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QR210 : อติาล ีสวติ ฝร ัง่เศส 9 วนั 6 คนื  
ทวัรส์ดุคุม้!!  

อติาล ี: ชมควำมยิง่ใหญ่ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกที ่โคลอสเซีย่ม ชลิๆถ่ำยรูปกบั หอเอนปิซำ่  

ชมเกำะเวนสิ ชมควำมสวยงำมของ จัตรุัสซำนมำรโ์ค โบสถเ์ซนตม์ำรก์ เดนิชมตัวเมืองจนถงึสะพำนรอิัลโต เป็น
สะพำนทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุในเวนสิ จำกนัน้น ำท่ำนสูจุ่ดศนูยก์ลำงอนัศกัดิส์ทิธิข์องเมืองมลิำน ชม มหำวหิำรแห่งมลิำน 
อสิระกับกำรชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมชือ่ดังของโลก อำทเิช่น LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรีย วคิ

เตอร ์เอ็มมำนูเอล  

สวติ : เยอืนเขำกรนิเดอรว์ำล เฟียรส์ สถำนทีถ่่ำยท ำละคร ลขิติรัก เมอืงลเูซริน์ เมอืงท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ
หนึง่ของสวติเซอรแ์ลนดอ์สิระเลอืกซือ้สนิคำ้ของสวติบรเิวณ Schwaneplatz เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดี 

พับ, นำฬกิำยี่หอ้ดัง อำทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ยอดเขำทติลสิ  /เมืองลู ชมสงิโตหิน  
แกะสลกั/สะพำนไมช้ำเปล 
ฝร ัง่เศส : กรุงปำรสีเมอืงทีไ่ดข้ ึน้ชือ่เรือ่งคสำมโรแมนตกิ ชมควำมสวยงำนของหอไอเฟล/จัตุรัสคองคอรด์ ถนน

สำยโรแมนตกิช็องเอลเิซ ่ช็องเอลเิซ ่แลว้ไปลอ่งเรอืบำโตมุชทีแ่ม่น ้ำแซน ชอ๊ป้ิงแกลเลอรี ่ลำฟำแยตต ์ 

 

เดนิทางโดยสายการบนิระดบั 5ดาว QATAR AIRWAYS (QR) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี 

(พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่นไม่

เสรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

06 -14 ต.ค. 62 55,900  
 

12,500 25  

07-15 ต.ค. 62 55,900 12,500 25  
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17- 25 ต.ค. 62 55,900  
 
 

เด็กอายุ 0- 2 ปี/ Infant 
15,000 บาท 

 

 
 
 
 

 
 

 

เด็กอายุ 0- 2 ปี/ Infant 
15,000 บาท 

 

12,500 25  

24 -01 พ.ย. 62 55,900 12,500 25  

31 ต.ค.- 08 พ.ย. 62 55,900 12,500 25  

07-15 พ.ย. 62 54,900 12,500 25  

14-22 พ.ย. 62 54,900 12,500 25  

21-29 พ.ย. 62 54,900 12,500 25  

28 พ.ย.-06 ธ.ค. 62 55,900 12,500 25  

05-13 ธ.ค. 62 55,900 12,500 25  

23- 31ม.ค.63 52,900 12,500 25  

06-14 ก.พ. 63 49,900 12,500 25  

13-20 ก.พ. 63 49,900 12,500 25  

20-28 ก.พ. 63 49,900 12,500 25  

27 ก.พ.- 06 ม.ีค. 63 52,900 12,500 25  

05-13 ม.ีค. 63 54,900 12,500 25  

12-20 ม.ีค. 63 55,900 12,500 25  

19-27 ม.ีค. 63 55,900 12,500 25  

 

**ราคาไมร่วมคา่วซี่า+บรกิาร   4,000 บาท ** 
 

สายการบนิ กาตาร ์QATAR AIRWAYS (QR) 

 

เทีย่วบนิขาไป     QR839 BKK-DOH 21.05-00.40+1 // QR115 DOH-FCO 02.00-06.55 
เทีย่วบนิขากลบั   QR038 CDG-DOH 22.40-06.00+1 // QR838 DOH-BKK 08.35-19.20 

 

17.30 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์
Q สายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์โดยมเีจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำร ออก
บัตรทีน่ั่ง โหลดสมัภำระ 

21.05 น. ออกเดนิทำงสูส่นามบนิกรงุโดฮา  โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR839 
00.40 น     .เดนิทางิดง ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง  

 

02.00 น. น ำทำ่นเดนิทำงสู ่กรงุโรม ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่QR115  
06.55 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีกรุงโรม ประเทศอติาล ีน ำท่ำนผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืง 

และพธิกีำรทำงศลุกำกรและตรวจรับสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ น ำทำ่นสูน่ครวาตกินั ซึง่เป็นรัฐอสิระ มขีนำดเล็กมำก
เพยีง 250 ไร่และเป็นศูนยก์ลำง
ข อ ง ศ ำ ส น ำ ค ริ ส ต์ นิ ก ำ ย
โรมันคำทอลกิ เป็นเมอืงแห่งศำ
สนจักรและที่ประทับของพระ
สันตะปำปำ ประมุขสูงสุดแห่ง
ศำสนำ หรอืทีเ่รยีกสัน้ๆ ว่ำ“โป๊ป” 
น ำท่ำนิ่ายรูปดา้นหน้า มหา
วหิารเซนตปี์เตอร  ์St.Peter Basilica แห่งนครรัฐวำตกิัน ที่งดงำมดว้ย
ศลิปะในยคุเรเนซองส ์ใชเ้วลำสรำ้งถงึ 150 ปี และยังไดรั้บกำรตกแต่งอย่ำง
โอ่อ่ำและหรูหรำ ดำ้นหนำ้มหำวิหำรเป็นลำนกวำ้งเรียกว่ำ St.Peter’s 
Square ประกอบไปดว้ยน ้ำพุ 2 ดำ้น และเสำโอเบลกิส ์1 ตน้ ลอ้มรอบไป
ดว้ยเหลำ่เทพเทวำบนหลังคำและก ำแพงสงู(คำ่ทัวรไ์มร่วมคำ่เขำ้ Vatican  

วนัทีห่น ดง่     ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ 

วนัทีส่อง     สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีอติาล ี- นครวาตกินั – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– กรุงโรม – 

โคลอสเซีย่ม – ประตชูยัคอนสแตนตนิ - น า้พุเทรวี ่– บนัไดสเปน -ปิซ่า                           อาหารเทีย่ง,เย็น                                                                                                                         
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Museum และ Sistine Chapel ) จำกนัน้ น ำท่ำนเดนิทำงสู ่กรุงโรม )Rome)(ระยะทำง6ก.ม./15นำท)ี เมอืงหลวงของ

ประเทศอติำล ีอดตีแหง่จักรวรรดโิรมันทีย่ ิง่ใหญม่ำเมือ่กวำ่ 2,000 ปี  ชืน่ชมกับสถำปัตยกรรมและประวัตศิำสตร์
แห่งควำมยิง่ใหญ่ น ำท่ำนสัมผัสควำมยิง่ใหญ่ 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรยข์องโลกที ่โคลอสเซีย่ม )Colosseum) 
(ถำ่ยรูปดำ้นนอก) เป็นสนำมกฬีำกลำงแจง้ขนำดใหญต่ัง้อยูใ่จกลำงกรุงโรม เริม่สรำ้งขึน้ ในสมัยจักรพรรดเิวสปำ
เซยีนแหง่อำณำจักรโรมันและสรำ้งเสร็จ ในสมัยของจักรพรรดติติัสในครสิตศตวรรษที่1 หรือประมำณปี ค.ศ.80 
อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อดว้ยอฐิและหนิทรำยวัดโดยรอบไดป้ระมำณ 527เมตร สงู 57เมตร ใกล ้ๆ กันนัน้เป็น 
ประตูชยัคอนสแตนตนิ (Arch of Constantine) ถอืว่ำเป็นมรดกส ำคัญของประเทศอติำลอีกีทีห่นึง่ โดย
สรำ้งขึน้เพื่อระลกึถงึชัยชนะของกรุงคอสสแตนตนิ เป็นซุม้ประตูทีใ่หญ่ที่สดุของโรมันมีควำมสูงถงึ 21 เมตร 
จำกนัน้ น ำทำ่นชม น า้พเุทรวี ่)Trevi Fountain) ซ ึง่มรีูปป้ันของเทพเจำ้เนปจูนตัง้โดดเด่นอยู่กลำงน ้ำพุ เป็น
หนึ่งในสัญลักษณ์ที่ส ำคัญของกรุงโรม เป็นสถำนที่นักท่องเที่ยวมำโยนเหรียญเสีย่งทำยตำมเรื่องรำวจำก
ภำพยนตรเ์รือ่ง Three Coins in The Fountain  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร)อาหารจนี( )มือ้ที1่(  
บา่ย น ำท่ำนชมและถ่ำยรูปบรเิวณย่ำน บนัไดสเปน )Spanish steps) 

เป็นบันไดทีก่วำ้งทีส่ดุและยำวทีส่ดุในทวปียโุรป ถกูเรยีกชือ่ตำมสถำน
ฑูตสเปน ซึง่ตัง้อยู่ ณ บริเวณนั้น ไดรั้บกำรออกแบบโดยสถำปนิก
ชำวอติำเลยีน ชือ่ Francesco de Sanctis เริม่สรำ้งเมือ่ปี คศ.1723 
แลว้เสร็จในปี คศ.1725 ถอืเป็นสัญลักษณ์อกีอย่ำงหนึง่ของกรุงโรม 
นอกจำกควำมสวยงำมอลังกำรกวำ้งขวำงของบันไดสูง 138 ขัน้ที่
ลอ้มรอบไปดว้ยสถำปัตยกรรมอันสวยงำมแลว้ จัตุรัสนี้ยังต่อตรงกับ
ถนน Via Condotti ทีเ่ต็มไปดว้ยรำ้นแบรนดเ์นมมำกมำย ทัง้ Dior, 
Prada, Gucci,Valentio, Versace, Fendi, Ferragamo,Cartier, 
Bulgari, Rimowa, Longchamp, Furla, Tod’s Ferragamo Armani, 
Tag Heuer, Tissot และอืน่ๆ เป็นตน้ จำกนัน้เดนิทำงสู ่เมอืงฟลอเรนซ ์Florence (ระยะทำง275 ก.ม./4.30
ช.ม) ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้ำอำร์โน (Arno River) ปัจจุบันเมืองแห่งนี้ไดก้ลำยเป็นเมืองที่มีชือ่เสยีงทำงดำ้น
ประวัตศิำสตร ์และวัฒนธรรมมำกเป็นอันดับตน้ๆของโลก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร )อาหารพืน้เมอืง( )มือ้ที2่(  

  ทีพ่กั: Best Western Plus CHC Florence  ระดบั 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

(ชือ่โรงแรมทีท่่ำนพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนัเดนิทำง) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  )มือ้ที3่(  

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เขตเมอืงเกา่ ของฟลอเรนซ ์ทีไ่ดรั้บเลอืกโดยองคก์ำรยูเนสโกใหข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 
เมือ่ปี ค.ศ. 1982 น ำท่ำนเดนิชมควำม
สวยงำมบริเวณ มหาวหิารฟลอเรนซ ์
)Florence Cathedral ( ิ่ายภาพ
ดา้นนอก เป็นมหำวหิำรเก่ำแก่ทีม่อีำยุ
มำกกวำ่ 800 ปี เป็นมหำวหิำรทีง่ดงำม
ที่สุดแห่งหนึ่งในอิตำลี อีกทั้งยังเป็น
มหำวหิำรทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ในอติำลี
รองลงมำจำกมหำวหิำรเซนตปี์เตอร์ทีรั่ฐวำตกิัน และยังเป็นมหำวหิำรทีใ่หญ่
ทีสุ่ดอันดับที่ 4 ในทวีปยุโรปอีกดว้ย จำกนั้นน ำท่ำนชมจตัุรสัชิกนอเรยี 
)piazza della signoria) เป็นจัตรัุสสวยงำมดว้ยประตมิำกรรมมำกมำยทีต่ัง้
เรยีงรำยอยูด่ำ้นหนำ้ของพระรำชวังเวคคโิอ เชน่ รูปแกะสลักเพอรซ์อิสุ วรีบรุุษ
กรกีโบรำณตอนบ่ันคอเมดูซำ่ รูปแกะสลักเฮอร์ควิลสี และรูปสลัก the Rape                                                                                              
of the Sabine Women จำกนัน้พำทำ่นชม สะพานปอนเต เวคคโิอ )Ponte 
Vecchio) สะพำนเกำ่แกท่ีส่ดุของเมอืง เป็นสะพำนเดยีวของฟลอเรนซท์ีร่อด
พน้กำรท ำลำยจำกชว่งสงครำมโลกมำได ้ทอดขำ้มแม่น ้ำอำร์โน ซ ึง่อดตีเป็น
แหลง่ขำยทองค ำทีเ่กำ่แกข่องฟลอเรนซแ์ละยังคงอนุรักษ์บรรยำกำศแบบดั่ง
เดมิไวไ้ดอ้ยำ่งด ีชมทัศนียภำพของตัวเมอืงทีม่แีม่น ้ำอำร์โน ไหลผ่ำนนครทีย่ังคงรักษำสถำปัตยกรรมโบรำณไว ้
อยำ่งน่ำชืน่ชม สะพำนเกำ่แกท่ีส่รำ้งขึน้เพือ่ใชใ้นกำรสญัจรขำ้มแมน่ ้ำอำรโ์น บนสะพำนนัน้เป็นทีต่ัง้ของอำคำร 

วนัทีส่าม  เมอืงฟลอเรนซ ์– มหาวหิารฟลอเรนซ ์- จตัรุสัชกินอเรยี - เมอืงปิซ่า - จตัรุสักมัโป เดย ์มริา              
               โกล ี– หอเอนปิซ่า- เมอืง เมสเตร                                                        อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น  
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รำ้นคำ้ ซ ึง่เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยงำนศลิปะ อัญมณี และของทีร่ะลกึจ ำนวนมำกอสิระใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ 
ชอ้ปป้ิงตำมอัธยำศัยสมควรแกเ่วลำ น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงปิซา่ Pisa (ระยะทำ86ก.ม./1.30 ชัว่โมง) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร)อาหารจนี( )มือ้ที4่( 
บา่ย น ำทำ่นชม จตัรุสักมัโป เดย ์มริาโกล ีหรอื จตัรุสัดโูอโม ่Piazza del Duomo หรือทุ่งมหศัจรรย ์เป็นบรเิวณ

ทีล่อ้มรอบดว้ยก ำแพงใจกลำงเมืองปิซำ่ และเป็นทีต่ัง้
ของมหำวหิำรเกำ่แกท่ีม่ขีนำดใหญ่ทีส่ดุ และน ำท่ำนชม
ถ่ำยรูป  1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก หอเอนปิซ่า 
)Leaning Tower of Pisa( ใหท้่ำนเดนิเล่น ถ่ำยรูป
กับหอเอนปิซ่ำที่สรำ้งขึน้เพื่อเป็นหอระฆังแห่งวหิำร
ประจ ำเมอืง แต่เพยีงกำรเริม่ตน้ของกำรสรำ้งถงึบรเิวณ
ชัน้ 3 ก็เกดิกำรทรุดตัวและตอ้งหยุดกำรก่อสรำ้งจนถัด
มำอกีร่วม 100 ปี ถงึไดส้รำ้งต่อจนเสร็จสมบูรณ์และยัง
เป็นสถำนทีก่ำลเิลโอ เคยมำพสิจูนเ์รือ่งแรงโนม้ถว่งของ
โลก และกำรตกของวัตถดุว้ย จนถงึ เวลำนัดหมำยน ำทำ่นดนิทำงสูเ่มอืงMestre (ระยะทำง321 ก.ม./ 5 ชัว่โมง) 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร)อาหารจนี( )มือ้ที ่5(    

  ทีพ่กั:  Hotel Novotel Venezia Mestre Castellana 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

 (ชือ่โรงแรมทีท่่ำนพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนัเดนิทำง) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม )มือ้ที6่( 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงเวนสิ Venice (ระยะทำง10 ก.ม./ 20 นำท)ี เมอืงเวนสิถกูสรำ้งขึน้จำกกำรเชือ่มเกำะเล็กๆ 
จ ำนวนมำกเขำ้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสำบเวนเิทยี ซ ึง่เป็น
สว่นหนึง่ของทะเลอำเดรียตรกิ เดนิทำงถงึ ท่าเรอืตรอน
เคตโต ้(ใชเ้วลำในกำรน่ังเรือประมำณ 30 นำที ) เป็น
ทำ่เรอืทีม่เีรอืบรกิำรในกำรเดนิทำงไปในทีต่่ำง ๆ ของเมอืง 
เพื่อชมทิวทัศน์ธรรมชำติของ 2 ฝ่ังคลองโดยทำงเรือ 
นับเป็นเมอืงทีค่ลองมำกกว่ำถนนอกีเมอืงหนึง่ของโลก น ำ
ท่ำนน่ังเรือสู ่เกาะเวนสิ )Venice Island) ดนิแดนแสน
โรแมนตกิ น ำทำ่นชมควำมสวยงำมของ จตัรุสัซานมารโ์ค 
)Piazza San Marco หรอื Saint Mark Square) เป็น
จัตุรัสกลำงเมืองเวนิส ที่ข ึน้ชื่อว่ำสวยที่สุดแห่งหนึ่งใน
อติำลี ลอ้มรอบดว้ยสถำปัตยกรมอันงดงำม อำท ิโบสิ์
เซนตม์ารก์ )St. Mark’s Basilica) เดมิทีเ่ป็นโบสถ์
สว่นตัวของผูค้รองเมอืงในสมัยนัน้ พระรำชวังดอจส ์)Doge’s Palace), ลโีอเน่ (Lione) รูปป้ันสงิโตตัวใหญ่ตดิ
ปีกพรอ้มถือหนังสอื ซ ึง่ถอืเป็นสัญลักษณ์ประจำเมอืงเวนสิ เดนิชมตัวเมอืงจนถงึสะพานรอิลัโต เป็นสะพำนที่
เก่ำแก่ที่สดุในเวนสิและเป็นสะพำนแรกที่ขำ้ม Grand Canal (คลองแกรนดค์ำแนล) สัญลักษณ์อกีอย่ำงของ
เมอืงเวนสิ งำนกอ่สรำ้งทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึควำมเป็นอัจฉรยิะดำ้นสถำปัตยกรรม สะพำนขำ้ม Grand Canal ทีเ่ก่ำแก่
และสวยงำมท ำใหเ้ป็นทีรู่จ้ักของ  นักทอ่งเทีย่วมำกทีส่ดุ เป็นจดุถำ่ยภำพทีส่ ำคัญแหง่หนึง่ จดุเดน่ของสะพำนรีอัล
โตคอืมหีลังคำคลมุสะพำน และยังเป็นยำ่นกำรคำ้เกำ่แกข่องเมอืงมำตัง้แตพ่ันปีกอ่นครสิตกำล )ไมร่วมในคา่ทวัร ์
กรณีตอ้งการน ัง่กอนโดลา่ สามาริตดิตอ่ทีไ่กดร์าคาล าละ 120 ยูโร 1 ล าสามาริน ัง่ไดสู้งสุด 4-6 ท่าน
คะ่ ลอ่งประมาณ 30 นาท(ี  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร )อาหารทอ้งิิน่( )มือ้ที7่(  

บา่ย  น ำท่ำนเดนิทำงสู ่กรงุมลิาน )Milan) หรอื มลิำโน่(ระยะทำง2768 ก.ม./ 4 ชัว่โมง) เมอืงใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจำก
กรุงโรม ตัง้อยู่ทำงตอนเหนือของประเทศ มชีือ่เสยีงในดำ้นแฟชัน่ ศลิปะ และเครือ่งหนัง เป็นเมอืงแห่งแฟชัน่ชัน้น ำของ
โลก ในลกัษณะเดยีวกบั นวิยอรก์ ปำรสี ลอนดอน อกีทัง้ยังเป็นศนูยก์ลำงทำงธรุกจิของประเทศอติำลอีกีดว้ย  

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร)อาหารจนี( )มือ้ที ่8(  

   ทีพ่กั:  Holiday Inn Milan - Assago 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

  (ชือ่โรงแรมทีท่่ำนพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนัเดนิทำง) 
 
 

วนัทีส่ ี ่       เมสเตร –เกาะเวนสิ – จตัรุสัซานมารโ์ค – โบสิเ์ซนตม์ารก์ – สะพานรอิลัโต -  มลิาน  
                                                                                                                           อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น         
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม )มือ้ที9่( 
จำกนัน้น ำท่ำนไปชม พำมำชมอำคำรที่
ท ำกำรของ City Hall เมอืงมลิาน 
อติำลชีือ่ Palazzo Marino ปาลาซ
โซ มารีโน  จำก นั้น  น ำท่ ำนสู่ จุ ด
ศูนยก์ลำงอันศักดิส์ทิธิข์องเมอืงมลิำน 
ชม มหาวหิารแหง่มลิาน )Duomo di 
Milano) (ถำ่ยรูปดำ้นนอก) มหำวหิำรนี้
สรำ้งดว้ยสถำปัตยกรรมแบบโกธคิ ทีถ่อื
วำ่มคีวำมใหญโ่ตเป็นอันดับสำมของโลก เริม่สรำ้งในปี 1386 แต่กว่ำจะ
เสร็จตอ้งใชเ้วลำกวำ่ 400 ปี ดำ้นนอกมหีลังคำยอดเรียวแหลมทีท่ ำจำก
หนิออ่นจ ำนวน 135 ยอด และมรีูปป้ันหนิออ่นจำกสมัยต่ำงๆ กว่ำ 2,245 
ช ิน้ ยอดทีส่งูทีส่ดุมรีูปป้ันทองขนำด 4 เมตรของพระแม่มำดอนน่ำ  เป็น
สง่ำอยู่จำกนัน้ใหท้่ำนอสิระกับกำรชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนด์เนมชือ่ดังของ
โลก อำทเิช่น LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรยี วคิเตอร ์
เอ็มมานูเอล )Galerie Victor Emmanuel) (รำ้น Prada รำ้นแรก
ของโลก) ท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปเป็นที่ระลกึจำกดำ้นในซึง่เป็นอำคำร
กระจกทีเ่กำ่แกแ่ละสวยงำม 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร)อาหารพืน้เมอืง(  )ม ือ้ที1่0(  
บา่ย น ำท่ำนสู่ เมอืงลูเซิรน์ (Lucerne)ประเทศสวติเซอร์แลนด์ (ระยะทำง244

ก.ม./3.30 ช.ม.) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดบัหนดง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์
ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสำบและขุนเขำ จำกนั้น น ำท่ำนชมสิงโตหิน  
แกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผำหนิธรรมชำต ิเพือ่เป็น
อนุสรณ์ร ำลกึถงึกำรสละชพีอย่ำงกลำ้หำญของทหำรสวติทีเ่กดิจำกกำรปฏวัิติ
ในฝร่ังเศสเมื่อปี ค .ศ .1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซ ึง่มี
ควำมยำวถงึ 204 เมตร ทอดขำ้มผำ่นแมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อันงดงำม
ซึง่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซริ์นเป็นสะพำนไมท้ีม่ ีหลังคำที่เก่ำแก่
ทีส่ดุในยุโรป สรำ้งขึน้เมือ่ปี ค .ศ .1333 โดยใตห้ลังคำคลุมสะพำนมภีำพวำด
ประวัตศิำสตรข์องชำวสวติตลอดแนวสะพำน  จำกนัน้ใหท้่ำนไดอ้สิระเลอืกซือ้
สนิคำ้ของสวติบรเิวณ Schwaneplatz เชน่ ชอ็คโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, 
นำฬกิำยีห่อ้ดัง อำทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 )อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง( 

 ทีพ่กั:  Hotel Rothaus Luzern & Peruvian Culinary Art 3*  

หรอืระดบัใกลเ้คยีง  
(ชือ่โรงแรมทีท่่ำนพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนัเดนิทำง) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม )มือ้ที1่1(  
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงกรินเดอร์วาล )Grindelwald) 
(ระยะทำง86 ก.ม./1.30 ช.ม.) จุดเริ่มตน้ของเสน้ทำงที่
เรียกว่ำเป็นหนึง่ในเสน้ทำงที่สวยทีสุ่ดในสวติเซอร์แลนด์น ำ
ทำ่นขึน้กระเชำ้สูด่ำ้นบน ทีค่วำมสงูระดับ 2,168 เมตร สู ่กรนิ
เดอรว์าล เฟียรส์ )Grindelwald First) (สถำนทีถ่่ำยท ำ
ละคร ลขิติรัก) พระเอกแห่งขนุเขำดำ้นกจิกรรมทีส่นุกสนำน
ตืน่เตน้ น ำท่ำนเดนิเลยีบหนำ้ผำเฟียร์ส (First Cliff Walk by 
Tissot) ทีเ่ลำะรมิหนำ้ผำสงูชมทัศนียภำพตระกำรตำของไอ
เกอร ์จนเดนิสูบ่รเิวณจดุชมววิพำโนรำมำ่ โดยทสิโซต ์ 

วนัทีห่า้   มลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน - แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล – เมอืงลูเซริน์- ชมสงิโตหนิ
แกะสลกั – ชมสะพานไมช้าเปล                                                                    อาหาร เชา้,เทีย่ง     

วนัทีห่ก   เมอืงลูเซริน์ – ยอดเขา Grindelwald First – กรุงเบริน์ - เมอืงเบอซ็องซง                    
                                                                                                 อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น         
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(Tissot) จดุชมววิทีใ่หท้ำ่นไดพ้บสดุยอดทัศนยีภำพพำโนรำมำ่ บนระเบยีงชมววิทีย่ ืน่ออกไปสมัผัสธรรมชำต ิควำม
ยำวถงึ 45 เมตร  
อสิระตำมอัธยำศัย ทำ่นสำมำรถเลอืกท ำกจิกรรมตำ่งๆ มำกมำยซึง่จะมปีรับเปลีย่นในแตล่ะฤดกูำล เชน่ First Flyer  
/ Snow Sledge / ป่ันจักรยำน เป็นตน้ )ไมร่วมในคา่ทวัร ์( หรือท่ำนสำมำรถเดนิไปชมทะเลสำบ Bachalp 
lake ทะเลสำบเล็กๆ สดุสวยบนยอดเขำ ใชเ้วลำเดนิประมำณ 1 ชม. ( ทะเลสำบจะเปิดใหช้มตัง้แต่กลำงเดอืน 
พ.ค. –  ต.ค.เท่ำนัน้ ) *Grindelwald First จะปิดช่วง 28 ตค.-23 พย. พเีรยีดทีต่รงวนัตอ้งขออนุญาติ
เปลีย่นโปรแกรม เป็น ยอดเขา  Harder Kulm แทน* ยอดเขาฮารเ์ดอร ์คูลม ์)Harder Kulm) เดนิทำง
โดยรถลำงขึน้บน ภูเขำลูกนอ้ยแห่งเมอืงอนิเทอร์ลำเกน้ ทีค่วำมสงู 1,322 เมตร ดืม่ด ่ำบรรยำกำศดนิแดนสำม
ขนุเขำ ไอเกอร ์(Eiger) , เมิน้ซ ์(Monch) และจงุเฟรำ (Jungfrau) ทีถ่กูขนำบดว้ยสองทะเลสำบ อันเป็นทีม่ำของ
ชือ่เมอืง คอืทะเลสำบเบรยีนส ์และ ทนู ใหท้ำ่นไดเ้ดนิสูส่ะพำนชมววิอันตระกำรตำ สำมขนุเขำแหง่แดนจงุเฟรำน ์

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร )อาหารพืน้เมอืงบนยอดเขา(  )ม ือ้ที1่2(  
บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงลงสูด่ำ้นลำ่ง จำกนัน้ น ำทำ่นเดนิทำงสูก่รุงเบริน์ )Bern) 

(ระยะทำง75 ก.ม./1.30 ช.ม.) เมืองหลวงของประเทศตัง้อยู่ใจกลำง
ประเทศสวติเซอรแ์ลนดส์วสิเซอรแ์ลนด ์มแีม่น ้ำอำเร่ (Aare) ลอ้มรอบตวัเมือง 

เสมอืนเป็นป้อมปรำกำรทำงธรรมชำตไิว ้3 ดำ้น คอื ทำงดำ้นทศิเหนือ ทศิใต ้
และทศิตะวนัออก สว่นทศิตะวนัตกชำวเมอืงไดส้รำ้งก ำแพงและสะพำนขำ้มที่
สำมำรถชกัขึน้ลงได ้มปีระชำกรประมำณ 130,000 คน มีย่ำนเมืองเก่ำซึง่เต็ม

ไปดว้ยรำ้นดอกไมแ้ละบูตคิเต็มไปดว้ยอำคำรเก่ำอำยุ 200-300 ปี จำกนัน้ น ำ
ท่ำนถ่ำยรูปกบันำฬกิำ ไซท้ ์กล็อคเค่ )ZYTGLOGGE) หอนำฬกิำยุคกลำง
ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของย่ำนเมอืงเกำ่เบริน์ ถูกสรำ้งขึน้ในศตวรรษที ่13 อำยุ 800 ปีทีม่โีชวใ์หดู้ทุกๆชั่วโมงที่นำฬกิำตบีอก

เวลำ ปัจจุบันเป็นหนึง่ในสญัลกัษณท์ีม่ชี ือ่เสยีงมำกที่สุดของกรุงเบริน์ มหำวหิำรเซนตว์นิเซนตร์ัทเฮำ้ส (ทำวน์ฮอลล)์ 
อกีหนึง่อำคำรทีม่ชี ือ่เสยีงของกรุงเบริน์ ถูกสรำ้งขึน้ในชว่งระหวำ่งปี 1857-1902 ไดร้ับกำรออกแบบโดยสถำปนิก Hans 

Auer อำคำรโดดเดน่ดว้ยโดม ทีม่คีวำมสงู 64 เมตร จำกนัน้หำกมเีวลำ อสิระเลอืกซือ้สนิคำ้แฟชั่นรำคำถูกในรา้นคา้
ปลอดภาษ ี(Duty Free Shop) อำท ิเชน่ เครื่องส ำอำง น ้ำหอม นำฬกิำหรือกระเป๋ำ เครื่องหนัง จนไดเ้วลำอัน
สมควร เดนิทำงสู ่เมอืงเบอซ็องซง (Besancon) (ระยะทำง180 ก.ม./3ช.ม.) หรือ บซีันซ ์เป็นเมอืงหลวงและ
เมอืงส ำคัญของจังหวัดดแูละของแควน้ฟร็องช-์กงเต ทำงตะวันออกของประเทศฝร่ังเศส เบอซอ็งซงตัง้อยู่ไม่ไกล
จำกพรมแดนสวติเซอรแ์ลนด ์ตัวเมอืงตัง้อยูต่รงโคง้แมน่ ้ำดซู ึง่เป็นสำขำของแมน่ ้ำโรน 

เย็น      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร)อาหารจนี( )มือ้ที ่13(  

 ทีพ่กั:  Hotel ibis Styles Besancon 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

               (ชือ่โรงแรมทีท่่ำนพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนัเดนิทำง) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม )มือ้ที1่4(  

จำกนัน้ น ำทำ่นเดนิทำงสู ่McArthurGlen Troyes ใหเ้วลำทำ่นไดอ้สิระชอ้ป
ป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมมำกมำย อำท ิเชน่ HUGO BOSS, LACOSTE, CONVERSE, 
ARMANI , NIKE , PUMA , BODY 
SHOP และอืน่ๆอกีมำกมำย 

)อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั เพือ่
ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ( 

บา่ย เดนิทำงสูก่รงุปารสี )Paris) (183ก.ม/

3.30 ช.ม.( เมอืงหลวงของประเทศ 

วนัทีเ่จ็ด   เมอืงเบอซ็องซง - McArthurGlen Troyes – กรุงปารสี – ลอ่งเรอืบาโตมุช  
                                                                                                                    อาหาร เชา้,เย็น         
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ฝร่ังเศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ทีนั่กทอ่งเทีย่วอยำกมำเยอืนมำกทีส่ดุ กรุงปำรสีเป็นหนึง่ในศูนยก์ลำงทำงเศรษฐกจิ

และวัฒนธรรมที่ล ้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงดว้ยอทิธิพลของกำรเมือง กำรศึกษำ บันเทงิ สื่อ แฟชั่น 
วทิยำศำสตรแ์ละศลิปะ ท ำใหก้รุงปำรีสเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ ำคัญทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก น ำท่ำนล่องเรอืบาโตมุช 
)Bateaux Mouches Cruise) ไปตำมแม่น ้ำแซนที่ไหลผ่ำนใจกลำงกรุงปำรีส ชมควำมสวยงำมของสถำปัตยกรรม
อนัคลำสสคิของอำคำรตำ่งๆตลอดสองฝำกฝ่ังแม่น ้ำ เป็นอกีหนึง่ประสบกำรณท์ีน่่ำประทับใจ 

เย็น      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร)อาหารทอ้งิิย่( )มือ้ที ่15(  

  ทีพ่กั:  Best Western Plus Paris Velizy 4*  หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

              (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันกอ่นวันเดนิทำง) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม )มือ้ที1่6( 
น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงแวรซ์ายส ์(22ก.ม/40 นำที ( จำกนัน้ น ำเขำ้ชมควำมงดงำมของ พระราชวงัแวรซ์ายส ์
)Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ (มีไกด์ทอ้งถิ่น
บรรยำยในพระรำชวัง) ทีส่รำ้งขึน้ตำมพระรำชประสงค์
ของพระเจำ้หลุยส์ที่ 14 ภำยในตกแต่งอย่ำงวิจ ิตร
อลังกำร ทัง้จติรกรรมฝำผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลักและ
เครือ่งเรอืน ซ ึง่เป็นกำรใชเ้งนิอยำ่งมหำศำล พำท่ำนชม
หอ้งต่ำงๆของพระรำชวัง  เช่น โบสถ์หลวงประจ ำ
พระรำชวัง,ทอ้งพระโรงทีต่กแตง่อยำ่งวจิติรบรรจง, หอ้
งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี่, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) 
ทีม่คีวำมยำวถงึ 73 เมตร ซ ึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยำโกษำธิ
บดี (ปำน) รำชทูตไทยสมัยพระนำรำยณ์มหำรำชเคย
เขำ้ถวำยสำสน์ตอ่พระเจำ้หลุยสท์ี ่14 แห่งฝร่ังเศส อกี
ทัง้ยังเป็นหอ้งทีใ่ชส้ ำหรับจัดงำนเลีย้งและเตน้ร ำของพระนำงมำรี อังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจำ้หลุยสท์ี ่16, ชม
หอ้งบรรทมพระรำชนิีทีต่กแต่งอย่ำงงดงำม, ภำพเขยีนปรำบดำภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ่ น ำท่ำน
เดนิทำงกลับ กรงุปารสี (22ก.ม/40 นำท(ี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร)อาหารทอ้งิิน่(  )ม ือ้ที1่7(  
บา่ย น าท่านิ่ายภาพดา้นนอก พพิธิภณัฑล์ูฟวร ์)Louvre Museum) 

พพิธิภัณฑท์ำงศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีง เกำ่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ปัจจุบันเป็น
สถำนทีจ่ัดแสดงและเก็บรักษำผลงำนทำงศลิปะทีท่รงคุณค่ำระดับโลกเป็น
จ ำนวนมำกกว่ำ 35,000 ชิน้ ท่ำนสำมำรถเดนิชมงำนศลิปะชือ่กอ้งโลก 
อย่ำงภำพวำดโมนำลซิำ(Mona lisa),The Virgin and Child with St. 
Anne, Madonna of the Rocks  ผลงำนอันโดง่ดังของเลโอนำรโ์ด ดำวนิชี

, รูปป้ัน The Victory of Samothrace หรือ รูปป้ันเทพวนัีส (Venus de 
Milo) มีทัง้มรีูปป้ันสฟิงซ ์(Sphinx), มัมมี ่(Mummy) หรือร่องรอยอำรย
ธรรมโบรำณมำกมำย โดยบรเิวณลำนดำ้นหนำ้ทำงเขำ้พพิธิภัณฑล์ูฟร์จะ
สรำ้งเป็นรูปทรงพีระมิดที่สร ำ้งขึ้นจำกกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมที่
นักทอ่งเทีย่วตอ้งไปถำ่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ และเป็นฉำกทีม่อียูใ่นในภาพยนตร์
เร ือ่ง The Da Vinci Code จำกนัน้ น ำถ่ำยรูปเป็นทีร่ะลกึกับกับหอไอ
เฟล )Tour Eiffel) สัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นสงูตระหง่ำนคู่นครปำรีส ดว้ย
ควำมสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซ ึง่สรำ้งขึน้ในปีค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจัตรัุสทรอคคำเด
โร่  น ำท่ำนเดินทำงสู่ ินนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ่ )Champs 
Elysees) ซึง่ทอดยำวจำกจัตุรัสคองคอร์ดตรงสูป่ระตูชยั  นโปเลยีน น ำ
ชมและถ่ำยรูปคู่กับ ประตูชยันโปเลียน )Arc de Triomphe)  
สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอำสเ์ตอร์ลทิซใ์นปี   
ค.ศ. 1805 โดยเริม่สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แตม่ำแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836  
จำกนัน้ น ำท่ำนชอ้ปป้ิงต่อที ่หำ้งสรรพสนิคำ้ชือ่ดังไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคำ้
แฟชั่นรำคำถูกในรา้นคา้ปลอดภาษี  (Duty Free Shop) อำท ิเช่น 
เครือ่งส ำอำง น ้ำหอม นำฬกิำหรอืกระเป๋ำ จำกนัน้พำทำ่นสมัผัสกับ 

วนัทีแ่ปด  ปารสี - พระราชวงัแวรซ์ายส ์- พพิธิภณัฑลู์ฟวร ์- หอไอเฟล - ประตชูยัฝร ัง่เศส -ินนช็องเอลเิซ่  - 

- ชอ้ปป้ิงทีแ่กลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์-   ทา่อากาศยานนานาชาต ิปารสี ชารล์ เดอ โกลด ์ 
                                                                                                                          อาหาร เชา้,เทีย่ง  
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บรรยำกำศทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจำกท่ัวทุกมุมโลกในหำ้งสรรพสนิคำ้ใหญ่ใจกลำงกรุงปำรีสที่แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์

 (Galeries Lafayette) หรือท่ำนสำมำรถเลอืกซือ้สนิคำ้ของสวสิจำกรำ้น Bucherer รำ้นดังของสวสิ ทีม่สีำขำ
เปิดอยูใ่จกลำงกรุงปำรสี โดยมสีนิคำ้มำกมำย อำทเิชน่ ชอ็คโกแลต,เครือ่งหนัง, มดีพับ, นำฬกิำยีห่อ้ดัง อำทเิชน่ 
Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสูส่นามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกลล ์

18.30 น. สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานปารสี ชารล์ เดอ โกลล ์เพือ่ตรวจเชค็เอกสำรกำรเดนิทำงและ
สมัภำระเตรยีมตัวเดนิทำงกรงุเทพฯ (มเีวลำใหท้ำ่นไดท้ ำคนืภำษีTax Refund กอ่นกำรเชค็อนิ) 

22.40 น. ออกเดนิทำงกลับสูป่ระเทศไทยโดยกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR038  
 

06.00 น.   เดนิทางิดงทา่อากาศยานโดฮา  รอเปลีย่นเคร ือ่ง  

08.35 น.   เดนิทางกลบัประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่QR838 
19.20 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ 
 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามาริเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านดงิดงผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบิว้นตามโปรแกรม 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขดน้ไป กรณีไม่ถงึจ ำนวนดงักลำ่ว 
- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำคำ่บรกิำรเพิม่ (ในกรณีที่ผูเ้ดนิทำงไม่ถงึ20ท่ำนและท่ำนยังประสงคเ์ดนิทำงต่อ) โดย
ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้่ำนทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั

จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรุณำช ำระคำ่มัดจ ำ ทา่นละ 25,000 บาท + คา่วซีา่และบรกิาร 4,000 บาท )รวมมดัจ า29,000 บาท( 

กรุณำสง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีำ่พรอ้มเอกสำรช ำระมัดจ ำคำ่ทัวร ์
- คำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช ำระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทำง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซีำ่ออกใกลว้นัเดนิทำงท่ำนจ ำเป็นตอ้งช ำระค่ำ
ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตำมทีบ่รษัิทก ำหนดแจง้เท่ำนัน้ 

**ส าคญั **ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง  )จะตอ้งมีอำยุเหลอืมำกกว่ำ  6  เดอืนก่อนหมดอำยุนับจำกวันเดนิทำงไป-กลับ และ
จ ำนวนหนห้นังสอืเดนิทำงตอ้งเหลอืวำ่งส ำหรับตดิวซีำ่ไม่ต ำ่กวำ่ 3หนำ้ ** (กรุณำตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะ

ไม่รับผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยุ  ** กรุณำสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำ 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เน่ืองจำกเป็นรำคำตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิคำ่จองค่ำทัวรแ์ลว้ ไม่สำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรือ เขำ้ประเทศที่ระบุไว ้ในรำยกำร

เดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคำ่ทัวรไ์ม่วำ่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมื่อท่ำนออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำร
ใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม่เดนิทำง พรอ้มคณะถือว่ำท่ำนสละสทิธิ ์ไม่อำจเรียกรอ้งค่ำบรกิำรและเงนิมัดจำคนื ไม่ว่ำ
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทุกแห่งตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ำมำรถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทำงไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทำ่นัน้ไมส่ำมำรถเลือ่นวันได)้ 

2. ค่ำที่พักหอ้งละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไวใ้นรำยกำรหรือ ระดับใกลเ้คยีงกัน กรณีหอ้งพักในเมืองที่ระบุไวใ้นโปรแกรมมี
เทศกำลวนัหยุด มงีำนแฟรต์ำ่งๆ บรษัิทขอจัดทีพ่ักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

3. คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทุกชนดิ ตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้  

4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า กาตารแ์อรเ์วย ์สมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร ือ่ง 30 กโิลกรมั ิอืขดน้เคร ือ่งได ้7 กโิลกรมั และค่ำประกัน
วนิำศภัยเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ และกรณีน ้ำสมัภำระเกนิท่ำนตอ้งเสยีค่ำปรับตำมที่สำยกำรบนิ
เรยีกเก็บ  
6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดท ำแผนประกันภัยกำรเดนิทำงส ำหรับผูเ้ดนิทำงไปต่ำงประเทศ กับ MSIG แบบแผน
ประกนัภัยแบบ EASY 3 โดยจะมคีวำมคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงัน้ี  
- กำรสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจำกอบุัตเิหต ุ 

วนัทีเ่กา้  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ                                                                                                 
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  ผูเ้อำประกนัภัยทีม่อีำยุ 15-75 ปีบรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บำท 

  ผูเ้อำประกนัภัยทีม่อีำยุ 1-14 ปีบรบิูรณ ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บำท 
  ผูเ้อำประกนัภัยทีม่อีำยุ 76-80 ปีบรบิูรณ ์ วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บำท 
คำ่รักษำพยำบำลในตำ่งประเทศผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุ 1-75 ปีบรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บำท ผูเ้อำประกันที่มีอำยุ 76-80 

ปีบรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บำท 
คำ่รักษำพยำบำลตอ่เน่ืองในประเทศไทยผูเ้อำประกนัภัยทีม่อีำยุ1-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บำท ผูเ้อำประกันที่มีอำยุ 76-80 
ปีบรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บำท 

  ซึง่ควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตำมเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้น้ีกำรท ำประกันน้ีจำกบรษัิท  มำกกว่ำขอ้บังคับ 
ตำม พ.ร.บ. ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัน้ แต่ทัง้น้ี ท่ำนสำมำรถ
ศกึษำเงอืนไขควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจำกเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีท่ำนตอ้งกำรซือ้ควำมคุม้ครองเพิม่เตมิสำมำรถแจง้

ควำมประสงคม์ำทีบ่รษัิทฯ  
7.คำ่ภำษีสนำมบนิ และคำ่ภำษีนำ้ มันตำมรำยกำรทัวร ์
8.คำ่รถปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมระบุไวใ้นรำยกำร พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมำยไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 

9.โปรแกรมน้ีรวม Vat เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วต่ำงๆ  
2. คำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทเิชน่ คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ คำ่ซกัรดี คำ่โทรศพัท ์เป็นตน้  
3. คำ่ภำษีทุกรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  

4. คำ่ภำษีน ้ำมันทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลงัจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ ำกำรขำยโปรแกรมไปแลว้  
5. คำ่พนักงำนยกกระเป๋ำทีโ่รงแรม 
6.น ้ำดืม่บนรถ มบีรกิำรจ ำหน่ำยบนรถบัสรำคำ 1-2 EURO 

7. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิารทา่นละ 4,000 บาท  
8. คา่ทปิไกด ์คนขบัริ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสิานทตู)วซีา่ไมผ่า่น( และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ดน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

 
หมายเหตุ : กรณุาอา่นศดกษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความิูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะิอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรับรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 20ท่ำน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มันและภำษีสนำมบนิทุกแห่งเพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทำง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเน่ืองจำกสำเหตตุำ่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน, กำร

กอ่กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยู่นอกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเน่ืองเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำรโจรกรรม และ 
อบุัตเิหตจุำกควำมประมำทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืคำ่ทัวรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ท่ำนไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ 
ทัง้หมด  
7. รำยกำรน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจำกไดส้ ำรองโรงแรมทีพ่ักในตำ่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่เขำ้พัก  โดยมีหอ้งพักส ำหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้
โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไม่สำมำรถรับประกนั

ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณำแจง้บรษัิทฯ อย่ำงนอ้ย14วนักอ่นกำรเดนิทำง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไม่สำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ี
อ ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเท่ำนัน้ 
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทำงไม่

ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำร
ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ กำรถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
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1 2 . กำรประกนัภัย บรษัิทฯไดจ้ัดท ำแผนประกันภัยกำรเดนิทำงส ำหรับผูเ้ดนิทำงไปต่ำงประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย 

แบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล ซึง่ควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตำมเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้น้ีกำรท ำ
ประกนัน้ีจำกบรษัิท  มำกกว่ำขอ้บังคับ ตำม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุใน
การเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้น้ี ท่ำนสำมำรถศกึษำเงอืนไขควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจำกเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่ำน

ตอ้งกำรซือ้ควำมคุม้ครองเพิม่เตมิสำมำรถแจง้ควำมประสงคม์ำทีบ่รษัิทฯ  
13. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ี
อ ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเท่ำนัน้  

14. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทำงไม่
ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมือง-ออกเมืองไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำร
ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ กำรถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

เอกสารในการขอยืน่วซี่าเชงเกน้)ประเทศอติาล(ี  
ระยะเวลาด าเนนิการยืน่ 15 วนัท าการ 

 **ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สิานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย  **  
1. พาสปอรต์ ทีย่ังไมห่มดอำยุ และมอีำยุไม่ต ำ่กวำ่  6 เดอืน ก่อนวนัหมดอำยุ หำกหมดอำยุกรุณำน ำไปตอ่อำยุก่อนน ำสง่ และมี

จ ำนวนหนำ้เหลอือย่ำงนอ้ย 2- 3 หนำ้เพือ่ตดิวซีำ่  หำกมพีำสปอรต์เลม่เกำ่ไม่วำ่จะเคยมวีซีำ่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไม่ก็ตำม ควร
น ำไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสำรอำ้งองิกบัทำงสถำนฑตู  

2. รปูิา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 3. 5 * 3 cm จ านวน 2 ใบ และมอีำยุไม่เกนิ 3 เดอืน หำ้ม
ตกแตง่รูป หำ้มสวมแวน่สำยตำ หำ้มมเีครือ่งประดบั ตอ้งเป็นรูปทีถ่่ำยจำกรำ้นถ่ำยรูปเท่ำนัน้ 

3. เอกสารสว่นตวั 
ส ำเนำทะเบยีนบำ้น  /ส ำเนำบัตรประชำชน  /ส ำเนำบัตรขำ้รำชกำร )ถำ้มี(  แปลเป็นภำษำองักฤษ 
ส ำเนำทะเบยีนสมรส   /ส ำเนำทะเบยีนหย่ำ  /ส ำเนำใบมรณะบัตร) กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ(  แปลเป็นภำษำองักฤษ 
ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่ – นำมสกลุ )ถำ้เคยทกีำรเปลีย่น(  แปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
(กรณีเด็กอายุต า่กวา่)ปี20 แปลเป็นภำษำองักฤษ 
ส าเนาทะเบยีนบา้น  /ส าเนาสูตบิตัร  /หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา  /ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจำกบรษัิททีท่่ำนท ำงำนอยู่ตอ้งเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ โดยระบุต ำแหน่ง, อัตรำเงนิเดอืนใน
ปัจจุบัน,วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบับรษัิทนี้และชว่งเวลำทีข่อลำงำนเพือ่เดนิทำงไปยุโรป หลังจำกนัน้จะกลับมำท ำงำนตำมปกติ
หลงัครบก ำหนด ภำษำองักฤษ 

4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองกำรท ำงำนจำกบรษัิทฯ ระบุต ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท ำงำนและช่วงเวลำที่อนุมัตใิห ้
ลำหยุดเพือ่เดนิทำงไปยุโรป เท่ำนัน้ไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ  หลังจำกนัน้จะกลับมำท ำงำนตำมปกตหิลังครบก ำหนด  และตอ้งมี
อำยุไม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีำ่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปจัจุบนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั  โดยชือ่
ลกูคำ้ทีร่ะบุในหนังสอืรับรองทำงกำรงำน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตำมหนำ้พำสปอรต์ 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้และหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอื
หุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซ็นชือ่รับรองส ำเนำและประทับตรำบรษัิทฯ) คดัลอกไม่เกนิ 3 เดอืน และเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้(  
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศดกษา ใชห้นังสอืรับรองตวัจรงิจำกทำงโรงเรยีนหรอืสถำบันที่ก ำลังศกึษำอยู่เป็นภำษำอังกฤษ
เท่ำนัน้  ) สถำนทูตไม่รับเอกสำรทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไม่วำ่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีำยุไม่เกนิ  1 เดอืนกอ่นยืน่วซีำ่( 
 เด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี 

จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองบดิำหรือมำรดำ  หำกเด็กเดนิทำงไปกับบดิำจะตอ้งมีใบรับรองจำกมำรดำ  หรือหำกเด็ก
เดนิทำงกบัมำรดำจะตอ้งมใีบรับรองจำกบดิำ หรอืถำ้เด็กไม่ไดเ้ดนิทำงกบับดิำและมำรดำ จะตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำง
ไปตำ่งประเทศจำกทัง้บดิำและมำรดำ พรอ้มมกีำรรับรองคำ่ใชจ้่ำยใหก้บับุตรกบัผูท้ีบุ่ตรเดนิทำงไปดว้ย ตอ้งไปท ำทีส่ ำนักงำนเขตที่

ท ำเบียนบำ้นอยู่     ) พรอ้มแนบบัตรประชำชน  ของบิดำและมำรดำ  (  โดยมีนำยอ ำเภอหรือผูอ้ ำนวยกำรเขตลงลำยมือชื่อและ
ประทับตรำรับรองจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกตอ้ง   และบดิำหรือมำรดำจะตอ้งไปเซ็นเอกสำรต่อหนำ้เจำ้ที่รับยื่นวซี่ำดว้ย กรณีเด็กที่
บดิำ-มำรดำหย่ำรำ้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้ีอ ำนำจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้

เดยีว 
4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณำแนบส ำเนำบัตรขำ้รำชกำรบ ำนำญมำดว้ย  
4. 5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ ำเนำทะเบยีนสมรส   / ใบหย่ำ  / ใบมรณะ  ) กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลกัฐำนกำรเงนิของตวัเองหรอื

ของสำมก็ีได ้ในกรณีทีไ่ม่ไดเ้ดนิทำงไปกบัสำม ีจะตอ้งมจีดหมำยรับรองคำ่ใชจ้่ำยจำกสำม ีเป็นภำษำองักฤษ      พรอ้มกบัเขยีน
ชือ่-นำมสกลุ วนัเดอืนปีเกดิ ของสำม ีและบุตร ทีม่ดีว้ยกนั( 

5. หลกัฐานการเงนิ 

5.1ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก ประจ าหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจำกวนัปัจจุบัน( 
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ควรเลอืกเลม่ทีม่กีำรเขำ้ออกของเงนิสม ่ำเสมอ และมจี ำนวนไม่ต ำ่กวำ่ 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ำมีฐำนะกำรเงนิเพียงพอ ที่จะ
ครอบคลมุกบัคำ่ใชจ้่ำยในกำรเดนิทำง และสำมำรถทีจ่ะใชจ้่ำยไดอ้ย่ำงไม่เดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภู่มลิ ำเนำ 
แนะน ำใหข้อเป็น STATEMENT จำกทำงธนำคำร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัดสมัภำษณ ์

**ยอดเงนิสดุทา้ยทีลู่กคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ย  **  
**สิานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

a. หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ 

ตอ้งท ำเป็นหนังสอืรับรองค่ำใชจ้่ำย  (BANK GUARANTEE) ที่ออกจำกทำงธนำคำรเท่ำนัน้ ระบุชือ่เจำ้ของบัญช ีและบุคคลที่

เจำ้ของบัญชอีอกคำ่ใชจ้่ำยใหโ้ดยชดัเจนฉบับภำษำองักฤษ ไม่เกนิ 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตำมหนำ้พำสปอรต์ 

5. 3 กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด  ทำงบรษัิทฯ จะตอ้งออก
จดหมำยอกีหนึ่งฉบับเพื่อแสดงควำมรับผดิชอบต่อค่ำใชจ้่ำยและกำรกลับมำท ำงำนของท่ำน โดยระบุรำยชือ่ผูเ้ดนิทำง และ
เหตผุลทีจ่ัดกำรเดนิทำงน้ีในจดหมำยดว้ย  

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่เชงเกน้ กรุณำกรอกขอ้มูลเป็นภำษำองักฤษตำมแบบฟอรม์ทีแ่นบมำใหอ้ย่ำงถูกตอ้ง  เน่ืองจำก
เป็นขอ้มูลทีต่อ้งสง่ใหก้บัทำงสถำนทูต ทำงบรษัิทฯไม่สำมำรถกรอกแทนท่ำนไดเ้พรำะถำ้ขอ้มูลผดิพลำด ท่ำนอำจจะ   
ถูกปฏเิสธวซีำ่ได ้

รำยละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นำมสกลุ,วนัเดอืนปีเกดิ,ญำตพิีน่อ้ง,สถำนทีเ่กดิ และจ ำนวนบุตรของผูเ้ดนิทำง  
กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำท่ำน
จะถูกปฏเิสธวซีำ่ สถำนทูตไม่คนืคำ่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้ และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่
ทุกครัง้ หำกสถำนทูตมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณบ์ำงท่ำน ทำงบรษัิทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชญิท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย 
และโปรดแตง่กำยสภุำพ ทัง้น้ีบรษัิทฯ จะสง่เจำ้หนำ้ที่ไปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่เตมิทำงบรษัิทใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดสง่เอกสำรดงักลำ่วเชน่กนั  
กรณียกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซีำ่แลว้ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดลุยพนิจิของ
สถำนทูตเรือ่งวซีำ่ของท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซีำ่ในแต่ละประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษัิท 
กำรยืน่วซีำ่นัน้ ผูเ้ดนิทำงตอ้งช ำระยอดมัดจ ำท่ำนละ 20,000 ตอ่ท่ำนกอ่นเท่ำนัน้ ถงึสำมำรถด ำเนนิกำรขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ได ้

 
** เอกสารประกอบการยืน่วซี่าตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 

แบบฟอรม์ส ำหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกน้ประเทศอติำล ี

โปรดกรอกรำยละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในกำรยืน่วซีำ่ของทำ่น (กรอกขอ้มลูเป็นภำษำอังกฤษ) 

1. ชือ่ - นำมสกลุ )ภำษำไทย (       ............................................................................................ .................. 
2. ชือ่ - นำมสกลุ )ภำษำองักฤษ (   ............................................................................................ .................. 
3. ชือ่  /นำมสกลุเดมิ ) ถำ้มี  (         ......................................................................................................... ..... 

4 .วนั-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................   อำยุ ........ .....ปี   สถำนทีเ่กดิ ................................... ..... 
5 .เพศ    ชำย          หญงิ 

5 .ทีอ่ยู่ปัจจุบัน )ภำษำองักฤษ(  

............................................................................................................. ................................................ 
.................................... .............รหัสไปรษณีย์  .................... อเีมลแ์อดเดรส  ............................................. . 

โทรศพัทม์อืถอื  .......................................................  ... โทรศพัทบ์ำ้น  ..........................................................  
6 .อำชพีปัจจุบัน ............................................. .......ต ำแหน่ง ......................................................................  

7. ชือ่สถำนทีท่ ำงำน ธุรกจิรำ้นคำ้ โรงเรยีน หรอืมหำวทิยำลยั )หำกประกอบกจิกำรคำ้ขำย  โปรดระบุอย่ำงชดัเจน( 
........................................................................................ ...................................................................... 

ทีอ่ยู่ทีท่ ำงำน ...........................................................................................................................................  
รหัสไปรษณีย ์ ............. โทรศพัทท์ีท่ ำงำน /โรงเรยีน/มหำวทิยำลยั ....................... ............อเีมล์ ..........................  
8. รำยไดต้อ่เดอืน  ........................................................... บำท 
9. รำยไดอ้ืน่ๆนอกเหนือจำกเงนิเดอืนหรอืรำยไดห้ลกั .........................................................................................  

      แหลง่ทีม่ำของรำยไดนั้น้ ......................................................................................................... ................. 

 
10  .สถำนภำพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แตง่งำน)ไม่จดทะเบยีน(  

  ⃣   หย่ำ   ⃣   ม่ำย   ⃣   อยู่กนิฉันสำมี -ภรรยำ    ⃣   แยกกนัอยู่ 

11.  ชือ่ -สกลุคูส่มรส )ถำ้มี  ............................................. (วั น/เดอืน/ปี เกดิ ................  สถำนทีเ่กดิ  .....................  



 

 

Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

โทร 053-115-912 Hotline 089-644-7444 

Line add : @rubytravel 

   

 

 
 
 
12.  ชือ่ -สกลุ ของบดิำ   ..................................................... วนั /เดอืน/ ปี เกดิ ................. สถำนทีเ่กดิ  ......................  
13.  ชือ่ -สกลุ ของมำรดำ  ................................................. .วั น/เดอืน/ปี เกดิ ................  สถำนทีเ่กดิ  ......................  
14. ท่ำนม ีPassport เลม่เกำ่หรอืไม่ ถำ้ม ีขอรำยละเอยีด ดงัน้ี 
      เลขพำสปอรต์  ..................... วนัออก  ..................... วนัหมดอำยุ  .................. ออกให ้ณ ประเทศ  ...................  
      เลขพำสปอรต์  ..................... วนัออก  ..................... วนัหมดอำยุ  .................. ออกให ้ณ ประเทศ  ...................  
15. ยอดเงนิคงเหลอืในบัญชอีอมทรัพย ์ ............................................................................................................  

16. เคยถูกพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้น้ี 

                    ไม่เคย  เคย  )กรุณำระบุวนั/เดอืน/ปี ทีด่ ำเนนิกำร หำกทรำบ (   

17. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่่ำนมำ  

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที่  ..............................................  ถงึวนัที่  ..................................................  

18. เคยถูกพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้น้ี 

                    ไม่เคย  เคย  )กรุณำระบุวนั/เดอืน/ปี ทีด่ ำเนนิกำร หำกทรำบ (  ……………………………………… 

19.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  )เหตผุลในกำรปฏเิสธ( .................................................................  

20 .ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยู่ของผูร้อ้ งขอ 

           ตัวผูข้อวซีำ่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคำ่ใชจ้่ำยให ้  ) บดิำ -มำรดำ/ ญำติ /บรษัิท/องคก์ร ) 
     เช็คเดนิทำง     กรุณำระบุชือ่ ................................................... ........... 

   บัตรเครดติ    
   เงนิสด 

** กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบิว้น เพราะขอ้มูลท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น ** 
- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดูประวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มูลการท างานของทา่นเป็นภาษาองักฤษให้

ครบิว้น ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั  /ต าแหนง่ของทา่น  / ลกัษณะงาน / รายไดต้อ่เดอืน  
หมายเหตุ : การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสิานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีง
ตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
 

 


