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วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 

Thai Airways โดยมีเจา้หน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สอง ปารีส • พระราชวงัแวร์ซาย • จตุรัสโทคาเดโร • ล่องเรือแม่น ้าแซน • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์   
            (-/กลางวนั/เยน็) 

00.02 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (บินตรง) ประเทศฝรั่งเศส เที่ยวบินที่ TG 930 **บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง** 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ช่ัวโมง) 

07.10 น. ถึง สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle Airport) เมืองหลวงสุดโรแมนติกของ

ประเทศฝรั่งเศส ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม. และ 6

ช่ัวโมงหลงัวนัที่ 31 ต.ค. ทุกประเทศ)  

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์(Château de Versailles) หน่ึงในพระราชวงัที่มีคนพูดถึงมากที่สุด และยงั

เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคปัจจุบนัอีกดว้ย ตั้งอยู่ที่เมืองแวร์ซายส์ ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงปารีส แต่

เดิมน้ันเป็นเพียงเมืองเล็กๆ ที่พระมหากษตัริยร์าชวงศ์บูร์บงโปรดมาล่าสัตวเ์ท่าน้ัน แต่เมื่อพระเจา้หลุยส์ที่ 14 ครั้ ง

ทรงพระเยาว ์ไดเ้สด็จตามพระเจา้หลุยส์ที่ 13 พระราชบิดา มาล่าสัตวน้ั์น ทรงโปรดพื้นที่บริเวณส่วนน้ีมาก ครั้ งเมื่อ



ทรงขึ้นครองราชยน้ั์น ทรงมีพระราชด ารัสให้สร้างพระราชวงัแห่งใหม่แทนพระราชวงัลูฟท์ที่กรุงปารีสที่เมืองแห่ง

น้ี โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นพระราชวงัที่สวยงามที่สุดในโลก ซ่ึงเป็นความจริงที่ไม่ไกลเกินเอื้อม โดยไดเ้ร่ิม

ก่อสร้างตั้งแต่ในปี 1661 และพร้อมใช้งานในปี 1688 แต่กระน้ันในอีก 2 รัชกาลต่อมาก็ยงัทรงโปรดให้ต่อเติมมา

เร่ือยๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายในพระราชวงัน้ันประกอบไปดว้ยห้องหับถึง 700 ห้อง มีภาพวาด 6,123 ภาพ และงานแกะสลกัถึง 15,034 ช้ิน 

นอกเหนือจากน้ัน บริเวณสวนแวร์ซายส์น้ันก็ยงัมีความวิจิตรงดงามเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การตกแต่งสวนแบบ

ตะวันตกซ่ึงเป็นตน้แบบให้กับอีกหลายสวนในยุโรป ส่วนไฮไลท์ส าคัญของพระราชวงัแห่งน้ีคงหนีไม่พ้น ห้อง

กระจกซ่ึงบริเวณผนังดา้นขวาน้ันประดบัดว้ยกระจกฉาบปรอทมากถึง 17 บาน แต่ละบานมีประกอบดว้ยกระจก 21 

แผ่น ซ่ึงในสมยัก่อนน้ันกระจกเป็นส่ิงที่มีราคาสูงมาก ถึงขนาดกล่าวกนัว่ามีมูลค่าของกระจกเท่ามูลค่าของทองค า

เลยทีเดียว ซ่ึงห้องกระจกแห่งน้ียงัใช้เป็นสถานที่ส าคญัในการลงนามสนธิสัญญาสงบศึกในสงครามโลกครั้ งที่ 1 

ระหว่างฝ่านสัมพนัธมิตร และฝ่ายจกัรวรรดิเยอรมนั ในวนัที่ 11 พฤศจิกายน 1918 และสถานที่แห่งน้ียงัเป็นอีกหน่ึง



หน้าประวัติศาสตร์ของไทยครั้ งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งราชวงศ์ปราสาททอง ทรงส่งคณะทูตไปเจริญ

สัมพนัธ์ไมตรีกบัพระเจา้หลุยส์ที่ 14 น าโดยออกพระวิสุทธสุนทร ในวนัที่ 1 กนัยายน ปี พ.ศ. 2229 (1686) นับเป็น

การส่งคณะฑูตส าเร็จอย่างเป็นทางการครั้ งแรกกบัชาติยุโรปในประเทศไทย พระราชวงัแห่งน้ียงัเป็นตน้แบบในการ

สร้างพระราชวังอีกมากมายในยุคหลัง อาทิ พระราชวังเชินน์บรุนน์ ของออสเตรีย และพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ 

ของรัสเชีย เป็นตน้ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

จากน้ัน พาท่านเขา้สู่มหานครปารีส ชมจุดถ่ายรูป หอไอเฟลที่สวยทีสุ่ดที่ จัตุรสัทรอกาเดโร (Trocadéro) แต่เดิมบริเวณน้ี

เคยใช้เป็นสถานที่จดังานส าคญัๆ ของประเทศอยู่หลายครั้ ง แต่โด่งดงัดว้ยเพราะทศันียภาพที่ท่านจะสามารถเห็น 

หอไอไฟล (Eiffel) ไดอ้ย่างไมม่ีอะไรมาบดบงั โดยหอส่งสัญญาแห่งน้ีน้ัน ถือเป็นสัญลกัษณ์ของพาปารีสที่พลาด

ไม่ไดด้ว้ยประการทั้งปวง หอไอเฟลน้ัน ตั้งตามช่ือของสถาปนิกผูอ้อกแบบ กุสตาฟ ไอเฟล เพื่อใช้เป็นสัญลกัษณ์

ในงาน แสดงสินคา้โลก ในปี 1889 แต่ดว้ยลกัษณะที่แปลกตา สร้างความไมคุ่น้เคยต่อชาวปารีส ถงึขนาดมีการ

เรียกรอ้งให้ร้ือทิ้งหลงัจากงานส้ินสุดลง แต่หอไอเฟลก็สามารถพสูิจน์ตวัเองและลบค าสบประหมา่ จนกลายเป็น

สถานที่แรกๆ ที่เมื่อมีคนพูดถึงหรือมภีาพยนตร์เร่ืองใดที่จะกลางถึงปารีส ก็จะจะตอ้งมีโครงสร้างเหล็กเจา้ของ

ความสูง 324 เมตร ที่เคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลก แห่งน้ีอยู่ดว้ยเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 พาท่านล่องเรือแม่น ้าแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีส เมืองที่ไดช่ื้อว่าเป็น 1 ใน เมืองทีโ่รแมนตกิที่สุดของโลก

ในอีกมุมหน่ึงโดยในระหว่างทางน้ันจะผ่านสถานที่ส าคญัๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น สะพาน Pont de l'alma สะพานอ

เล็กซานเดอร์ที่ 3 พพิิธภณัฑ์ออร์แซ พพิิธภณัฑ์ลูฟวร์ รวมไปถึงอาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส  ถือเป็นอีก 1

กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเมือ่มาปารีส 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน พาท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ 

(Arc de Triomphe)  วงเวียนที่ เ ช่ือมถนน12 

เส้นของปารีสไว้ โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นสดุดี

ทหารฝรั่ ง เศสที่ ร่วมรบในสงครามต่างๆ 

โดยเฉพาะในสงครามนโปเลียน เน่ืองจากเร่ิม

สร้างในรัชสมัยของพระองค์หลังได้รับชัย

ชนะในสงครามยุทธการที่เอาสเทอร์ลิทซ์ เมื่อ

วันที่  2 ธันวาคม 1805 นอกเหนือจาก น้ัน 

ประตูชัยแห่งน้ีก็ยงัเป็นที่ฝังศพทหารนิรนามในสมยัสงครามโลกครั้ งที่ 1 อีกดว้ย อาร์กเดอทรียงฟ์ มีความสูง 49.5 

เมตร กวา้ง 45 เมตร และหนาถึง 22 เมตร ซ่ึงถือว่าใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก รองจากทีเ่กาหลีเหนือเท่าน้ัน ทางทิศ

ตะวนัตกยงัเป็นที่ตั้งของถนนสายที่โด่งดงัที่สุดของโลกสายหน่ึง น่ันคือ ถนน ช็องเซลีเซ (Champs-Élysées) ถนน

ที่ได้ช่ือมาจากสวนสวรรค์ของเหล่าเทพปกรนัมกรีก ในอดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงของการขยายพื้นที่สวยหย่อมของ

พระราชวงัตุยเลอรี โดยเมื่อครั้ งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป ทรงมีพระราชด ารัส



ให้น ารูปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสร้างเป็นถนนพระราชด าเนินกลางในกรุงเทพมหานคร ว่ากนัว่าอตัราค่าเช่าพื้นที่

บนถนนแห่งน้ีมีมูลค่าสูงที่สุดในยุโรป และเป็นที่ตั้งของสินค้าแบรนด์ระดับโลกมากมายทั้ง Louis Vuitton, 

Hermès, OMEGA, LACOSTE, Swarovski, Longchamp ก็มีให้เลือกสรรอย่างครบถว้น หรือหากท่านใดสนใจจิบ

กาแฟ ทานเบเกอร่ีชิลๆ ตลอดถนนเส้นน้ีก็มีร้านให้ท่านไดเ้ลือกชิมอย่างอดัแน่นเช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมพิเศษ หอย

เอสคาโก้ ต้นต าหรับฝรั่งเศส 

ที่พัก  Mercure Paris Velizy หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

 



วนัที่สาม ปารีส • น่ังรถไฟ TGV • สทราซบร์ู • เปอร์ติต ฟรองซ์ • เมืองอินเทอลาเกน้  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

พาท่านสู่ สถานีรถไฟ Paris Gare de l'Est เพื่อขึ้น รถไฟ เตเชเว (TGV) รถไฟความเร็วสูงสัญชาติฝรั่งเศสที่

สามารถท าความเร็วไดสุ้งสุดถึง 300 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ที่จะพาท่านลดัสู่ เมืองสทราซบูร์ (Strasbourg) เมืองเล็กๆ 

ในแควน้อลัซาส ที่มีพรมแดนติดกบัประเทศเยอรมนี ซ่ึงจะประหยดัเวลาจากการน่ังรถไปถงึ 3 ช่ัวโมง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมให้ท่านได้ชิมไวน์รสเลิศที่เป็นที่ขึ้นชื่อของแคว้นอัลซาสซึ่งมี

คุณภาพไม่แพ้บอร์กโดซ์ และเบอร์กันดี ที่ถือเป็นสุดยอดในแวดวงไวน์เลยทีเดียว 

 

พาท่านชมความงามของเมืองสทราซบูร์  ที่ ย่าน เปอร์ติต 

ฟรองซ์ (Petite France) หรือ Little France รูปแบบบา้นเรือน

จะสร้างในแบบยุคกลางที่จะท าโครงสร้างไม ้ และโบกปูนปิด

ทับ เรียกว่า Half Timber คือคร่ึงไม ้คร่ึงปูน ซ่ึงเป็นแบบบา้น

สไตล์ยุคกลางของยุโรปสุดคลาสสิก คล้ายกับบ้านเรือนของ

เบล นางเอกจากการ์ตูนดังของค่าย Disney อย่าง Beauty and 

the Beast   



จากน้ันเดินทางต่อไปยงัประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ดินแดนที่ไดร้ับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่มีธรรมชาติสวยที่สุด

แห่งหน่ึงในโลก ทั้งน ้าตก ภูเขา ทะเลสาบ และภูมิทศัน์ที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะแบบฉบบัสวิส  

น าท่านสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) เมืองที่อยู่ท่ามกลาง 2 ทะเลสาบ และโอบลอ้มด้วย 4 ขุนเขา (ใช้เวลา

ประมาณ 3.30 ชม.) 

 

ค ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมเสิร์ฟ ชีสฟอง

ดู แบบฉบับ สวิสเซอร์แลนด์  

ที่พัก   Hotel Metropole หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

  (ร้านคา้ที่น่ีปิดท าการดึก ประมาณ 21.00 – 22.00 น.) 

วนัที่ส่ี  เมืองอินเทอลาเกน้ • กรินเดอวาลด ์• ยอดเขายุงฟราวด์ • เลาเทอร์บรุนเนิน • มิลาน • มหาวิหารดูโอโม่ (ดา้นนอก)

             (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) 

ตั้งอยู่ในเขตอินเทอร์ลาเคิน-โอเบอร์ฮาสลี 

รัฐแบร์น เมืองอนัเป็นจุดเร่ิมตน้ในการพิชิต

ยอดเขายุงฟราว Top Of Europe ตั้งอยู่ที่ความ

สูง 1,034 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ดว้ย

ทศันียภาพที่เป็นหุบเขา ที่มีบา้นสไตล์สวิส

ชาเลยต์ั้งอยู่โดยรอบท าให้มีความสวยงาม

แปลกตาจนเป็นเหมือนหน้าตาของ

สวิสเซอร์แลนด์ที่คุน้เคย จากน้ัน พาท่านน่ัง

รถไฟไต่เขาสู่ สถานียุงฟราว (Jungfraujoch) 

เป็นอีก 1 ยอดเขา ของเทือกเขาแอลป์ที่คู่ควร

แก่การพิชิตเป็นอย่างยิ่ง โดยที่สถานีแห่งน้ีน้ัน

เป็นสถานีที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป ดว้ยความ

สูง 3,454 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ซ่ึงถือเป็น



สุดยอดงานวิศวกรรมของการรถไฟในศตวรรษที ่ 19 เลยทีเดยีว ผูบ้กุเบิกการสร้างรถไฟสายน้ีน้ัน คือ อดอลฟ์ กอ

เยอร์-เซลเลอร์ (Adolf Guyer-Zeller) ใช้งบประมาณการก่อสร้างประมาณ 16 ลา้นฟรังค ์และเปิดให้บริการอย่างเป็น

ทางการในวนัที่ 1 สิงหาคม 1912  เมื่อถึงแลว้ พาท่านชม อุโมงค์น ้าแข็ง (Ice Palace) ที่เจาะธารน ้ าแข็งลึกเขาไปกว่า 

30 เมตร มีประติมากรรมน ้าแข็งอยู่อย่างมากมาย และคงอุณหภูมอิยู่ที ่-3 องศา ตลอดทั้งปี และชม อุโมงโลกอัลไพน์ 

(Alpine Sensaton) ที่จดัแสดงวิถีชีวิต วฒันธรรมและธรรมชาติของชาวเมือง นอกจากน้ันหากมีเวลาแนะน าให้ท่าน

ชม พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแล็ต Lindt และเลือกซ้ือกลบัเป็นไปเป็นของฝากจากร้านช็อคโกแล็ตที่สุงทีสุ่ดในโลก และพา

ท่านขึ้นสู่ Jungfrau Panorama view จุดสูงสุดของสถานี ที่ 3,571 เมตร ให้ท่านไดถ้่ายรูปเป็นที่ระลึก 

เที่ยง  พิเศษ บริการอาหารกลางวันบนยุงฟราว ให้ท่านได้เต็มอ่ิมกับบรรยากาศของทิวทัศน์สุดอลังการ 

พาท่านลงสู่อีก 1 เมอืงชานเขายุงฟราว เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) เมืองสวยอีกเมืองที่ตอ้งแวะชม 

เพราะเป็นที่ตั้งของ น ้าตกชเตาบ์บาค (Staubbach) ที่สูงกว่า 300 เมตร ผ่านซอกหน้าผาลงมาแบบไม่มีส่ิงกีดขวาง 

และเบื้องล่างเป็นหมู่บา้นน่ารักๆ ตดักบัทิวเขาที่ลอ้มโดยรอบ 

 

 

 

 

 

จากน้ันเดินทางไปยงัเขตประเทศอิตาลี ที่ครั้ งหน่ึงในอดีตน้ันพื้นที่น้ีเคยเป็นอาณาจกัรที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่

ครอบคลุมทั้งในทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชีย และมีทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นดัง่ทะเลสาบ เขา้สู่ เมืองมิลาน

(ใช้เวลาประมาณ 4 ช่ัวโมง)   

ค ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 

ที่พัก  NH Milano Fiera หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

 



วนัที่ห้า มิลาน • เวนิส • แกรนด์ คาแนล • จตัุรัสเซ้นท์ มาร์ก • พระราชวงัดอร์จ • สะพานถอนหายใจ • เมืองโบโลญญ่า         

                               (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

แวะถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารมิลาน(Duomo di Milano) หน่ึงในโบสถศ์ริสตส์ถาปัตยกรรมกอธิคที่ใหญ่ที่สุดใน

โลก ภายในวิหารเช่ือกนัว่ามีการบรรจุหมุดตรึงไมก้างเขนของจริงที่ใช้ในการประหารชีวิตพระเยซูอยู ่ ตวัอาคารสี

ขาวโด่ดเด่น สูง 157 เมตร กวา้ง 92 เมตร ประกอบดว้ยยอดแหลม 135 ยอด จุดสูงสุดของอาคารเป็นรูปป้ันพระแม่

มารียท์ าจากทองสัมฤทธ์ิสูง 4 เมตร บริเวณดา้นหน้าตกแต่งดว้ยรุปสลกัหินอ่อนที่ตกแต่งอย่างปราณีต มหาวิหาร

แห่งน้ีเร่ิมก่อสร้างตั้งแต่ปี 1386 โดยตระกูลวิสคอนดิ และใช้เวลาในการสร้างถึง 579 ปี ซ่ึงประตูบานสุดทา้ยซ่ึงถือ

เป็นการก่อสร้างที่เสร็จสมบูรณ์ไดถู้กประกอบในปี 1965 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่เมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝั่งแผ่นดินใหญ่เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถูกสร้างขึ้นจาก
การเช่ือมเกาะเล็กๆ จ านวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลอาเดรียติก เป็น
เมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด น าเดินทางสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น า
ท่านล่องเรือผ่านชมบา้นเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมือง
ที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อย
ใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกนักว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริเวณ ซานมาร์โคศูนยก์ลางของเกาะเวนิส 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ด้วยเมนูพิเศษ สปาเก็ตตี้เส้นหมึกแบบเวนิส 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน น าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส น าท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค (St. Mark's Square) ที่จกัรพรรดิน

โปเลียนยกย่องว่าเป็นห้องรับแขกที่สวยที่สุดของยุโรป และยงัเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารซันมาร์โก (San Marco 

Basilica) มหาวิหารประจ าเขตอคัรบิดรเวนิส สร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ซ่ึงหาไดย้ากในปัจจุบัน 

เน่ืองจากถูกท าลายไปเกือบหมดส้ินในครั้ งที่ออกโตมนัเขา้ยึด แต่วิหารแห่งน้ีอยู่ไกลจากเขตสงครามมาก เป็นที่เก็บ

อฐิันักบวชมาร์โกแห่งอเล็กซานเดรียที่ชาวเวนิสน ามา ซ่ึงภายในโบสถ์น้ันจะมีภาพโมเสกบอกเล่าเร่ืองราวในครั้ ง

น้ันอยู่ โดยเซ็นท์มาร์โกถือว่าเป็นนักบวชที่ส าคญัในการเผยแพร่ศาสนาในสมยัศตวรรษที่ 5 ส าหรับตวัมหาวิหารจะ

เช่ือมกบั พระราชวังดอร์จ (Doge's Palace) พระราชวงัแบบเวนิส-โกธิคที่ครั้ งหน่ึงเคยเป็นที่ประทบัของดยุคแห่งเว

นิสครั้ งที่เมืองน้ียงัเป็น สาธารณะรัฐเวนิส ก่อนได้รับการปรับปรุงเป็นพิพิธภณัฑ์และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 

1923 และยงัมี หอระฆังซันมาร์โก (St Mark's 

Campanile) หอระฆังสูง 98.6 เมตร โดยอิงการ

สร้างจากรูปแบบเดิมในปี 1514 และพังทลายลง

ในปี 1902 ไม่ไกลกันจะเป็นที่ตั้งของ สะพาน

ถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพานซุ้มโคง้ที่

เช่ือมระหว่างพระราชวังดอร์จและเรือนจ า โดย

สาเหตุที่ได้ช่ือว่าสะพานถอนหายใจน้ันมีอยู่

หลายเร่ืองเล่า ไม่ว่าจะเป็นการถอนหายใจของ



นักโทษที่ก าลงัเดินผ่านสะพานแห่งน้ีซ่ึงทราบดีว่า แสงอาทิตยท์ี่สาดผ่านเข้ามาจะเป็นแสงสุดท้ายก่อนที่ตนใจเข้า

เรือนจ า บา้งก็ว่ามีคู่รักคู่หน่ึงไดน่ั้งเรือกอนโดร่ามาที่บริเวณสะพานแห่งน้ีไดจุ้มพิตกนัและถอนหายใจดว้ยความสุข

ที่รักของตนจะเป็นนิรันดร์ แต่เร่ืองที่ท าสะพานน้ีโด่งดังที่สุดคงหนีไม่พน้ นักรักบันลือโลกแห่งเวนิสอย่าง จิอา

โคโม จิโรลาโม คาสโนวา ซ่ึงเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถออกจากเรือนจ าแห่งน้ีได ้ โดยเร่ืองราวของชายหนุ่มมาก

ดว้ยวาทะศิลป์คนน้ีถูกตีพิมพแ์ละโด่งดงัในปี 1855 และถูกท าเป็นภาพยนตร์ในปี 2005 

***หมายเหตุ *** ทั้งน้ีไม่รวมค่าน่ังเรือกอนโดล่า**หากท่านสนใจน่ังเรือกอนโดล่า สามารถแจ้งทางหัวหน้าทัวร์เพื่อประสานงานให้
ได้ ทั้งน้ีไม่แนะน าให้ท่านติดต่อกับเรือเองเพื่อความปลอดภัยของท่านเน่ืองจากอาจมีมิจฉาชีพแอบแฝงตัวมา   
 
จากน้ัน จากน้ันน าท่านล่องเรือกลบัขึ้นสู่ฝั่งเมสเตร้ เพื่อเดินทางสู่ เมืองโบโลญญ่า (Bologna) (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) 

เมืองหลกัของแควน้เอมีเลีย-โรมญัญา อีก 1 เมืองสุดคลาสสิคอนัเป็นที่ตั้งของ Alma Mater Studiorum มหาวิทยาลยั
ที่ก่อตั้งในปี 1088 ซ่ึงถือว่าเป็นมหาวิทยาลยัที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยงัเปิดท าการอยู่ 

ค ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

ที่พัก  NH Bologna Villanovaหรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่หก เมืองโบโลญญ่า จตัุรสัแมกจิโอเร่• บาเบอร์ริโน่ ดีไซน์เนอร์ เอา้ท์เลท • ปิซ่า • หอเอนเมืองปีซ่า • เมืองฟลอเรนซ ์• 

จตัุรัสไมเคิลแองเจลโล ่          (เช้า/ - /เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พาท่านชม จัตุรัสแมกจิโอเร่ (Piazza Maggiore) ที่

ถือเป็นใจกลางเมืองประกอบไปด้วยส่ิงปลูกสร้าง

ส าคญัมากมาย อาทิ มหาวิหารซาน เปโตรนิโอ มหา

วิหารโกธิคขนาดใหญ่ โบสถ์ ซานตามาเรีย เดล วีต้า 

โบสถ์คาทอลิกที่แทรกตวัอย่างกลมกลืนกบัตวัเมือง 

รวมไปถือ หอคอยคู่ ที่เป็นดั่งสัญลักษณ์ของเมือง

แห่งน้ี โดยสร้างขึ้นมาตั้งแต่ราวศตวรรษที่ 10 เพื่อ

แสดงความมีอ านาจของ 2 ตระกูลใหญ่ที่ปกครองเมืองในขณะน้ัน 

เดินทางสู่ บาเบอร์ริโน่ ดีไซน์เนอร์ เอ้าท์เลท (Barberino Designer Outlet) (ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง) ให้ท่านได้

อิสระเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมทั้งเส้ือผา้ นาฬิกา กระเป๋า และอีกมากมาย โดยมีแบรนด์ดงัๆ ที่ท่านรู้จกัเป็นอย่างดี 

เช่น FOSSIL VANS Nike Calvin Klein Superdry THE NORTH FACE และมากมาย 



อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกและไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน 

 

จากน้ัน พาท่านเดินทางไปยงั เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองทางตะวนัตกของฟลอเรนซ์ เมืองที่มี 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุค
กลางอยู่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เข้าชม จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (Piazza Del Duomo) อันเป็นที่ตั้ง      
หอเอนเมืองปีซ่า (Leaning Tower of Pisa) หอระฆงัทรงกระบอก 8 ช้ัน ที่สร้างดว้ยหินอ่อนสีขาวสูง 55.86 เมตร  
มีน ้าหนักประมาณ 14,500 ตนั โดยเอกลกัษณ์และสาเหตุที่ท าให้หอระฆงัแห่งน้ีไดเ้ป็นส่ิงมหัศจรรยข์องโลกน้ันคือ
การที่ตัวอาคารมีลกัษณะเอียงไปทางเหนือประมาณ 3.97 องศา หอเอนแห่งปิซ่าแรกเร่ิมสร้างในปี 1174 แต่เมื่อ
สร้างขึ้นไปเพียง 3 ช้ัน ฐานอาคารก็เกิดการทรุดตัวลง เน่ืองจากเน้ือดินในบริเวณน้ีไม่มีช้ันหินแทรก ประกอบกับ
ตั้งอยู่ใกลแ้ม่น ้าอาร์โน ท าให้ดินมีความช้ืนและเหลวกว่าปกติ จนท าให้ตอ้งยุติการก่อสร้างไปกว่า 94 ปี จนกระทัง่
ปี 1272 สถาปนิกนาม จีโอวานี ดี ซีโมเน่ (Giovanni di Simone) ได้มาสานต่อด้วยเทคนิกการสร้างให้เพดานไม่
เท่ากนัเพื่อรักษาอาหารให้สมดุล แต่ก็ตอ้งยุติการก่อสร้างในปี 1284 จากภยัสงคราม ก่อนช้ันที่ 7 ของอาคารจะเสร็จ
ในปี 1319 และตัวหอระฆังถูกเติมจนเสร็จส้ินเมื่อปี 1372 นับเป็นเวลาร่วม 199 ปี นับจากวันที่เร่ิมสร้าง โดยตวั
อาคารเคยเอียงมากสุดถึง 5.5 องศา ในปี 1990 ให้ท่านไดช้มบริเวณรอบหอระฆงัแห่งน้ีพร้อมเก็บรูปเป็นที่ระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จากน้ัน  เดินทางมาที่เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) (ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง)  

ขึ้นชมวิวมุมสูงจากจัตุรัสไมเคิลแองเจลโล่(Piazzale 
Michelangelo) ที่สร้างขึ้นในปี 1869 บนเขาทางตอน
ใตข้องใจกลางเมือง จากตรงน้ีท่านสามารถเห็นเมือง
ฟลอเร้นซ์ทั้งเมืองที่มีแม่น ้ าอาร์โนไหลผ่าน มี อาสน
วิหารซันตามาเรียแห่งฟลอเรนซ์ (Santa Maria del 
Fiore Cathedral) ศาสนสถานที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 
ขอยุโรป และเป็นอาคารที่ สูงที่ สุดในเมือง  เด่น
ตระหง่านดว้ยโดมสีส้มขนาดใหญ่ซ่ึงยงัเป็นที่ถกเถียง
กนัอยู่ว่าใช้เทคโนโลยีใดในการสร้าง โดยสถาปนิกที่
สามารถท าไดส้ าเร็จก็คือ ฟิลิโป้ บวัเนเลสกี้  หลงัจาก
ตวัหลงัคาถูกทิ้งให้โล่งกว่าร้อยปี และยงัเห็น สะพาน
เวคคีโอ้ (Ponte Vecchio) สะพานที่มีช่ือเสียงมากที่สุด
และเก่ าแก่ที่ สุ ดของ เมือง  โดดเด่นด้วยหน้าตา 
เพราะว่าไม่ใช่แค่สะพานธรรมดา แต่เป็นสะพานที่มี
ทั้งร้านค้า โรงเต้ียม และร้านอาหารเรียงรายตลอด
สะพานแห่งน้ี 

 

 

 

 

 

 

เย็น บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
ที่พัก   The Gate Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว 



วนัท่ีเจ็ด ฟลอเรนซ์ • โรม • นครรัฐวาติกนั • มหาวิหารเซ้นท์ ปีเตอร์ • โครลอสเซียม • โรมนั ฟอรั่ม  

                         • น ้าพุเทรว่ี • บนัไดสเปน              (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสู่ศูนยก์ลางการปกครองของอิตาลีที ่กรุงโรม (Rome) (ใช้เวลาประมาณ 4 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของประเทศ 
และเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรโรมนัที่รุ่งเรืองถือเป็นรากฐานของสงัคมและวฒันธรรมของชาติยุโรป ไม่ว่า
จะเป็น ปฏิทินตามหลกัสุริยะคติ กฎหมาย การประชุมในสภาในรูปแบบสาธารณรัฐ เป็นตน้  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น บริการท่านด้วยพิซซ่ามาการิต้า พิซซ่าต้นฉบับสไตล์อิตาลีที่บ่งบอก

ความเป็นต้นต าหรับจากสีของธงชาติอิตาลี คือ สีแดงจากซอสมะเขือเทศ สีขาวจากชีส และสีเขียวจากออริกาโน่  

จากน้ัน               พาท่านสู่ นครรัฐวาติกัน (State of the Vatican City) นครแห่งคริสจกัรที่อยู่ในกรุงโรม ถือเป็นศูนยก์ลางของคริส

ศาสนิกชน นิกายโรมนัคาทอลิก เป็นที่ประทบัของพระสันตะปาปา และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ส าคญั พา

ท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ (St. Peter’ Square) ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอร์นินี อีกหน่ึงประติ

มากรผูไ้ดฉ้ายาว่า สามารถเสกหินอ่อนให้หายใจได ้จตัุรัสสามารถจุคนไดป้ระมาณ 60,000 คน ตรงกลางมีเสาโอบี

สิสหินแกรนิตแดง สูง 25.5 เมตร จากอียิปต์ ซ่ึงเป็นการแสดงถึงแสงยานุภาพของโรมนัที่มีต่อประเทศในยุโรปและ

แถบเมดิเตอร์เรเนียนในขณะน้ัน ดา้นหลงัจตัุรัสจะเป็น มหาวิหารนักบุญปีเตอร์ (St. Peter’ Basilica) ศาสนสถาน

ของคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นที่ฝังพระศพของพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ถูกลงโทษประหารชีวิ ตด้วย

การตรึงไมก้างเขนในสมยัของจกัรพรรดิเนโร เมื่อปี ค.ศ. 68 ถือเป็นศูนยร์วมทั้งทางกายและทางในของวาติกนั โดย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มหาวิหารแห่งน้ีไดส้ร้างทบัวิหารหลงัเดิมที่สร้างในสมยัศตวรรษที่ 4 ออกแบบโดยมีเกลนัเจโลสุดยอดจิตกรร่วม

สมยักบัดาวินช่ี ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยหินอ่อน โดยมีประติมากรรมช่ือกอ้งโลกอย่าง ปีเอตา้ (Pietà) เป็น

รูปป้ันพระแม่นารียท์รงโอบอุม้พระเยซูหลงัจากส้ินพระชนม์ ซ่ึงท าจากหินอ่อนเพียงกอ้นเดียวและใช้เวลาในการ

แกะสลกั 7 ปี    (ในกรณีมีพิธีด้านใน อาจจะไม่ได้รับการเข้าชม)    

จากน้ัน  น าท่านเก็บรูปเป็นที่ระลึกบริเวณด้านนอก กบัความยิ่งใหญ่ของ อีก 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง ตน้แบบ

ของสนามกีฬาของโลก เป็นแหล่งบนัเทิงที่ใหญ่ที่สุดในโรมนั โคลอสเซี่ยม (Colosseum) หรือช่ืออย่างเป็นทางการ

ว่า ฟราเวียนแอมฟิเธียเตอร์ สร้างขึ้นในสมยัของจกัพรรดิเวสปาเซียนในปี ค.ศ. 70 ก่อนเปิดอย่างเป็นทางการในอีก 

10 ปีต่อมาในสมยัพระเจา้ไททสั เป็นสนามกีฬาที่จะเป็นการประชันการต่อสู่ระหว่างเหล่านักรบกลาดิเอเตอร์ด้วย

กนัเอง และกบัสัตวด์ุร้าย เช่น สิงโต ช้าง แรด เป็นตน้ โดยบา้งก็กล่าวกนัว่าการต่อสู้ในโคลอสเซ่ียมท าให้สัตว์บาง

ชนิดแทบจะศูนยพ์นัธ์ุเลยทีเดียว การสร้างอาคารแบบอัฒจันทร์กลม 3 ช้ันขนาดใหญ่แห่งน้ียงัถือว่าเป็นการผลิต

ซีเมนต์แห่งแรกๆ ของโลกอีกดว้ย ถดักนัไม่ไกลพาท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผ่ านชม  โรมันฟอรั่ม (Roman’s Forum) 

อดีตศูนย์กลางทางสังคม เศรษฐกิจ และ

วัฒนธรรมของอาณาจักรโรมนั โดยบริเวณ

น้ีน้ันเป็นที่ตั้ งของประตูชัย 2 แห่ง ที่ เ ป็น

ตน้แบบของฝรั่งเศส น่ันคือ ประตูชัยคอนส

แตนติน สร้างขึ้ นในครั้ งที่พระเจ้าคอนส

แตนตินได้ชัยชนะเหนือพระเจ้าแมกเซน

เทียส และประตูชัยไททสัที่สร้างขึ้นหลงัจาก

ไดร้ับชัยชนะเหนือเมืองเยลูซาเล็มในปี 81 

จากน้ัน พาท่านชมความงามของ น ้าพุเทรว่ี (Trevi Fountain) ที่มกักล่าวกนัว่าเป็นน ้ าพุที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงในโลก แต่

แทจ้ริงแลว้น ้าพุแห่งน้ีเป็น 1 ใน จุดพกัน ้าจากสะพานส่งน ้าเท่าน้ัน แต่ดว้ยความสวยงามในรูปแบบสถานปัตยกรรม

แบบบาโรก ตรงกลางมีรูปป้ันเนปจูนหรือเทพโพไซดอนพร้อมเหล่าอาชาอยู่ โดยที่มาของช่ือน ้าพุแห่งน้ีน้ันมาจาก

หญิงชาวโรม นามเทรว่ีที่ไดบ้ริจากพื้นที่บริเวณน้ีให้เป็นสาธารณะประโยชน์ บริเวณดว้ยรอบยงัมรี้านไอศครีมเจลา

โตร้สเลศิ ของขึ้นช่ือของอิตาลีที่มหีลากหลายรส ถดักนัไปไม่ไกล พาท่านเดินชมและถ่ายรูปบริเวณ บันไดสเปน 

(Spanish Steps) บนัไดที่กวา้งที่สุดในยุโรป เช่ือมระหว่างจตัุรัสสปังนา กบัโบสถ์ทรีนิตี้  หากจุดโรแมนติกของ

ปารีสคือหอไอเฟล บนัไดสเปนก็เปรียบไดเ้ช่นน้ัน เพราะภาพยนตร์รักหลากหลายเร่ืองทีถ่่ายท าในโรมน้ัน ก็มกัจะ

ไม่พลาดที่จะให้คู่พระนางบอกรักหรือจุมพิตกนัที่บนัไดแห่งน้ี นอกจากน้ันยงัมีสินคา้แบรนด์เนมหลากหลายให ้

ท่านไดเ้ลือกสรรคอ์ย่างเต็มที ่ ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Louis Vuitton, Prada, Longchamp, Chanel, DIOR, Balenciaga 

เป็นตน้ แต่หากสนใจชิมกาแฟเอสเปรสโซ่ตน้ต าหรับ กม็ีร้านกาแฟมากมายให้ท่านไดล้ิ้มลอง 

 

 

 

 

 

 

 



ค ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 

ที่พัก   Hotel Capannelle หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัท่ีแปด โรม • ท่าอากาศยานนานาชาติฟูมิซิโน่         (เช้า/-/-) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฟูมิซิโน่ (Fiumicino Intl’ Airport) เพื่อให้ท่านไดม้ีเวลา

ท าการคืนภาษี (Vat Refund) 

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG945 

  **บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

วนัท่ีเกา้ สุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ            (-/-/-) 

05.20 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดว้ยความประทบัใจ 

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

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 

วันเดินทางและราคา มหัศจรรย์ ฝร่ังเศส สวิส อิตาลี 9 วัน 6 คนื 
 ฝร่ังเศส - สวิสเซอแลนด์ - อิตาล ีโดยสายการบินไทย (TG) 

เริ่มเดินทาง เดินทางกลับถึง เท่ียวบิน ผู้ใหญ่ 

เด็กอายุ 2-11 ปี 
พักกับ 

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน  
(เตียงเสริม) 

พักเดี่ยว 

4 ต.ค. 62 12 ต.ค. 62 

TG930 / TG945 

77,900 77,900 9,000 

11 พ.ย. 62 19 พ.ย. 62 75,900 75,900 9,000 

2 ธ.ค. 62 10 ธ.ค. 62 75,900 75,900 9,000 

** คณะเดินทางจ านวน 25 ท่านต่อกรุ๊ป** 
 



รายละเอียดเพิม่เติม ราคา 
ชั้นธุรกิจ TG (BKK-CDG/FCO-BKK) เพิ่มเงินจากราคาเดิม ***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าท่ีค่ะ 90,000 – 120,000 

ในกรณีลูกคา้มีตัว๋แลว้ TG (BKK-CDG/FCO-BKK) หักออก 19,000 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 

✓ ตั๋ว เค ร่ืองบินช้ันประหย ัด Economy Class ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (BKK-CDG/FCO-BKK) สายการบินไทย Thai 
Airway(TG)  

✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
✓ ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ ทั้งน้ีหากสายการบินมีการแจ้ง

เปลี่ยนแปลงในเร่ืองของน ้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศน้ันๆ 

✓ ค่าที่พกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น ้าดื่มบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 
✓ ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวและยานพานหะตามรายการระบุ 
✓ ค่ามคัคุเทศก์ทอ้งถิ่นและหัวหน้าทวัร์น าเที่ยวคนไทย 
✓ ทิปส าหรับคนขบัรถ ประมาณ 2 ยูโร/ท่าน/วนั 
✓ ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน  50,000 USD / เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ 

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบตัิเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ไดร้ับอุบตัิเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง  

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้ 3,500 บาท / ท่าน 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถ้ือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซักรีดที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 



 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน ,อุบัติภยัทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปหัวหน้าทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียมวนัละ 100 บาท รวมทั้งทริป  9 วนั  900 บาท/ท่าน 
 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง 

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษทัจะขอเลือ่นการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
หรือเปลีย่นแปลงราคาค่าทวัร์เพิ่ม เพื่อท าการออกเดินทาง โดยจะแจง้ให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วนัก่อนการเดินทาง 
2. กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 30,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั
มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วนั) 
3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตอ้งท าก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษทัฯ จะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด

เทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

3.2ยกเลิกการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งส้ิน 
4. กรณีเจ็บป่วย 

4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการ  
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง 
ไดต้ามความเป็นจริง 

5.กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าที่
ทุกครั้ งก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบ
ล่วงหน้าหากเกิดขอ้ผิดพลาดใดๆ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 
6. ในการจองทวัร์ควรเผื่อเวลาจองทวัร์อย่างน้อย 40-45 วนั ก่อนวนัเดินทางที่ระบุไว ้เน่ืองจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีที่ท่าน
ท าการจองเขา้มาล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว ้รบกวนสอบถามทางเจา้หน้าที่อีกครั้ ง 
7. หลงัการจองทวัร์  20 วนั กรุณาแนบสแกนCOPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกขอ้มูลค าร้องในการขอยื่นวีซ่าส่งกลบัมา เพื่อกรอก
ขอ้มูลขอคิวในการยื่นวีซ่า 
8. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดร้ับการพจิารณาวีซ่าไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ 
ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเงื่อนไข ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 
9. กรณีท่านไม่ไดร้ับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าดว้ยเหตุผลใด  ๆซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
รับผิดชอบทุกกรณี 



โรงแรมท่ีพกัและสถานทีท่องเท่ียว 
 

❖ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯขอแนะน า
ให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริม หรือไม่มี
ห้องพกัแบบ 3 เตียงเลย 

❖ การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยวSingle ห้องคู่ Twin/Double 
อาจจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละช้ัน 

❖ โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงขึ้นอยู่กบัการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องพกัแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

❖ กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต ่า  จะมีบริการเคร่ืองปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่าน้ัน 

❖ บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจง้ให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง  
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษทัฯ มสิีทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
➢ หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางตอ้งมอีายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึและไม่สามารถ
เดินทางได)้ 

➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบนิ, การประทว้ง,การนัดหยุด
งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบตัิทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้ง
ยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไมไ่ดเ้กิดจากอุบติัเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษทัทวัร์) 

➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย
แลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

➢ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัราค่าน ้ามนัหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตัว๋
ดงักล่าว 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะ
ถือว่าท่านไดย้อมรับในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดงัน้ัน ท่านตอ้งท า
พาสปอร์ตเลม่ใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญงิตั้งครรภ์” ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทวัร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แลว้จึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 



 เอกสารการขอวีซ่าเชงเกน้  (ประเทศอิตาลี) 

*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา***  

1.  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนัที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 3 หน้า  ถา้มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า ที่เคยได้รับวีซ่าจากประเทศ

ในกลุ่มเชงเก้น หรือวีซ่าประเทศ อื่นๆ ให้ท่านแนบมาด้วย 

2. รูปถ่ายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พ้ืนหลงัสีขาวอายุไม่เกิน 6 เดือน  ห้ามถ่ายด้วยตวัเอง   

รูปจะตอ้งเป็นภาพหน้าตรง  กรุณารวบผมให้เห็นใบหน้าให้ชัดเจน และมองเห็นหูทั้งสองขา้ง  ห้ามสวมแว่น

หรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์  ห้ามสวมแว่น และห้ามตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ โดยสถานทูตจะมี

การเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกับวีซ่า ที่ท่านเคยได้รับย้อนหลงไป 6 เดือน หากพบว่าท่านใช้รูปถ่ายเคยมีวีซ่า

ที่เกิน 6 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรูปใหม่ และโปรดเลือกเสื้อผ้าที่ไม่ซ ้ากับชุดเดิม ทางสถานทูตฯ เข้มงวดเร่ืองรูป

ถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด ท่านอาจต้องเสียเวลาไปถ่ายรูปและต้องมาแสดงตัวใหม่ในการยื่นวีซ่า 

3. ส าเนาบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบา้นเลขที่มาด้วย) 

5. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ,เปลี่ยนนามสกุล 

6. ใบสมรส,ใบหย่า,สูติบตัร(เด็กที่มีอายุต ่ากว่า 18 ปี )  

7. หลกัฐานการท างาน 

• กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที่มีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ   (คดัลอกไวไ้ม่เกิน 1 เดือนนับจาก
วนัที่ยื่นวีซ่า)  แปลเป็นภาษาองักฤษ  

• กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจ้าของร้านคา้ : ใช้ทะเบียนพาณิชยท์ี่มีช่ือผูเ้ป็นเจ้าของร้านคา้ (ทพ.4), (พค. 0403) 

• กรณีผูเ้ดินทางเป็นพนักงานบริษทัฯจดหมายรับรองการท างานฉบบัภาษาองักฤษ(ตวัจริง)  ระบุช่ือ นามสกุล เลขที่พาสปอร์ต ตาม
พาสปอร์ต ต าแหน่ง เงินเดือน  ระยะเวลาว่าจ้าง  วนัที่ได้รับอนุมตัิให้ลา  (ให้ใช้ “TO WHOM IT MAY CONCERN” ไม่ตอ้งระบุช่ือ
สถานทูตในการยื่น ) 

• กรณีที่เป็นขา้ราชการ: ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สังกดั(มีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัที่ยื่นวีซ่า) 
• กรณีราชการที่เกษียณอายุ  ตอ้งแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ าเหน็จบ านาญ 
• กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรับรองจากสถาบนัศึกษาน้ันว่าก าลงัศึกษาอยู่ และระบุช้ันปีทีศ่ึกษา เป็นภาษาองักฤษ(มีอายุ

ไม่เกิน 1 เดอืนนับจากวนัที่ยื่นวีซ่า) 
• อาชีพอิสระ โปรดเขียนจดหมายแนะน าตวัช้ีแจงสถานะและรายได้ของตวัเองเป็นภาษาองักฤษ  

** ในกรณีที่ เด็กอายุต ่ากว่า 20  ปี ** 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งย่ืนเอกสารเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

• เดินทางกบับุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดาและมารดา บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอ เท่าน้ัน
และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 



• เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ันและให้ ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็ก
เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

• เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ันและให้ ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็ก
เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา) 

• ในกรณีที่บิดามารดา ได้แยกทางกนัน้ัน จ าเป็นที่ บิดา หรือ มารดา จะตอ้งแสดงหนังสือ ปกครองบุตรที่ถูกตอ้งทางกฏหมาย ( ป.ค. 14 ) พร้อม 

แปลเป็นภาษาองักฤษ  หรือ ถา้ในกรณีทะเบียนหย่า ระบุชัดเจนว่า ผูเ้ยาว ์อยู่อ านาจการปกครอง ของ บิดา หรือ มารดา ก็ใช้แทนกนัได้ พร้อม 

แปลเป็น ภาษา องักฤษ พร้อมใบสูติบตัร ของผูเ้ยาว ์เพ่ือใช้ในการเช่ียมโยงความสัมพนัธ์ 

 

8. หลกัฐานทางการเงิน   

ส าเนา BOOK BANK ส่วนตวัยอ้นหลงั 6 เดือน และ จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee)  ซ่ึงจะตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเท่าน้ัน ดงัน้ี 

● จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ที่ออกโดยทางธนาคาร ระบุ To whom it may concern (ไม่ตอ้งระบุสถานทูต) โดยตอ้งเป็น

ฉบบัจริงและระบุจ านวนเงินมี ซ่ึงจะตอ้งออกจดหมายมาไม่เกิน  30   วนันับจากวนัที่จะย่ืนวีซ่า พร้อมทั้งส าเนา BOOK BANK ยอ้นหลงั 6 

เดือน โดยที่ยอดเงินคงเหลือตอ้งมี 6 หลกัขึ้นไป ต่อ 1 ท่าน และอพัเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบนัที่ยื่นวีซ่า (ตอ้งมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ 

ห้าม!!! ท าการโอนเงินเขา้ไปเป็นยอดใหญ่ในครั้งเดียวก่อนการย่ืนวีซ่าเด็ดขาด!) 

● กรณีเงินฝากประจ า ที่ไม่สามารถปรับยอดได้ ท่านตอ้งขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร (STATEMENT) โดยให้ธนาคารระบุ

ว่าท่านมีเงินคงอยู่ในบญัชีฝากประจ า (ออกจดหมายรบรองเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) และในการขอหนังสือรับรองตอ้งมีอายุไม่เกิน 30 วนั นับ

จากวนัที่ได้คิวยื่นวีซ่า และ ให้แนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากประจ ายอ้นหลงัมาด้วย 

(สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี) 

 ในกรณีที่มีผูร้ับรองค่าใช้จ่าย ตอ้งมีเอกสารเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

● จดหมายจากผูร้ับรองค่าใช้จ่าย (ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 

● หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูร้ับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบา้น, ส าเนาทะเบียนสมรส 

        -  พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ 

- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนัและกนัได้ 

- เพ่ือนและสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตร ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนัได้  

- ปู่ , ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้ 

●  กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน ของผูร้ับรองค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งอัพเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบนั (ไม่เกิน 30 วนั นับ

จากวนัที่ยื่นวีซ่า)และหนังสือรับรองเงินฝากที่ออกให้โดยธนาคาร(Bank Guarantee)โดยตอ้งระบุช่ือผูเ้ดินทาง ที่ตอ้งการจะรับรองค่าใช้จ่าย 



**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตวัจริงที่ตอ้งน าติดตวัมาในวนัที่ตอ้งสแกนลายน้ิวมือ  
• บตัรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนช่ือ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบตัร (กรณีอายุต ่ากว่า 18 ปี )  
• สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกบับญัชีในการขอยื่นวีซ่า 
• เวลาการอนุมตัิผลวีซ่าจะอยู่  10-15 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยุดนักขตัฤกษ์ หรือ ในบางกรณี

อาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่ก าหนด         
• ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 
• ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทวัร์ 

• การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการพิจารณาใดๆทั้งส้ิน  
บริษทัเป็นเพียงตวัแทนที่คอยอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่าน้ัน ขอ้มูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจริง
ความบิดเบียน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไม่ผ่านทุกกรณี *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลค าร้องขอยื่น วีซ่า ประเทศอิตาล ี (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

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

 

ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION) 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ  ................................................................ .......................................................................(ตามหน้าพาสปอร์ต) 

ช่ือ- นามสกุล (กรณีที่เคยมกีารเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล ) ………………………………………………….………………………………………………………. 

สถานะภาพ :  แต่งงาน / MARRIED    โสด / UN MARRIED   หย่าร้าง / DIVORCE  

ศาสนา/RELIGION  ............................................... ............................................................................................................................................................................         

ที่อยู่/ADDRESS :……………………………... หมู่ที่................  ตรอก/ซอย.....................................  ต าบล/แขวง.......................................  

อ าเภอ/เขต.......................................................................... จงัหวดั ........................... .........................  รหัสไปรณีย ์..............................................  

เบอร์มือถอื * .........................................................................    E-MAIL: * ........................................ ............................................................... 

ประวัติครอบครัว( FAMILY INFORMATION ) 

ช่ือสามี/ภรรยา ................................. ................................................. วนัเกิด คู่สมรส  .................................สัญชาติ........................................ 

สถานที่เกิด................................. ........................................ อายุ ..................................    เบอร์โทร ................................................................  

มีบุตร จ านวน ........................................... คน  

1. ช่ือ .................................................................................. วนัเกิด........................... ..........จงัหวดัที่เกิด............ ........................................... 

2. ช่ือ .................................................................................. วนัเกิด................................... ..จงัหวดัที่เกิด.................... ................................... 

3. ช่ือ ................................................... ............................... วนัเกิด.....................................จงัหวดัที่เกิด............................ ........................... 

มีพ่ี หรือ น้อง รวม ......................................... คน  

1. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วนัเกิด .............. ........................................................... 



อาชีพ.................................................... ที่อยู่ปัจจุบนั........................... .................................................................... ...................................... 

2. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วนัเกิด ....... ................................................................. 

อาชีพ.................................................... ที่อยู่ปัจจุบนั.................................................... ................................................................................ 

3. . ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วนัเกิด ....... ............................................................. 

อาชีพ.................................................... ที่อยู่ปัจจุบนั................................................................................................. ................................. 

ประวัติการศึกษา (PROFESTION INFORMATON) 

ระดบัการศึกษา ........................................... ............ สถานที่จบการศึกษา ...................................... ............................................................. 

ประวัติการท างาน (PROFESTION INFORMATION ) 

อาชีพ /OCCUPATION : ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

ช่ือบริษทั / EMPLOYER’S NAME : ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ลกัษณะงานที่ท า ............................................................................................................................. .................................................................. 

เบอร์โทรติดต่อ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ที่อยู่/ADDRESS : .......................................   หมู่ที่................  ตรอก/ซอย.....................................  ต าบล/แขวง................................... ........                 

อ าเภอ/เขต................................................ จงัหวดั ................................... ......................  รหัสไปรณีย ์.............................. ............................ 

ท่านเคยได้รับวีซ่าเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือ ไม่ .............................................................................................................................  

หากเคยมีวีซ่าเชงเก้นภายใน 3 ปี ได้รับจากสถานทูตประเทศอะไร............................................................................. ..............................  

วันที่เคยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น ........................................................................................................................................... 

(ดูได้จากตราประทับ ตม. ใน PASS PORT ที่ได้เข้าและออกจากกลุ่มประเทศเชงเก้น) 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่                            เคย                                      ไม่เคย  

หากเคยถูกปฎิเสธเพราะสาเหตุใดถึงถูกปฎิเสธ  ............................................................................................................. .............................. 

 ชื่อ/นามสกุล ผุ้ติดต่อที่ไทย (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................................. 



ที่อยู่/ADDRESS : ......................................หมู่ที่................  ตรอก/ซอย.................. ..........................  ต าบล/แขวง................................ ..........                    

อ าเภอ/เขต.......................................................... จงัหวดั ..................................................  รหัสไปรณีย ์.....................................................  

เบอร์มือถอื  .........................................................................    E-MAIL : ................................................. ...................................................... 

 

 


