขาจุงฟราวเรว็ข้ึนถึง 47 นาที เพื่อให้ท่านได้มเีวลาเพลิดเพลินบน Top Of 

Europe  เม่ือถึงแล้ว น าท่านชม อุโมงค์น้าแข็ง (ICE PALACE) ท่ีเจาะธารน้าแข็งลึกเขาไปกวา่ 30 เมตร 

มีประติมากรรมน้าแข็งอยู่อย่างมากมาย และคงอุณหภูมิอยู่ท่ี -3 องศา ตลอดท้ังปี และชม อุโมงโลกอัล

ไพน์ (ALPINE SENSATON) ท่ีจัดแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาตขิองชาวเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ห้า อินเทอลาเก้น • กรนิเดอวาลด์ • ยอดเขาจุงฟราวด์ • เลาเทอรบ์รุนเน่น • ดิฌง (ฝรั่งเศส)        
                           (เช้า/ กลางวัน / เย็น ) 
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นอกจากนัน้หากมีเวลาแนะน าให้ท่านชม พิพิธภัณฑช์็อคโกแลต LINDT และเลือกซื้อกลับเป็นไปเปน็ของ

ฝากจากรา้นช็อคโกแลตท่ีสูงท่ีสุดในโลก และน าท่านขึ้นสู่ JUNGFRAU PANORAMA VIEW จุดสูงสุดของ

สถานี ท่ี 3,571 เมตร ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jungfraujochถือเป็นสถานีรถไฟท่ีสูงที่สุดในยุโรปด้วยความสูง 3,454เมตรเหนอืระดับน้าทะเลซึ่งถือเป็นสดุ
ยอดงานวิศวกรรมของการสร้างรถไฟไต่เขา และการเจาะอุโมงค์ภูเขาในศตวรรษท่ี 19 เลยทีเดียว 
 

เท่ียง  พิเศษ!! บรกิารอาหารกลางวันบนจงุฟราว เต็มอ่ิมกับบรรยากาศของทิวทัศน์สุดอลังการ (มื้อท่ี 10) 

พาท่านลงสู่อีก 1 เมืองชานเขายงุฟราว เมืองเลาเทอรบ์รุนเนิน (LAUTERBRUNNEN) เมืองสวยอกีเมืองท่ี

ต้องแวะชม เพราะเป็นท่ีตั้งของ น้าตกชเตาบ์บาค (STAUBBACH) ท่ีสูงกว่า 300 เมตร ผ่านซอกหน้าผา

ลงมาแบบไม่มีส่ิงกีดขวาง และเบ้ืองล่างเป็นหมู่บ้านน่ารักๆ ตัดกับทิวเขาท่ีล้อมโดยรอบ 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองดิฌง (DIJON) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. ผ่านชมทัศนียภาพอนังดงามท่ีเต็ม

ไปด้วยขนุเขาทะเลสาบ และดอกไม้ป่า ท่ีสวยสดงดงาม ท่ีจะท าให้ท่านตื่นตาตื่นใจ ตลอดการเดินทางจน

ท าให้ท่านหลับตาไม่ลง เปน็แห่งเมืองชุมทางรถไฟ และศูนย์กลางการคมนาคมท่ีส าคัญแห่งหนึง่ของ

ฝรั่งเศส และเป็นเมืองท่ีมีลักษณะคล้ายปารีสอยา่งมาก เดินทางถึงเมืองดิฌง 

ค่า  รบัประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อท่ี 11) 

ท่ีพัก  Novotel Dijon Route des Grands Crus4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบ้ืองตน้เท่านัน้   ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย  5-7  

วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟรห์รอืมีเทศกาล) 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อท่ี 12) 

น าท่านเดินทางสู่ LA VALLEE VILLAGE OUTLET ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. แหล่งช้อปป้ิงท่ีรวม

ร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปป้ิง ท่ีครบครันด้วยสินค้าชั้นน า

ต่างๆ มากมาย เช่น Celine, Kenzo, Longchamp, Polo, Blanc Bleu, Francois Girbaud, Paul Smith, 

วันที่หก ดิฮง • CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE • ปารสี • จัตุรสัทรอกาเดโร • ล่องเรอืแม่น้า
แซน (ฝรั่งเศส)                                           (เช้า/ - / เย็น ) 
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Burberry, Valentino, Versace, Kevin Klein, Diesel, Samsonite, Armani, Cerruti, Dolce & Gabbana, 

Givenchy ฯลฯ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

เท่ียง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายใน OUTLET เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

น าท่านเข้าสู่ นครปารสี (Paris) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ชมจุดถ่ายรูปหอไอเฟลท่ีสวยท่ีสุด ณ 

จัตุรัสทรอกาเดโร (TROCADÉRO) แต่เดิมบริเวณนี้เคยใช้เป็นสถานท่ีจัดงานส าคัญๆ ของประเทศอยู่

หลายครั้ง แต่โด่งดังด้วยเพราะทัศนียภาพท่ีท่านจะสามารถเห็น หอไอไฟล (EIFFEL) ได้อย่างไม่มีอะไรมา

บดบัง โดยหอส่งสัญญาแห่งนี้นั้น ถือเป็นสัญลักษณ์ของพาปารีสท่ีพลาดไม่ได้ด้วยประการท้ังปวง หอไอ

เฟลนั้น ตั้งตามชื่อของสถาปนกิผู้ออกแบบ กุสตาฟ ไอเฟล เพ่ือใช้เป็นสัญลักษณ์ในงาน แสดงสินค้าโลก ใน

ปี 1889 เม่ือมีภาพยนตรเ์รื่องใดท่ีจะกล่าวถึงปารีส ก็จะจะต้องมีโครงสร้างเหล็กเจ้าของความสูง 324 เมตร 

ท่ีเคยเป็นอาคารท่ีสูงที่สุดในโลก แห่งนี้อยู่ด้วยเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ด้วยลักษณะท่ีแปลกตา สร้างความไม่คุ้นเคยต่อชาวปารีส ถึงขนาดมีการเรียกรอ้งให้รื้อท้ิงหลังจากงานส้ินสุด
ลง แต่หอไอเฟลก็สามารถพิสูจน์ตัวเองและลบค าสบประหม่า จนกลายเป็นสถานท่ีแรกๆ ท่ีเม่ือมีคนพูดถึง 
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จากนั้นน าท่าน ล่องเรอืแม่น้าแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีส เมืองท่ีได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน เมืองท่ีโรแมน

ติกท่ีสุดของโลกในอีกมุมหนึ่งโดยในระหว่างทางนั้นจะผ่านสถานท่ีส าคัญๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น สะพาน 

PONT DE L'ALMA สะพานอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 พิพิธภัณฑ์ออร์แซ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ รวมไปถึงอาสนวิหาร

น็อทร์-ดามแห่งปารีส  ถือเป็นอีก 1 กิจกรรมท่ีไม่ควรพลาดเม่ือมาปารีส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย (มื้อท่ี 13) 

ท่ีพัก  Ibis Paris Porte de Bercy3* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น   ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย  5-7  

วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อท่ี 14) 

วันท่ีเจ็ด พระราชวังแวรซ์ายส์ • แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต์ • พิพิธภณัฑ์ลูฟร ์• ประตชูัยอารก์เดอทรยีงฟ์  
  ถนนช็องเซลีเซ                (เชา้/กลางวัน / เย็น ) 
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จากนัน้ น าท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังแวรซ์ายส์(Château de Versailles) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 

นาที หนึ่งในพระราชวังท่ีมีคนพูดถึงมากท่ีสุด และยังเป็น1ใน7ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยคุปัจจุบันอีกด้วย แต่

เดิมนั้นเป็นเพียงเมืองเล็กๆท่ีพระมหากษัตริยร์าชวงศ์บูรบ์งโปรดมาล่าสัตว์เท่านัน้แตเ่ม่ือพระเจ้าหลุยส์ท่ี

14 ครัง้ทรงพระเยาว์ เสด็จตามพระราชบิดามาล่าสัตว์ ทรงโปรดพ้ืนท่ีบรเิวณนี้มากเม่ือทรงขึ้น

ครองราชยน์จึงมีพระราชด ารัสให้สรา้งพระราชวงัแหง่ใหม่แทนพระราชวงัลูฟท์ท่ีกรุงปารีสโดยมีพระราช

ประสงค์ให้เปน็พระราชวังท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายในพระราชวังนั้นประกอบไปด้วยห้องหับถึง700 ห้องมีภาพวาด6,123ภาพและงานแกะสลักถึง15,034 

ชิ้นไฮไลท์ส าคัญของพระราชวังแหง่นี้คงหนไีม่พ้นหอ้งกระจกซึ่งบริเวณผนังด้านขวานัน้ประดับด้วยกระจก

ฉาบปรอทมากถึง 17 บาน แต่ละบานมีประกอบด้วยกระจก 21 แผ่นซึ่งในสมัยก่อนนั้นกระจกเป็นส่ิงท่ีมี

ราคาสูงมากเทียบเท่าทองค าเลยทีเดียว ซึ่งห้องกระจกแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานท่ีในการลงนามสนธิสัญญา

สงบศึกในสงครามโลกครั้งท่ี1 ระหว่างฝ่านสัมพันธมิตร และฝ่ายจักรวรรดิเยอรมัน  
 ห้องกระจกแห่งแวรซ์ายเป็นอีกหนึ่งหนา้ประวัติศาสตรข์องไทยครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งคณะ

ทูตไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 น าโดยออกพระวิสุทธสุนทร ในวันท่ี 1 กันยายนปี พ.ศ. 2229 

(1686)นับเป็นการส่งคณะฑูตส าเร็จอย่างเป็นทางการครัง้แรกกับชาติยุโรปในประเทศไทย 
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อท่ี 15) 

เดินทางกลับสู่กรุงปารีส น าท่านสัมผัสกับบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยนักช้อปป้ิงจากท่ัวทุกมุมโลก ในหา้ง 

สรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีส ณ แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต์ (GALERIES LAFAYETTE) แวะถา่ยรูป

ด้านหน้า พิพธิภัณฑ์ลูฟร ์(LOUVRE MUSEUM) เปน็สถานท่ีจัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ี

ทรงคุณค่าระดับโลกจ านวนมาก นับเปน็อีกหนึง่สถานท่ีเท่ียวในปารีสท่ีตอ้งไปเยอืน  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้ น าท่านถ่ายรูปกับ ประตชูัยอารก์เดอทรยีงฟ์ (ARC DE TRIOMPHE) วงเวยีนท่ีเชื่อมถนน12 เส้นของ

ปารีสไว้ โดยสรา้งขึน้เพื่อเปน็สดุดี

ทหารฝรัง่เศสท่ีร่วมรบในสงคราม

ต่างๆ โดยเฉพาะในสงครามนโป

เลียน เนื่องจากเริ่มสรา้งในรชัสมัย

ของพระองค์หลังได้รับชัยชนะใน

สงครามยุทธการท่ีเอาสเทอร์ลิทซ์ 

เม่ือวันท่ี 2 ธนัวาคม 1805 

นอกเหนือจากนัน้ ประตูชยัแห่งนี้

ก็ยังเป็นท่ีฝังศพทหารนรินามใน

สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 1 อีกด้วย  
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อารก์เดอทรยีงฟ์ มีความสูง 49.5 เมตร กว้าง 45 เมตร และหนาถึง 22 เมตร ทางทิศตะวันตกยงัเป็นท่ีตั้ง

ของถนนสายท่ีโด่งดังท่ีสุดของโลกสายหนึ่ง นั่นคือ ถนนช็องเซลีเซ (CHAMPS-ÉLYSÉES) ถนนท่ีได้ชื่อมา

จากสวนสวรรค์ของเหล่าเทพปกรนัมกรีก ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึง่ของการขยายพื้นท่ีสวยหยอ่มของ

พระราชวังตยุเลอรี โดยเม่ือครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัวเสด็จประพาสยุโรป ทรงมีพระ

ราชด ารัสใหน้ ารูปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสร้างเปน็ถนนพระราชด าเนินกลางในกรุงเทพมหานคร ว่ากนัว่า

อัตราค่าเชา่พ้ืนท่ีบนถนนแหง่นี้มีมูลค่าสูงท่ีสุดในยุโรป และเป็นท่ีตั้งของสินค้าแบรนด์ระดับโลกมากมาย

ท้ัง Louis Vuitton, Hermès, Omega, Lacoste, Swarovski, Longchamp ก็มีใหเ้ลือกสรรอยา่งครบถ้วน 

หรอืหากท่านใดสนใจจิบกาแฟ ทานเบเกอรี่ชิลๆ ตลอดถนนเส้นนี้ก็มีรา้นให้ท่านได้เลือกชิมอยา่งอัดแน่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน พร้อมพิเศษ หอยเอสคาโก้ ต้นต าหรบัฝรั่งเศส พร้อมไวน์

แดง (มื้อท่ี 16) 

พักท่ี   Ibis Paris Porte de Bercy3* หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น   ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย  5-7  

วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อท่ี 17) 

วันท่ีแปด สนามบนินานาชาตปิารสี • โดฮา                    (เชา้/ - /- ) 
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น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล (PARIS-CHARLES DE GAULLE AIRPORT) 

เพื่อท าการเช็คอิน และท าคืนภาษี (TAX REFUND) 

16.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินการ์ต้าร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR 040 บินตรงจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  

  สู่เมืองโดฮา ประเทศการ์ต้าร์  

23.25 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศการ์ต้าร์  (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) ให้ท่าน

ผ่อนคลายอริยบทระหว่างรอเวลาเปล่ียนเครื่อง 

 

 

02.20 น. ออกเดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินการต์้าร์แอรเ์วย์ เท่ียวบินท่ี QR 836  

**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**  

13.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิด้วยความประทับใจ 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงหรอืสลับกันได้ตามความเหมาะสมท้ังนี้

ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ เช่น บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวัน

อาทิตย์ หรอือาจะมกีารปิดปรบัปรุง หรอือาจท าการจองไม่ได้เนื่องจากต้องรอกรุป๊คอนเฟิรม์ก่อนท าการจอง หากวัน

เดินทางตรงกับวนัเหล่านี ้โดยทางบรษัิทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้รว่มเดินทางเป็นส าคัญ 

และขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาและสถานท่ีท่ีแน่นอนก่อน

เดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีเก้า สนามบนินานาชาติสุวรรณภูมิ • โดฮา                   
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อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วันเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุต่ากวา่ 12 
ปีพักกบัผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 

เด็กอายุต่ากวา่ 
12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 
2 ท่าน(ไม่มเีตียง) 

พักเดี่ยว 

2-10 มิ.ย. 2565 20+1 87,999 87,999 86,999 12,000 

8-16 ก.ค. 2565 20+1 89,999 89,999 88,999 12,000 

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

10-17 ก.ย. 2565 

(บิน Emirate โปรดติดต่อ
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือขอรายการทัวร์

อัพเดท) 

**รายการท่องเท่ียวครบ
เหมือนเดิม** 

20+1 

87,999 87,999 86,999 12,000 

7-15 ต.ค. 2565 20+1 89,999 89,999 88,999 12,000 

4-12 พ.ย. 2565 20+1 79,999 79,999 78,999 12,000 

9-17 ธ.ค. 2565 25+1 85,999 85,999 84,999 12,000 

24 ธ.ค. – 1 ม.ค. 
2566 

25+1 
95,999 95,999 94,900 16,000 

12 – 20 ม.ค. 2566 20+1 85,999 85,999 84,999 12,000 
 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 

ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาเดิม 
***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าท่ีกอ่นท าการจองค่ะ*** 110,000-120,000 

 

*** การันตี 15 ท่านออกเดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์คนไทย*** 
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อัตราค่าบรกิารรวม 

✓ ตั๋วเครื่ องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง (กรุงเทพฯ-โดฮา-โรม-ปารีส-โดฮา-

กรุงเทพฯ)  

✓ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพักห้องเด่ียว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 

ใบ (ท้ังนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปล่ียนแปลงในเร่ืองของน้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออ่ืนใดท่ีเปน็

ประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดตามการเปล่ียนแปลงตามประกาศนั้นๆ) 

✓ ค่ารถโค้ชน าเท่ียวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน) 

✓ ค่าน้าด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

กรณมีวีีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท 

✓ ค่าไกด์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 

✓ ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่าง

การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆของผู้

เดินทาง 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

✓ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าโรงแรม AQ 1 คืน + ค่าใช้จ่ายการตรวจ RT-PCR เม่ือเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
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**ทิปหัวหน้าทัวร/์ไกด์ท้องถ่ิน/คนขับรถ ไม่บังคับ ขึ้นอยูกั่บความพึงพอใจของท่าน** 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 40,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่

น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังส้ิน 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท ากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงนิค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเวน้ในกรณี

วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงนิมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้

ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

กรณีวีซ่าท่ีท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 

• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆท้ังส้ินแม้ว่าจะ ผ่าน

หรือไม่ผ่านการพิจารณา  

• ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารท่ีส าคัญในการยื่นวีซ่า หากท่าน

ไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านต้องถูกหัก

บางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกตั๋วท่านจะเสีย

แต่ค่ามัดจ าตั๋วตามจริงเท่านั้น  
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• ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ า

ห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันท่ีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% 

ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ  

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100%  

• ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ 

และจะส ารองตั๋วเครื่ องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัท จะไม่

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้น ท่านควร

จะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

• บริษัทจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีนั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก ทาง

สถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครื่องบิน, ห้องพักท่ีได้รับ การ

ยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่น วีซ่า

ให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซึ่งทาง 

ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัท  

คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซา่ท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก าหนด 

ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน  ตามท่ี

สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวย ความ

สะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นท่ี

เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เล่ือนวัน

เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 10 ท่าน ทาง

บริษัทฯยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นจริง โดยทาง

บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนท า

การออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทาง

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียน

เวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 
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• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงนิ) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 

ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

• เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯท่ี

ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

โรงแรมที่พกัและสถานทีท่องเท่ียว 

❖ ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอ

แนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเปน็แบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับ

เสริม หรือไม่มีหอ้งพักแบบ 3 เตียงเลย 

❖ การวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกตา่งกนั อาจท าให้ห้องพักแบบเด่ียวSingle หอ้งคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

❖ โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่

กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแตล่ะห้องอาจมีลักษณะแตกตา่งกัน 

❖ กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรอืยา้ยเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่นภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต่า จะมีบริการ

เครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านัน้ 

❖ บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดินทางตรงกับวนั

เหล่านี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาท่ีแน่นอน

ก่อนเดินทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่

ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , เปล่ียนแปลง

เท่ียวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจาก

เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด 

ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก

ความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 

➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่

สามารถเปล่ียนชื่อได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายกุ็ตาม อาจท าให้

ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เชน่ ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าใหใ้บหน้าเปล่ียนไป ดังนั้น ท่านต้อง

ท าพาสปอรต์เล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์วา่ท่าน

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง

รายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน ส่ิงนี้อยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

➢ กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงนิ)เดนิทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-

ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

**กรุณากรอกข้อมูลส าคัญส าหรับกรอกวซี่าอนิเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบรษัิทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรท้ั์งหมด 
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เอกสารการขอวซี่าเชงเก้น  (ประเทศอิตาล)ี 

ยื่นวซี่าแสดงตนทีศู่นย์ยื่นวซี่า VFS Global (จามจุรสีแควร)์ 

   

 

 

 

 

 

 

ในการยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรบัอนุมัตผิลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทาง

ออกมาใช้ได้   ระยะเวลาในการพจิารณาวีซ่าประมาณ  15  วันท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร-์อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรอื อาจช้าหรอืเรว็กว่าก าหนดข้ึนอยู่กับสถานทูต         

*** สถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

 

 
 
หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่า

อย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทาง

จะต้องไม่ช ารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

 
 
 
 
 

1. หนังสือเดินทาง 

 

*** การยื่นวีซ่ากบัทางบรษัิททัวร ์จะต้องท าการยื่นวีซ่า ประเภทหมู่คณะเท่านั้น  การย่ืนหมู่คณะต้องมจี านวน 10 คน

ข้ึนไป  ซ่ึงทางศูนย์รบัย่ืนจะเป็นผู้ก าหนดวันย่ืนวีซ่าเท่านั้น ผู้เดินทางไม่สามารถก าหนดวันย่ืนได้เอง หากผู้เดินทาง

ไม่สามารถไปย่ืน   วีซ่าในวันท่ีทางศูนย์รบัย่ืนก าหนดได้  มค่ีาใช้จ่ายเพิ่มเติม ( PREMIUM ) ดังนี ้*** 

1.กรณท่ีีเหลือระยะเวลายื่นวีซ่า น้อยกว่า 11 วันท าการ นับจากวันเดินทาง  มค่ีาใชจ้่ายเพิม่ ท่านละ 2,200.บาท   

2.ในกรณท่ีีเหลือเวลายื่นวซ่ีาเหลือน้อยกว่า 5 วันท าการ จะมค่ีา Fast Track เพิม่เติมอีก ท่านละ 400 บาท  

   รวมเป็น 2,600 บาท 

                               **ท้ังนี ้ค่าใช้จา่ยท่ีเกิดข้ึน ผู้เดินทางต้องช าระกบัทางศูนย์รบัย่ืนโดยตรง** 
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***ส าหรบัหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่านั้น ห้ามใช้หนังสือ

เดินทางราชการ (สีน้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง

บุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด*** 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

   
 

รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว  จ านวน 2 ใบ       

(พื้นหลังขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน กรุณารวบผมให้เห็นใบหนา้ใหช้ัดเจน ห้ามสวมแว่นตาหรือ

เคร่ืองประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกับวีซ่า ท่ีทา่นเคยได้รับย้อนหลงไป 6 เดือน 

หากพบว่าทา่นใช้รูปถ่ายเคยมีวีซ่าท่ีเกิน 6 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรูปใหม่ ทางสถานทูตฯ  

เข้มงวดเร่ืองรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด ท่านอาจต้องเสียเวลาไปถ่ายรูป 

และต้องมาแสดงตัวใหม่ในการยื่นวีซา่ 

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือ

นักเรยีน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบรษัิทให้ทราบทันที เพราะ

การยื่นขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือ

พาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

 

2. รูปถ่าย 
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หลักฐานทางการเงินใช้ประเภทบัญชอีอมทรพัย์ ประกอบด้วย 

• Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน  ท่ีออกจากทางธนาคารเท่านั้น 

• บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารท่ัวไป ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 3 เดือน 

 (รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7วัน )  

ก่อนวันยื่นวีซา่   รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกลุ ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอรต์ 

 
ส าคัญมาก !!! ห้ามท าการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในครั้งเดียวก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด 

 
• กรณผีู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้นั้น คือ 

 
-  พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จา่ยใหบุ้ตรได้ 
- สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ 
- เพื่อน ไม่สามารถรับรองค่าใช้จา่ยให้กันได้ 
 

• กรณทีี่มผีู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมเีอกสารของผูส้นับสนุนดังนี ้ 
 

- ต้องท าเปน็หนังสือรบัรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสาร
แสดงความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นต้น 

       -   ถ่ายส าเนาสมุดบัญชี  หรือ  Statement   ย้อนหลัง 3  เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใช้จา่ย   

เป็นภาษาอังกฤษ          

 

 
 
  

• เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

3. หลักฐานการเงิน 
 

4. หลักฐานการท างาน 
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• เจ้าของกิจการที่ไม่ได้จดทะเบยีน จดหมายชี้แจงการท างานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสาร

ประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตัน 

• พนักงานทั่วไป  หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเร่ิมท างาน 

พรอ้มระบุวันลาและประเทศที่เดินทางทางตามโปรแกรม 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูท่ียื่น) 

 

• นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสือรับรองการเรียน ท่ีออกจากสถาบันท่ีก าลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูท่ียื่น) 

 

 
• ส าเนาทะเบียนบา้น 

• ส าเนาบัตรประชาชน 

• สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี) 

• ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

• ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปล่ียน) 

 
 

• หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตมารดามาด้วย 

• หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

• หากเด็กไม่ได้เดินทางพรอ้มกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 

ท่าน เทา่นั้น) 

พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา และ  

5. เอกสารส่วนตัว 
 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพรอ้มบิดาหรอื
มารดา มารดา 
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หมายเหตุ  ***บิดาหรอืมารดา ต้องท าหนังสือชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษว่าใหเ้ด็กเดินทางไปต่างประเทศ

กับใคร มคีวามสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก คนละ 1 ชุด  (ลูกค้าสามารถเขยีนหรอืพิมพ์ข้ึนเองได้)*** 

 
*ส าหรบัหนังสือยินยอมนั้น ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทาง

ส านักงานเขต หรอือ าเภอ* 

 

• กรณเีด็กที่บิดา-มารดาหย่ารา้ง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด

เป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

• กรณเีด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า  พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์

กับบุตรท่ีสถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน  

• ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมกีารปรบัเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงท่ีต้องน าติดตัวมาในวันท่ีต้องสแกนลายนิ้วมือ  

• บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนชื่อ เปล่ียนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุต่ากว่า 

18 ปี ) 

• สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซ่า 

• เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่  10-15 วัน ท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

วันหยุดของทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าท่ีก าหนด         

• ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

• ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทัวร์ 

การพิจารณาผล VISA ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการพิจารณา

ใดๆท้ังสิ้น  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและเอกสารทุก

อย่างต้องเป็นความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผ่านทุกกรณี 

*** 
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ข้อมูลค ารอ้งขอยื่น วีซ่า ประเทศอิตาลี  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า ***** 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมูลยื่นวีซ่าประเทศอิตาลี 

1.) ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ชื่อและนามสกุล   __________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี)  __________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

 

       

       วัน/เดือน/ปีเกิดค.ศ.________________________ 

        สถานท่ีเกิด (จังหวัด) _______________________ 

 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครวั 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน(ท่ีสามารถติดต่อได้)   ________________________________________________________________ 

โทรศัพท์มือถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :                โสด             สมรสโดยจดทะเบียนสมรส             สมรสไม่ได้จดทะเบียน 

 

            หย่า            หม้าย 

 

วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปล่ียนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ)  ____________________________ 

ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)   ___________________________________ 

       วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

       สถานท่ีเกิด (จังหวัด)  _______________________ 
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3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกี่ยวกับอาชพี, หรอืถ้าก าลังศกึษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานที่ศกึษา และลง

รายละเอียดอ่ืนๆ  

ลงในช่องว่าง 

3.1) ชื่อบริษัทท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

3.2) ท่ีอยู่ของบริษัทท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบันท าอาชีพ โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 

___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศัพท์ท่ีท างาน หรือเบอร์โทรศัพท์สถาบันท่ีทา่นก าลังศึกษาอยู่  _______________________________ 

 

       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ) 

           มี     วันท่ีออกวีซ่า และวันท่ีหมดอายุวีซ่า ใหต้รวจสอบท่ีหน้าเชงเก้นท่ีท่านเคยเดินทาง 

ประเทศ ______________  วันท่ีออกวีซา่  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วันท่ีออกวีซา่  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วันท่ีออกวีซา่  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วันท่ีออกวีซา่  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 

          ไม่เคยมีวีซ่าเชงเก้น 

                       4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้น โปรดระบุวันท่ีสแกนลายนิ้วมือล่าสุด   

                    (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ท่ีสแกนลายนิ้วมือล่าสุด  

                      ได้จากหนา้วีซ่าเชงเก้นล่าสุดท่ีทา่นเคยเดินทาง) 

                     ประเทศ ______________ วันท่ีสแกนลายนิ้วมือล่าสุด  ___________________ 

5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

ออกค่าใช้จา่ยเอง                       มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้                   ระบุชื่อ  

 ความสัมพันธ์   


