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วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.00 น. พร๎อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 

Thai Airways โดยมีเจ๎าหน๎าที่อํานวยความสะดวกแกํทุกทําน 
วันที่สอง ปารีส • พระราชวังแวร์ซาย • จัตุรัสโทคาเดโร • ล่องเรือแม่น้้าแซน • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์    ( 

- / กลางวัน / เย็น) 

00.05 น. ออกเดินทางสูํ กรุงปารีส (บินตรง) ประเทศฝรั่งเศส เที่ยวบินท่ี TG 930 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง** (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง) 

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

ประเทศฝรั่งเศส ผํานพิธีตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากรเรียบร๎อย (เวลาท๎องถิ่นช๎ากวําประเทศไทย 6ชั่วโมง)  

จากนั้น นําทํานเดินทางสูํ พระราชวังแวร์ซายส์(Château de Versailles) หนึ่งในพระราชวังที่มีคนพูดถึงมากที่สุด และยังเป็น 

1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันอีกด้วย ตั้งอยูํที่เมืองแวร์ซาย ทางตะวันตกเฉียงใต๎ของกรุงปารีส แตํเดิมนั้น

เป็นเพียงเมืองเล็กๆ ที่พระมหากษัตริย์ราชวงศ์บูร์บงโปรดมาลําสัตว์เทํานั้น แตํเมื่อพระเจ๎าหลุยส์ที่ 14 ครั้งทรงพระเยาว์ 

เสด็จตามพระราชบิดามาลําสัตว์นั้น ทรงโปรดพื้นที่บริเวณสํวนนี้มาก เมื่อทรงขึ้นครองราชย์น จึงมีพระราชดํารัสให๎สร๎าง

พระราชวังแหํงใหมํแทนพระราชวังลูฟท์ที่กรุงปารีส โดยมีพระราชประสงค์ให๎เป็นพระราชวังที่สวยงามที่สุดในโลก 
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ภายในพระราชวังนั้นประกอบไปด๎วยห๎องหับถึง 700 ห๎อง มีภาพวาด 6,123 ภาพ และงานแกะสลักถึง 15,034 ชิ้น 

ไฮไลท์สําคัญของพระราชวังแหํงนี้คงหนีไมํพ๎น ห๎องกระจกซึ่งบริเวณผนังด๎านขวานั้นประดับด๎วยกระจกฉาบปรอทมากถึง 

17 บาน แตํละบานมีประกอบด๎วยกระจก 21 แผํน ซึ่งในสมัยกํอนนั้นกระจกเป็นสิ่งที่มีราคาสูงมาก ถึงขนาดกลําวกันวํา

มีมูลคําของกระจกเทํามูลคําของทองคําเลยทีเดียว ซึ่งห๎องกระจกแหํงนี้ยังใช๎เป็นสถานที่สําคัญในการลงนามสนธิสัญญา

สงบศึกในสงครามโลกครั้งที่ 1 ระหวํางฝ่านสัมพันธมิตร และฝ่ายจักรวรรดิเยอรมัน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 1918 

พระราชวังแหํงนี้ยังเป็นต๎นแบบในการสร๎างพระราชวังอีกมากมายในยุคหลัง อาทิ พระราชวังเชินน์บรุนน์  ของออสเตรีย 

และพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ ของรัสเชีย เป็นต๎น 
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 ห๎องกระจกแหํงแวร์ซายเป็นอีกหนึ่งหน๎าประวัติศาสตร์ของไทยครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงสํงคณะทูตไปเจริญ

สัมพันธ์ไมตรีกับพระเจ๎าหลุยส์ที่ 14 นําโดยออกพระวิสุทธสุนทร ในวันที่ 1 กันยายน ปี พ.ศ. 2229 (1686) นับเป็นการสํงคณะฑูตสําเร็จ

อยํางเป็นทางการครั้งแรกกับชาติยุโรปในประเทศไทย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั้น พาทํานเขา๎สูํมหานครปารีส ชมจุดถ่ายรูป จัตุรัสทรอกาเดโร (Trocadéro) แตํเดิมบริเวณนี้เคยใช๎เป็นสถานที่จัดงาน

สําคัญๆ ของประเทศอยูํหลายครั้ง แตํโดํงดังด๎วยเพราะทัศนียภาพที่ท่านจะสามารถเห็น หอไอไฟล (Eiffel) ได๎อยําง

ไมํมีอะไรมาบดบัง โดยหอสํงสญัญาแหํงนี้นั้น ถือเป็นสญัลักษณ์ของพาปารสีที่พลาดไมํได๎ด๎วยประการทั้งปวง แตํด๎วย

ลักษณะที่แปลกตา สร๎างความไมํคุ๎นเคยตํอชาวปารีส ถึงขนาดมีการเรียกร๎องให๎รือ้ทิ้งหลังจากงานสิ้นสุดลง แตํหอไอเฟล

ก็สามารถพิสจูน์ตัวเองและลบคําสบประหมํา จนกลายเป็นสถานที่แรกๆ ที่เมื่อมีคนพูดถึงปารีส 
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 หอไอเฟลถือเป็นความก๎าวหน๎าทางวิศวกรรมอยํางก๎าวกระโดด ด๎วยความสูงถึง 324 เมตร จึงทําให๎โครงสร๎างเหล็ก

แหํงนี้เคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลก และเป็นต๎นกําเนิดของการสร๎างตึกสูงและหอคอยอีกมากมาย 

พาท่านล่องเรือแม่น้้าแซน  ชมบรรยากาศ

รอบเมืองปารีส เมืองที่ได๎ชื่อวําเป็น 1 ใน เมืองที่

โรแมนติกที่สุดของโลกในอีกมุมหนึ่งโดยใน

ระหวํางทางนั้นจะผํานสถานที่สําคัญๆ มากมาย

ไมํวําจะเป็น สะพาน Pont de l'alma สะพานอ

เล็กซานเดอร์ที่ 3 พิพิธภัณฑ์ออร์แซ พิพิธภัณฑ์

ลูฟวร์ รวมไปถึงอาสนวิหารน็อทร์-ดามแหํง

ปารีส  ถือเป็นอีก 1 กิจกรรมที่ไม่ควรพลาด

เมื่อมาปารีส 
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จากนั้น พาท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ (Arc de Triomphe) วงเวียนที่เชื่อมถนน12 เส๎นของปารีสไว๎ โดย

สร๎างขึ้นเพื่อเป็นสดุดีทหารฝรั่งเศสที่รํวมรบในสงครามตํางๆ โดยเฉพาะในสงครามนโปเลียน เนื่องจากเริ่มสร๎างในรัชสมัย

ของพระองค์หลังได๎รับชัยชนะในสงครามยุทธการที่เอาสเทอร์ลิทซ์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 1805 นอกเหนือจากนั้น 

ประตูชัยแหํงนี้ก็ยังเป็นที่ฝังศพทหารนิรนามในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 อีกด๎วย อาร์กเดอทรียงฟ์ มีความสูง 49.5 เมตร 

กว๎าง 45 เมตร และหนาถึง 22 เมตร ซึ่งถือวําใหญํเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากที่เกาหลีเหนือเทํานั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทางทิศตะวันตกยังเป็นที่ตั้งของถนนสายที่โดํงดังที่สุดของโลกสายหนึ่ง นั่นคือ ถนน ช็องเซลีเซ (Champs-Élysées) 

ถนนที่ได๎ชื่อมาจากสวนสวรรค์ของเหลําเทพปกรนัมกรีก ในอดีตเคยเป็นสํวนหนึ่งของการขยายพื้นที่สวยหยํอมของ

พระราชวังตุยเลอรี โดยเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวเสด็จประพาสยุโรป ทรงมีพระราชดํารัสให๎นํา

รูปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสร๎างเป็นถนนพระราชดําเนินกลางในกรุงเทพมหานคร วํากันวําอัตราคําเชําพืน้ที่บนถนนแหํงนี้

มีมูลคําสูงที่สุดในยุโรป  

ค่้า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมพิเศษ !!หอยเอสคาโก้ ต้นต้าหรับฝรั่งเศส 

ที่พัก  Mercure Paris Roissy Charles de Gaulle หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่สาม ปารีส • นั่งรถไฟ TGV • สทราซบูร์ • เปอร์ติต ฟรองซ์ • เมืองอินเทอลาเก้น • เวงเก้น   (เช้า / 

กลางวัน / เย็น) 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

พาทํานสูํ สถานีรถไฟ Paris Gare de l'Est เพื่อขึ้น รถไฟ เตเชเว (TGV) ที่จะพาทํานลัดสูํ เมืองสทราซบูร์ 

(Strasbourg) เมืองเล็กๆ ในแคว๎นอัลซาส ที่มีพรมแดนติดกบัประเทศเยอรมนี 
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 เตเชเว (TGV) รถไฟความเร็วสูงสัญชาติฝรั่งเศสทีส่ามารถทาํความเร็วไดส๎ุงสุดถึง 300 กิโลเมตรตํอ 

ชั่วโมงประหยัดเวลาจากการนัง่รถไปถึง 3 ชั่วโมง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมให้ท่านได้ชิมไวน์รสเลิศที่เป็นที่ขึ้นชื่อของแคว้นอัลซาสซึ่ง

มีคุณภาพไม่แพ้บอร์กโดซ์ และเบอร์กันดี ที่ถือเป็นสุดยอดในแวดวงไวน์เลยทีเดียว 

พาทํานชมความงามของเมืองสทราซบูร์ ที่ยําน เปอร์ติต ฟรองซ์ (Petite France) หรือ Little France รูปแบบ

บ๎านเรือนจะสร๎างในแบบยุคกลางที่จะทําโครงสร๎างไม๎ และโบกปูนปิดทับ เรียกวํา Half Timber คือครึ่งไม๎ ครึ่งปูน ซึ่งเป็น

แบบบ๎านสไตล์ยุคกลางของยุโรปสุดคลาสสิก คล๎ายกับบ๎านเรือนของเบล นางเอกจากการ์ตูนดังของคําย Disney อยําง 

Beauty and the Beast   
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จากนั้น เดินทางตํอไปยังประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ดินแดนที่ได๎รับการยกยํองวําเป็นประเทศที่มีธรรมชาติสวยที่สุดแหํงหนึ่งในโลก 

ทั้งน้ําตก ภูเขา ทะเลสาบ และภูมิทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแบบฉบับสวิส  

นําทํานสูํ เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) เมืองที่อยูํทํามกลาง 2 ทะเลสาบ และโอบล๎อมด๎วย 4 ขุนเขา (ใช้เวลา

ประมาณ 3.30 ชม.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่้า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมเสิร์ฟ ชีสฟองดู แบบฉบับ สวิสเซอร์แลนด ์ 
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จากนั้นพาทํานสูํ เมืองเวงเก้น (Wengen) ด้วยรถไฟ 

เนื่องจากเมื่อนี้นั้นเป็นเมืองปลอดมลพิษรถยนต์(Car Free 

City)ไมํสามารถเข๎าไปได๎ ให๎ทํานได๎พักผํอนในบรรยาศแสน

พิเศษและอากาศที่บริสุทธิ์ ซึ่งเมืองแหํงนี้นั้นถือเป็นอีกหนึ่ง

เมืองพักตากอากาศที่เป็นที่นิยมระดับโลก  

ที่พัก   Hotel Regina หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

  **ในกรณีโรงแรมเต็มขอสงวนสิทธิ์ในการพาท่านพักที่

เมืองอินเทอลาเก้น หรือใกล้เคียง** 

วันทีส่ี่  เมืองเวงเก้น • กรินเดอวาลด์ • ยอดเขายุงฟราวด์ • เลาเทอร์บรุนเนิน • มิลาน   

                     ( เช้า / กลางวัน / เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น้าท่านสู่  เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) ตั้งอยูํในเขตอินเทอร์ลาเคิน-โอเบอร์ฮาสลี รัฐแบร์น เมืองอันเป็นจุดเริ่มต๎นใน

การพิชิตยอดเขายงุฟราว Top Of Europe ตั้งอยูํที่ความสูง 1,034 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ด๎วยทัศนียภาพที่เป็นหุบเขา 

ที่มีบ๎านสไตล์สวิสชาเลย์ตั้งอยูํโดยรอบทําให๎มีความสวยงามแปลกตาจนเป็นเหมือนหน๎าตาของสวสิเซอร์แลนด์ที่คุ๎นเคย 

จากนั้น พาท่านนั่งรถไฟไต่เขาสูํ สถานียุงฟราวด์ (Jungfraujoch) เป็นอีก 1 ยอดเขา ของเทือกเขาแอลป์ที่คูํควรแกํ

การพิชิตเป็นอยํางยิ่ง และเปิดให๎บริการอยาํงเป็นทางการในวนัที่ 1 สิงหาคม 1912  เมื่อถึงแล๎ว พาทํานชม อุโมงค์

น้้าแข็ง (Ice Palace) ที่เจาะธารน้าํแข็งลึกเขาไปกวาํ 30 เมตร มีประติมากรรมน้ําแข็งอยูํอยํางมากมาย และคง

อุณหภูมิอยูํที่ -3 องศา ตลอดทั้งปี และชม อุโมงโลกอัลไพน์ (Alpine Sensaton) ที่จดัแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและ

ธรรมชาติของชาวเมือง 
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นอกจากนั้นหากมีเวลาแนะนําให๎ทํานชม พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแล็ต Lindt และเลือกซื้อกลับเป็นไปเป็นของฝากจาก

ร๎านช็อคโกแล็ตที่สุงที่สุดในโลก และพาท่านขึ้นสู่ Jungfrau Panorama view จุดสูงสุดของสถานี ที่ 3,571 เมตร ให๎

ทํานได๎ถํายรูปเป็นที่ระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jungfraujoch ถือเป็นสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปด๎วยความสูง 3,454 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลซึ่งถือเป็นสุดยอด

งานวิศวกรรมของการสร๎างรถไฟไตํเขา และการเจาะอุโมงค์ภูเขาในศตวรรษที่ 19 เลยทีเดียว  

เที่ยง  พิเศษ!! บริการอาหารกลางวันบนยุงฟราว ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับบรรยากาศของทิวทัศน์สุดอลังการ 

พาทํานลงสูํอกี 1 เมืองชานเขายุงฟราว เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) เมืองสวยอกีเมืองที่ต๎องแวะชม 

เพราะเป็นที่ตั้งของ น้้าตกชเตาบ์บาค (Staubbach) ที่สงูกวํา 300 เมตร ผํานซอกหน๎าผาลงมาแบบไมํมีสิ่งกีดขวาง 

และเบื้องลํางเป็นหมูํบ๎านนํารกัๆ ตัดกับทิวเขาที่ล๎อมโดยรอบ 
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จากนั้น เดินทางไปยังเขตประเทศอิตาลี ที่ครั้งหนึง่ในอดีตนั้นพื้นที่นี้เคยเป็นอาณาจักรทีใ่หญํที่สุดในโลก มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งใน

ทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชีย และมีทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นดั่งทะเลสาบ เข๎าสูํ เมืองมิลาน (Milan) (ใช๎เวลา

ประมาณ 4 ชั่วโมง)   

ค่้า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 

ที่พัก  AS Hotel Limbiate Fiera หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ห้า มหาวิหารดูโอโม่ (ด้านนอก) • เวนิสเมสเตร • เกาะเวนิส • แกรนด์ คาแนล • จัตุรัสเซ้นท์ มาร์ก • 

พระราชวังดอร์จ    • สะพานถอนหายใจ • พิเศษนั่งเรือกอนโดล่า • เมืองโบโลญญ่า          

   (เช้า / กลางวัน / เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

แวะถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารมิลาน(Duomo di Milano) หนึ่งในโบสถ์ศริสต์สถาปัตยกรรมกอธิคที่ใหญํที่สุดในโลก 

ภายในวิหารเชื่อกันวํามีการบรรจุหมุดตรึงไม๎กางเขนของจรงิที่ใช๎ในการประหารชวีิตพระเยซูอยูํ ตัวอาคารสีขาวโดํดเดํน 

ประกอบด๎วยยอดแหลม 135 ยอด จุดสูงสุดของอาคารเปน็รูปปั้นพระแมํมารีย์ทําจากทองสัมฤทธิ์ มหาวิหารแหงํนี้เริ่ม

กํอสร๎างตั้งแตํปี 1386 โดยตระกูลวิสคอนดิ และใช๎เวลาในการสร๎างถึง 579 ปี ซึ่งประตูบานสุดท๎ายซึ่งถอืเป็นการ

กํอสร๎างที่เสร็จสมบูรณ์ได๎ถูกประกอบในปี 1965 



 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น้าท่านเดินทางสู ่เมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝ่ังแผํนดินใหญํเมืองหลวงของแคว๎นเวเนโต เวนิสถูกสร๎างขึ้นจากการ

เชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวนมากเข๎าด๎วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองทํา

โบราณ และเป็นเมืองที่ใช๎คลองในการคมนาคมมากที่สุด น้าเดินทางสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นําทําน

ลํองเรือผํานชมบ๎านเรือนของชาวเวนิส สูํ เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก สมญานามวํา

เป็น "ราชินีแหํงทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน๎อยใหญํกวํา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวํา 400 แหํง ขึ้นฝ่ังที่บริเวณ 

ซานมาร์โคศูนย์กลางของเกาะเวนิส 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ด้วยเมนูพิเศษ สปาเก็ตตี้เส้นหมึกแบบเวนิส 

จากนั้น นําทํานเดินชมความงามของเกาะเวนิส นําทํานถํายรูปบริเวณ จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค (St. Mark's Square) ที่จักรพรรดิ  

นโปเลียนยกยํองวําเป็นห๎องรับแขกที่สวยที่สุดของยุโรป และยังเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารซันมาร์โก (San Marco 

Basilica) มหาวิหารประจําเขตอัครบิดรเวนิส สร๎างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ซึ่งหาได๎ยากในปัจจุบัน 

เนื่องจากถูกทําลายไปเกือบหมดสิ้นในครั้งที่ออกโตมันเข๎ายึด เป็นที่เก็บอัฐินักบวชมาร์โกแหํงอเล็กซานเดรียที่ชาวเวนิ

สนํามา ซึ่ งภายในโบสถ์นั้นจะมีภาพโมเสกบอกเลําเรื่องราวในครั้งนั้นอยูํ  สําหรับตัวมหาวิหารจะเชื่อมกับ 

พระราชวังดอร์จ (Doge's Palace) พระราชวังแบบเวนิส-โกธิคที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับของดยุคแหํงเวนิสครั้งที่เมือง
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นี้ยังเป็น สาธารณะรัฐเวนิส  และยังมี หอระฆังซันมาร์โก (St Mark's Campanile) หอระฆังสูง     98.6 เมตร โดย

อิงการสร๎างจากรูปแบบเดิมในปี 1514 และพังทลายลงในปี 1902  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น  ชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพานซุ๎มโค๎งที่เชื่อมระหวํางพระราชวังดอร์จและเรือนจํา โดยสาเหตุที่ได๎

ชื่อวําสะพานถอนหายใจนั้นมีอยูํหลายเรื่องเลํา ไมํวําจะเป็น

การถอนหายใจของนักโทษที่กําลังเดินผํานสะพานแหํงนี้ซึ่ง

ทราบดีวํา แสงอาทิตย์ที่สาดผํานเข๎ามาจะเป็นแสงสุดท๎ายกํอนที่

ตนใจเข๎าเรือนจํา บ๎างก็วํามีคูํรักคูํหนึ่งได๎นั่งเรือกอนโดรํามาที่

บริเวณสะพานแหํงนี้ได๎จุมพิตกันและถอนหายใจด๎วยความสุขที่

รักของตนจะเป็นนิรันดร์ แตํเรื่องที่ทําสะพานนี้โดํงดังที่สุดคงหนี

ไมํพ๎น นักรักบันลือโลกแหํงเวนิสอยําง จิอาโคโม จิโรลาโม 

คาสโนวา ซึ่งเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถออกจากเรือนจําแหํงนี้ได๎ โดยเรื่องราวของชายหนุํมมากด๎วยวาทะศิลป์คนนี้ถูก

ตีพิมพ์และโดํงดังในปี 1855 และถูกทําเป็นภาพยนตร์ในปี 2005 

 พิเศษสุดๆ !!! ให้ท่านได้ล่องเรือกอนโดล่า เรือพายสุดโรแมนติกสัญลักษณ์ของเมืองเวนิส โดยนั่งได้

ล้าละ 6 ท่าน ซึ่งผู้พายจะต้องมีใบอนุญาตเฉพาะเท่านั้น เป็นของขวัญในช่วงปีใหม่ให้กับทุกท่าน 
**ขอสงวนสิทธิ์ในการลํองเรือหากมีเหตุสุดวิสัยใดๆ อาทิ ภัยธรรมชาติ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นสําคัญ** 
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จากนั้น จากนั้นนําทํานลํองเรือกลับขึ้นสูํฝ่ังเมสเตร๎ เพื่อเดินทางสูํ เมืองโบโลญญ่า (Bologna) (ใช้เวลาประมาณ 2.30 

ชั่วโมง) เมืองหลักของแคว๎นเอมีเลีย-โรมัญญา อีก 1 เมืองสุดคลาสสิคอันเป็นที่ตั้งของ Alma Mater Studiorum 

มหาวิทยาลัยที่กํอตั้งในปี 1088 ซึ่งถือวําเป็นมหาวิทยาลัยที่เกําแกํที่สุดในโลกที่ยังเปิดทําการอยูํ 

ค่้า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

ที่พัก Living Place Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่หก เมืองโบโลญญ่า • จัตุรัสแมกจิโอเร่ • บาเบอร์ริโน่ ดีไซน์เนอร์ เอ้าท์เลท • ปิซ่า • หอเอนเมืองปีซ่า • เมือง

ฟลอเรนซ์ • จัตุรัสไมเคิลแองเจลโล่        

  (เช้า / - / เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พาท่านชม จัตุรัสแมกจิโอเร่ (Piazza Maggiore) ที่ถือเป็นใจกลางเมืองประกอบไปด๎วยสิ่งปลูกสร๎างสําคัญมากมาย 

อาทิ มหาวิหารซาน เปโตรนิโอ มหาวิหารโกธิคขนาดใหญํ โบสถ์ ซานตามาเรีย เดล วีต้า โบสถ์คาทอลิกที่แทรก

ตัวอยํางกลมกลืนกับตัวเมือง รวมไปถือ หอคอยคู่ ที่เป็นดั่งสัญลักษณ์ของเมืองแหํงนี้ โดยสร๎างขึ้นมาตั้งแตํราวศตวรรษ

ที่ 10 เพื่อแสดงความมีอํานาจของ 2 ตระกูลใหญํที่ปกครองเมืองในขณะนั้น 
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เดินทางสู ่บาเบอร์ริโน่ ดีไซน์เนอร์ เอ้าท์เลท (Barberino Designer Outlet) (ใช๎เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) ให๎ทํานได๎

อิสระเลือกซือ้สินคา๎แบรนด์เนมทั้งเสื้อผ๎า นาฬิกา กระเปา๋ และอีกมากมาย โดยมีแบรนด์ดังๆ ที่ทํานรู๎จักเป็นอยํางดี เชํน 

FOSSIL VANS Nike Calvin Klein Superdry THE NORTH FACE และมากมาย 

อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกและไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน 

จากนั้น พาทํานเดินทางไปยัง เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองทางตะวันตกของฟลอเรนซ์ เมืองที่มี 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค

กลางอยู่ (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เข้าชม จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (Piazza Del Duomo) อันเป็นที่ตั้ง      

หอเอนเมืองปีซ่า (Leaning Tower of Pisa) หอระฆังทรงกระบอก 8 ชั้น ที่สร๎างด๎วยหินอํอนขาว  
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เอกลักษณ์และสาเหตุที่ทําให๎หอระฆังแหํงนี้ได๎เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั้นคือการที่ตัวอาคารมีลักษณะเอียงไปทางเหนือ

ประมาณ 3.97 องศา หอเอนแหํงนี้แรกเริ่มสร๎างในปี 1174 แตํเมื่อสร๎างขึ้นไปเพียง 3 ชั้น ฐานอาคารก็เกิดการทรุดตัว

ลง เนื่องจากเนื้อดินในบริเวณนี้ไมํมีชั้นหินแทรก ประกอบกับตั้งอยูํใกล๎แมํน้ําอาร์โน ทําให๎ดินมีความชื้นและเหลวกวํา

ปกติ จนทําให๎ต๎องยุติการกํอสร๎างไปกวํา 94 ปี จนกระทั่งปี 1272 จีโอวานี ดี ซีโมเนํ (Giovanni di Simone) ได๎มาสาน

ตํอ กํอนชั้นที่ 7 ของอาคารจะเสร็จในปี 1319 และเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อปี 1372 นับเป็นเวลารํวม 199 ปี นับจากวันที่

เริ่มสร๎าง ให้ท่านได้ชมบริเวณรอบหอระฆังแห่งนี้พร้อมเก็บรูปเป็นที่ระลึก 

จากนั้น เดินทางมาที่เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) (ใช๎เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) ขึ้นชมวิวมุมสูงจากจัตุรัสไมเคิลแองเจลโล่

(Piazzale Michelangelo) ที่สร๎างขึ้นในปี 1869 บนเขาทางตอนใต๎ของใจกลางเมือง จากตรงนี้ทาํนสามารถเห็นเมอืง

ฟลอเร๎นซ์ทั้งเมืองที่มีแมํน้ําอารโ์นไหลผําน มี อาสนวิหารซันตามาเรียแห่งฟลอเรนซ์ (Santa Maria del Fiore 

Cathedral) ศาสนสถานที่ใหญํเป็นอันดับที่ 4 ของยุโรป และเป็นอาคารที่สงูที่สุดในเมอืง เดํนตระหงํานด๎วยโดมสีส๎ม

ขนาดใหญํซึ่งยงัเป็นที่ถกเถียงกันอยูํวําใชเ๎ทคโนโลยีใดในการสร๎าง โดยสถาปนิกที่สามารถทําได๎สําเร็จก็คือ ฟิลิโป้ บัวเน

เลสกี้ หลังจากตัวหลังคาถูกทิง้ให๎โลํงกวําร๎อยปี และยังเห็น สะพานเวคคีโอ้ (Ponte Vecchio) สะพานที่มีชื่อเสียงมาก

ที่สุดและเกําแกํที่สุดของเมือง โดดเดํนด๎วยหน๎าตา เพราะวําไมํใชํแคํสะพานธรรมดา แตํเป็นสะพานที่มีทัง้ร๎านคา๎ โรงเตี๊ยม 

และร๎านอาหารเรียงรายตลอดสะพานแหํงนี้ 
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เย็น บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
ที่พัก   The Gate Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่เจ็ด ฟลอเรนซ์ • โรม • นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารเซ้นท์ ปีเตอร์ • โคลอสเซียม • โรมัน ฟอรั่ม  

                         • น้้าพุเทรวี่ • บันไดสเปน              (เช้า / กลางวัน / เย็น) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสูํศูนย์กลางการปกครองของอิตาลีที่ กรุงโรม (Rome) (ใช๎เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศ และ

เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันที่รุํงเรืองถือเป็นรากฐานของสังคมและวัฒนธรรมของชาติยุโรป  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น บริการท่านด้วยพิซซ่ามาการิต้า พิซซ่าต้นฉบับสไตล์อิตาลีที่บ่ง

บอกความเป็นต้นต้าหรับจากสีของธงชาติอิตาลี คือ สีแดงจากซอสมะเขือเทศ สีขาวจากชีส และสีเขียวจาก

ออริกาโน่ 

จากนั้น               พาทํานสูํ นครรัฐวาติกัน (State of the Vatican City) นครแหํงคริสจักรที่อยูํในกรุงโรม ถือเป็นศูนย์กลางของคริส

ศาสนิกชน นิกายโรมันคาทอลิก เป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สําคัญ พาท่าน
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ถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ (St. Peter’ Square) ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอร์นินี อีกหนึ่งประติมากร

ผ๎ูได๎ฉายาวํา สามารถเสกหินอํอนให๎หายใจได๎ จัตุรัสสามารถจุคนได๎ประมาณ 60,000 คน ตรงกลางมีเสาโอบีสิส

หินแกรนิตแดง สูง 25.5 เมตร จากอียิปต์ ซึ่งเป็นการแสดงถึงแสงยานุภาพของโรมันที่มีตํอประเทศในยุโรปและแถบเมดิ

เตอร์เรเนียนในขณะนั้น  

 

 

 

 

 

 

 

 
 มหาวิหารนักบุญปีเตอร์ เป็นที่ฝังพระศพของพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ถูกลงโทษประหารชีวิตด๎วยการตรึงไม๎กางเขนใน

สมัยของจักรพรรดิเนโร เมื่อปี ค.ศ. 68 ถือเป็นศูนย์รวมทั้งทางกายและทางในของวาติกัน 

 

จากนั้น  น้าท่านเก็บรูปเป็นที่ระลึกบริเวณด้านนอก กับความยิ่งใหญํของ อีก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ต๎นแบบ

ของสนามกีฬาของโลก เป็นแหลํงบันเทิงที่ใหญํที่สุดในโรมัน โคลอสเซี่ยม (Colosseum) หรือชื่ออยํางเป็นทางการวํา 

ฟราเวียนแอมฟิเธียเตอร์ สร๎างขึ้นในสมัยของจักพรรดิเวสปาเซียนในปี ค.ศ. 70 กํอนเปิดอยํางเป็นทางการในอีก 10 ปี

ตํอมา เป็นสนามกีฬาที่จะเป็นการประชันการตํอสูํระหวํางเหลํานักรบกลาดิเอเตอร์ด๎วยกันเอง และกับสัตว์ดุร๎าย เชํน 

สิงโต ช๎าง แรด เป็นต๎น โดยบ๎างก็กลําวกันวําการตํอสู๎ในโคลอสเซี่ยมทําให๎สัตว์บางชนิดแทบจะศูนย์พันธุ์เลยทีเดียว  การ

สร๎างอาคารแบบอัฒจันทร์กลม 3 ชั้นขนาดใหญํแหํงนี้ยังถือวําเป็นการผลิตซีเมนต์แหํงแรกๆ ของโลกอีกด๎วย  
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ถัดกันไมํ ไกลพาทําน ผ่านชม  โรมันฟอรั่ม 

(Roman’s Forum) อดีตศูนย์กลางทางสังคม 

เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของอาณาจักรโรมัน 

โดยบริเวณนี้นั้นเป็นที่ตั้งของประตูชัย 2 แหํง ที่

เป็นต๎นแบบของฝรั่งเศส นั่นคือ ประตูชัยคอนส

แตนติน สร๎างขึ้นในครั้งที่พระเจ๎าคอนสแตนตินได๎

ชัยชนะเหนือพระเจ๎าแมกเซนเทียส และประตูชัย

ไททัสที่สร๎างขึ้นหลังจากได๎รับชัยชนะเหนือเมือง

เยลูซาเล็มในปี 81 

จากนั้น พาท่านชมความงามของ น้้าพุเทรวี่ (Trevi Fountain) ที่มักกลําวกันวําเป็นน้ําพุที่สวยที่สุดแหํงหนึ่งในโลก แตํแท๎จริง

แล๎วน้ําพุแหํงนี้เป็น 1 ใน จุดพักน้ําจากสะพานสํงน้ําเทํานั้น แตํด๎วยความสวยงามในรูปแบบสถานปัตยกรรมแบบบาโรก 

ตรงกลางมีรูปปั้นเนปจูนหรือเทพโพไซดอนพร๎อมเหลําอาชาอยูํ โดยที่มาของชื่อน้ําพุแหํงนี้นั้นมาจากหญิงชาวโรม นาม

เทรวี่ที่ได๎บริจาคพื้นที่บริเวณนี้ให๎เป็นสาธารณะประโยชน์ บริเวณด๎วยรอบยังมีร๎านไอศกรีมเจลาโต๎รสเลิศ ของขึ้นชื่อของ

อิตาลีที่มีหลากรส ถัดกันไปไมํไกล พาท่านเดินชมและถ่ายรูปบริเวณ บันไดสเปน (Spanish Steps) บันไดที่กว๎าง

ที่สุดในยุโรป เชื่อมระหวํางจัตุรัสสปังนา กับโบสถ์ทรีนิตี้ หากจุดโรแมนติกของปารีสคือหอไอเฟล บันไดสเปนก็เปรียบได๎

เชํนนั้น เพราะภาพยนตร์รักหลากหลายเรื่องที่ถํายทําในโรมนั้น ก็มักจะไมํพลาดที่จะให๎คูํพระนางบอกรักหรือจุมพิตกันที่

บันไดแหํงนี้นอกจากนั้นยังมีสินค๎าแบรนด์เนมหลากหลายให๎ทํานได๎เลือกสรรค์อยํางเต็มที่  ไมํวําจะเป็น Gucci, Louis 

Vuitton, Prada, Longchamp, Chanel, DIOR, Balenciaga เป็นต๎น แตํหากสนใจชิมกาแฟเอสเปรสโซํต๎นตําหรับ ก็มีร๎าน

กาแฟมากมายให๎ทํานได๎ลิ้มลอง 
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ค่้า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 

ที่พัก   Hotel Capannelle หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่แปด โรม • ท่าอากาศยานนานาชาติฟูมิซิโน่    (เช้า / - / - ) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
สมควรแก่เวลา นําทํานเดินทางสูํ ท่าอากาศยานนานาชาติฟูมิซิโน่ (Fiumicino Intl’ Airport) เพือ่ให๎ทํานได๎มี

เวลาทําการคืนภาษี (Vat Refund) 
13.30 น. ออกเดินทางกลับสูํ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG945 
  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
วันที่เก้า  สุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ            ( - / - / - ) 
06.05 น. ถึงทําอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิด๎วยความประทับใจ 

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

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 

วันเดินทางและราคา มหัศจรรย์ ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 9 วัน 6 คืน NEW YEAR ‘20 
 ฝรั่งเศส - สวิสเซอแลนด์ - อิตาลี โดยสายการบินไทย (TG) 

เริ่มเดินทาง เดินทางกลับถึง เที่ยวบิน 

25 ธ.ค. 2019 2 ม.ค. 2020 TG930 / TG 945 
ราคา  ผู้ใหญ่ ท่านละ 82,900.- 

ราคา เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 82,900.- 
ราคา เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เตียงเสริม) ท่านละ 75,900.- 
ราคา เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ท่านละ 65,900.- 
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 10,000.- 

** คณะเดินทางจ้านวน 25 ท่านต่อกรุ๊ป** 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 
ชั้นธุรกิจ TG (BKK-CDG/FCO-BKK) เพิ่มเงินจากราคาเดิม ***กรุณาเช็คกับทางเจา๎หน๎าที่คํะ 90,000 – 120,000 
ในกรณีลูกค๎ามีตั๋วแล๎ว TG (BKK-CDG/FCO-BKK) หักออก 22,000 
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อัตราค่าบริการรวม 

 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพร๎อมกรุ๏ป (BKK-CDG/FCO-BKK) สายการบินไทย Thai Airway(TG)  
 ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหํง 
 คําระวางน้ําหนักกระเป๋าไมํเกิน 30 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตํอ 1 ใบ ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ๎ง

เปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ําหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึด

ตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ 
 คําที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห๎องละ 2 ทําน) 
 คําอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ําดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทําน 
 คําเข๎าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คํารถโค๎ชรับ-สํงสถานที่ทํองเที่ยวและยานพานหะตามรายการระบุ 
 คํามัคคุเทศก์ท๎องถิ่นและหัวหน๎าทัวร์นําเที่ยวคนไทย 
 ทิปสําหรับคนขับรถ ประมาณ 2 ยูโร/ทําน/วัน 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน  50,000 USD / เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คําประกันอุบัติเหตุและคํารักษาพยาบาล คุ๎มครองเฉพาะกรณีที่ได๎รับอุบัติเหตุระหวํางการเดินทาง 

ไมํคุ๎มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินสํวนตัวและไมํคุ๎มครองโรคประจําตัวของผ๎ูเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จําย 3% 
 คําวีซําเชงเก๎น 3,500 บาท / ทําน 
 คําทําหนังสือเดินทางไทย และคําธรรมเนียมสําหรับผ๎ูถือพาสปอร์ตตํางชาติ 
 คําน้ําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวําสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมตํอทําน 
 คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซักรีดที่ไมํได๎ระบุไว๎ในรายการ 
 คําใช๎จํายอันเกิดจากความลําช๎าของสายการบิน ,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท๎วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ

ไมํให๎ออกและเข๎าเมืองจากเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมืองและเจ๎าหน๎าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตํางประเทศซึ่งอยูํนอกเหนื อ

ความควบคุมของบริษัทฯ 
 คําทิปหัวหน๎าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 100 บาท รวมทั้งทริป  9 วัน  900 บาท/ทําน 
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เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิค์ณะเดินทาง 20 ทํานขึ้นไป กรณีไมํถึง 20 ทําน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรอื

เปลี่ยนแปลงราคาคําทัวร์เพิ่ม เพื่อทําการออกเดินทาง โดยจะแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหนา๎ 20 วันกํอนการเดินทาง 
2. กรุณาจองทัวร์ลํวงหนา๎ กํอนการเดินทาง พร๎อมชาํระมัดจาํ 30,000 บาท สํวนที่เหลือชําระทันทีกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 30 วัน

มิฉะนั้นถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชํวงเทศกาลกรุณาชําระกํอนเดินทาง 45 วัน) 
3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต๎องทาํกํอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคํามัดจําให๎ทั้งหมด ยกเว๎นในกรณีวันหยุด

เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงนิมัดจําโดยไมํมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไมํมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
4. กรณีเจ็บป่วย 

4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งจะตอ๎งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ 
เลื่อนการเดินทางของทํานไปยังคณะตํอไปแตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใชจ๎ํายที่ไมํสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง 
ได๎ตามความเป็นจริง 

5.กรณีที่ทํานมีเดินทางบินภายในประเทศและต๎องออกตั๋วภายใน เชํน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ๎าหน๎าที่ทกุครั้ง

กํอนทําการออกตั๋วหรือชาํระคาํทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไมํได๎แจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าหากเกิด

ข๎อผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
6. ในการจองทวัร์ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อยํางน๎อย 40-45 วัน กํอนวันเดินทางที่ระบุไว๎ เนือ่งจากมีผลในการจองคิววีซาํ ในกรณีที่ทํานทําการ

จองเขา๎มาลําช๎ากวําที่กาํหนดไว๎ รบกวนสอบถามทางเจ๎าหนา๎ที่อีกครั้ง 
7. หลังการจองทัวร์  20 วัน กรุณาแนบสแกนCOPY หน๎าพาสปอร์ตและใบกรอกขอ๎มูลคําร๎องในการขอยื่นวีซาํสํงกลับมา เพื่อกรอกข๎อมูล

ขอคิวในการยื่นวีซํา 
8. กรณทีํานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทํานไมํได๎รับการพิจารณาวีซําไมํวําด๎วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็น

การพิจารณาจากสถานฑูตฯ ให๎ถือเป็นการยกเลิกตามเงือ่นไข ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
9. กรณีทํานไมํได๎รับการพิจารณาวีซําไมํวําด๎วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพจิารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการรับผิดชอบ

ทุกกรณ ี
 

โรงแรมที่พักและสถานทีท่องเที่ยว 

 
 สําหรับห๎องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทํานั้น กรณีเดินทางเป็นผ๎ูใหญํ 3 ทําน บริษัทฯขอแนะนําให๎ทําน

เปิดห๎องพักเป็นแบบ 2 ห๎อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญํกับเตียงพับเสริม หรือไมํมีห๎องพักแบบ 3 

เตียงเลย 
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 การวางแปลนห๎องพักของแตํละโรงแรมจะมีความแตกตํางกัน อาจทําให๎ห๎องพักแบบเดี่ยวSingle ห๎องคูํ Twin/Double อาจจะไมํ

ติดกันหรืออยูํคนละชั้น 
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไมํมีอํางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบ

ของแตํละโรงแรมนั้นๆ และห๎องพักแตํละห๎องอาจมีลักษณะแตกตํางกัน 
 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้นมากและห๎องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การปรับเปล่ียนหรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม 
 โรงแรมในยุโรปสํวนมากจะไมํมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูํในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ํา จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดู

ร๎อนเทํานั้น 
 บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในชํวงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหลํานี้ ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหน๎า หากทราบเวลาที่แนํนอนกํอนเดินทาง 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯ มีสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมํอาจแก๎ไขได๎  
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการทํองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของผ๎ูเดินทางเป็นสําคัญ 
 หนังสือเดินทางต๎องมีอายุการใช๎งานเหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผ๎ูมีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ทํองเที่ยวเทํานั้น 

(หนังสอืเดินทางตอ๎งมีอายุเหลือใช๎งานไมํนอ๎ยกวํา 6 เดือน บริษัทฯไมํรับผิดชอบหากอายุเหลือไมํถึงและไมํสามารถเดินทางได๎) 
 ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลําช๎าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท๎วง,การนัดหยุดงาน, 

การกํอจลาจล หรือกรณีทํานถูกปฎิเสธการเข๎าหรอืออกเมืองจากเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมอืง หรือ เจ๎าหน๎าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย

และตํางประเทศซึ่งอยูํนอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค๎าจะต๎องยอมรับในเงื่อนไขนี้ใน

กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู๎เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมํได๎เกิดจากอุบัติเหตุใน

รายการทํองเที่ยว (ซึ่งลูกค๎าจะต๎องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร์) 
 ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทาํนใช๎บริการของทางบรษิัทฯ ไมํครบ อาทิ ไมํเที่ยวบางรายการ,ไมํทานอาหารบางมื้อ, 

เพราะคําใช๎จํายทกุอยํางทางบรษิัทฯได๎ชําระคาํใช๎จาํยให๎ตัวแทนตํางประเทศแบบเหมาจํายขาด กํอนเดินทางเรียบรอ๎ยแล๎วเป็นการ

ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ

นักทํองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
 กรณีที่การตรวจคนเข๎าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตํางประเทศปฎิเสธมิให๎เดินทางออกหรือเขา๎ประเทศที่ระบุไว๎ในรายการเดินทาง 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไมํคืนคําบริการไมํวาํกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีที่ทํานไมํเดินทางพร๎อมคณะไมํสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมํสามารถเปล่ียนชื่อได๎

หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคําน้ํามันหรือคําเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกลําว 
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 เมื่อทํานตกลงชําระเงินไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวนผํานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯ จะถือวําทําน

ได๎ยอมรับในเงื่อนไขขอ๎ตกลงตํางๆ ที่ได๎ระบุไว๎ข๎างต๎นนี้แล๎วทั้งหมด 
 กรุ๏ปที่เดินทางชํวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต๎องการันตีมัดจาํกับสายการบินหรอืผํานตัวแทนในประเทศหรือตํางประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน

พิเศษ เชํน Charter Flight , Extra Flight จะไมํมีการคืนเงินมัดจําหรือคาํทัวร์ทัง้หมด 
 ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไมํตรงกับใบหน๎าปัจจุบัน ถึงจะยังไมหํมดอายุก็ตาม อาจทําให๎ทาํนโดนปฎิเส

ธการเข๎าและออกประเทศได๎ เชํน ศัลยกรรม ผําตัดขากรรไกรที่ทําให๎ใบหน๎าเปล่ียนไป ดังนั้น ทํานต๎องทําพาสปอร์ตเลํมใหมํกํอนทํา

การจองทัวร์  
 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมํอนุญาติให๎ทํานเดินทางออกนอกประเทศได๎ โปรดทําการตรวจสอบกอํนการจองทัวร์วําทาํนสามารถเดินทาง

ออกนอกประเทศได๎หรอืไมํ ถ๎าไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยูํเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆ

ทั้งสิ้น 
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ทํานจะต๎องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนวําสามารถเดินทางออกนอกประเทศได๎ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์

ที่ชัดเจน สิ่งนีอ้ยูํเหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 กรณีใช๎หนังสอืเดินทางราชการ(เลํมน้ําเงิน)เดินทางเพือ่การทอํงเที่ยวกับคณะทัวร์ หากทาํนถูกปฏิเสธในการเข๎า-ออกประเทศใดๆก็

ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มํคืนคําทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 
** กํอนตัดสินใจจองทวัร์ควรอาํนเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อยาํงละเอียดทุกหนา๎อยํางถํองแท๎แล๎วจึงมัดจาํเพื่อประโยชน์ของทําน

เอง** 

 

 เอกสารการขอวีซําเชงเก๎น  (ประเทศอิตาล)ี 

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

1.  หนังสือเดินทางเลํมปัจจุบันที่มีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือน และมีหน๎าวํางไมํน๎อยกวํา 3 หน๎า  ถ๎ามีหนังสือเดินทางเลํมเกํา ที่เคยได๎รับวี

ซําจากประเทศในกลํุมเชงเก๎น หรือวีซําประเทศ อื่นๆ ให๎ทํานแนบมาด๎วย 

2. รูปถํายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พื้นหลังสีขาวอายุไมํเกิน 6 เดือน  ห๎ามถํายด๎วยตัวเอง   
รูปจะต๎องเป็นภาพหน๎าตรง  กรุณารวบผมให๎เห็นใบหน๎าให๎ชัดเจน และมองเห็นหูทั้งสองข๎าง  ห๎ามสวม

แวํนหรือเครื่องประดับ ไมํใสํคอนแทคเลนส์  ห๎ามสวมแวํน และห๎ามตกแตํงภาพจากคอมพิวเตอร์ โดย

สถานทูตจะมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกับวีซ่า ที่ท่านเคยได้รับย้อนหลงไป 6 เดือน 

หากพบว่าท่านใช้รูปถ่ายเคยมีวีซ่าที่เกิน 6 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรูปใหม่ และโปรดเลือก

เสื้อผ้าที่ไม่ซ้้ากับชุดเดิม ทางสถานทูตฯ เข้มงวดเรื่องรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อก้าหนด ท่านอาจต้อง

เสียเวลาไปถ่ายรูปและต้องมาแสดงตัวใหม่ในการยื่นวีซ่า 
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3. สําเนาบัตรประชาชน 

4. สําเนาทะเบียนบ๎าน (กรุณาถํายหน๎าแรกที่มีรายละเอียดบ๎านเลขที่มาด๎วย) 

5. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ,เปลี่ยนนามสกุล 

6. ใบสมรส,ใบหยํา,สูติบัตร(เด็กที่มีอายุต่ํากวํา 18 ปี )  

7. หลักฐานการทํางาน 

 กรณีผ๎ูเดินทางเป็นเจ๎าของกิจการ : ใช๎หนังสือจดทะเบียนบรษิัทฯ ที่มีรายชือ่ผ๎ูประกอบกิจการ  (คัดลอกไว๎ไมํเกิน 1 เดือน

นับจากวันที่ยื่นวซีํา)  แปลเป็นภาษาอังกฤษ  

 กรณีผ๎ูเดินทางเป็นเจ๎าของร๎านค๎า : ใช๎ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผ๎ูเป็นเจ๎าของรา๎นค๎า (ทพ.4), (พค. 0403) 
 กรณีผ๎ูเดินทางเป็นพนักงานบรษิัทฯจดหมายรับรองการทํางานฉบับภาษาอังกฤษ(ตัวจรงิ) ระบุชื่อ นามสกุล เลขที่

พาสปอร์ต ตามพาสปอร์ต ตําแหนํง เงินเดือน  ระยะเวลาวาํจ๎าง  วันที่ได๎รับอนุมัติให๎ลา  (ให๎ใช ๎“TO WHOM IT MAY 
CONCERN” ไมํต๎องระบุชือ่สถานทูตในการยื่น ) 

 กรณีที่เป็นข๎าราชการ: ใช๎หนังสือรับรองจากหนํวยงานที่สังกดั(มีอายุไมํเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซํา) 
 กรณีราชการที่เกษียณอายุ  ต๎องแนบสําเนาบัตรข๎าราชการบําเหน็จบํานาญ 
 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต๎องมีหนังสอืรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวํากาํลังศึกษาอยูํ และระบุชั้นปีที่ศึกษา เป็น

ภาษาอังกฤษ(มีอายุไมํเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซํา) 
 อาชีพอสิระ โปรดเขียนจดหมายแนะนําตัวชี้แจงสถานะและรายได๎ของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ 

** ในกรณีท่ี เด็กอายุต่้ากว่า 20  ปี ** 

กรณีเด็กอายุต่ํากวํา 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต๎องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

 เดินทางกับบุคคลอื่นที่ไมํใชํบิดาและมารดา บิดาและมารดาต๎องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให๎โดยที่วําการเขตหรืออําเภอ 

เทํานั้นและให๎ระบุวํา ยินยอมให๎เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อยํางไรกับครอบครัว 
 เดินทางกับบิดา มารดาต๎องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให๎โดยที่วําการเขตหรืออําเภอเทํานั้นและให๎ ระบุวํา มารดายินยอม

ให๎เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  
 เดินทางกับมารดา บิดาต๎องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให๎โดยที่วําการเขตหรืออําเภอเทํานั้นและให๎ ระบุวํา มารดายินยอม

ให๎เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) 
 ในกรณีที่บิดามารดา ได๎แยกทางกันนั้น จําเป็นที่ บิดา หรือ มารดา จะต๎องแสดงหนังสือ ปกครองบุตรที่ถูกต๎องทางกฏหมาย ( ป.ค. 

14 ) พร๎อม แปลเป็นภาษาอังกฤษ  หรือ ถ๎าในกรณีทะเบียนหยํา ระบุชัดเจนวํา ผ๎ูเยาว์ อยูํอํานาจการปกครอง ของ บิดา หรือ 

มารดา ก็ใช๎แทนกันได๎ พร๎อม แปลเป็น ภาษา อังกฤษ พร๎อมใบสูติบัตร ของผ๎ูเยาว์ เพื่อใช๎ในการเชี่ยมโยงความสัมพันธ์ 

 

8. หลักฐานทางการเงิน   



 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

สําเนา BOOK BANK สํวนตัวย๎อนหลัง 6 เดือน และ จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee)  ซึ่งจะต๎องเป็นบัญชีเดียวกัน

เทํานั้น ดังนี้ 

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

โดยต๎องเป็นฉบับจริงและระบุจํานวนเงินมี ซึ่งจะต๎องออกจดหมายมาไมํเกิน  7   วันนับจากวันที่จะยื่นวีซํา พร๎อมทั้งสําเนา 

BOOK BANK ย๎อนหลัง 6 เดือน โดยที่ยอดเงินคงเหลือต๎องมี 6 หลักขึ้นไป ตํอ 1 ทําน และอัพเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบันที่ยื่น

วีซํา พร้อมน้าเล่มจริงไปด้วย (ต๎องมีการเข๎าออกของเงินสม่ําเสมอ ห๎าม!!! ทําการโอนเงินเข๎าไปเป็นยอดใหญํในครั้งเดียวกํอน

การยื่นวีซําเด็ดขาด!) 

● กรณีเงินฝากประจํา ที่ไมํสามารถปรับยอดได๎ ทํานต๎องขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร (STATEMENT) โดยให๎

ธนาคารระบุวําทํานมีเงินคงอยูํในบัญชีฝากประจาํ (ออกจดหมายรบรองเป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น) และในการขอหนังสือรับรองต๎อง

มีอายุไมํเกิน 7 วัน นับจากวันที่ได๎คิวยื่นวีซํา และ ให๎แนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจําย๎อนหลังมาด๎วย 

(สถานทูตไมํรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี) 

 ในกรณีที่มีผู๎รับรองคําใช๎จําย ต๎องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

● จดหมายจากผ๎ูรับรองคําใช๎จําย (ภาษาอังกฤษเทํานั้น) 

● หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผ๎ูเดินทางกับผ๎ูรับรองคําใช๎จําย เชํน ทะเบียนบ๎าน, สําเนาทะเบียนสมรส 

        -  พํอ, แมํ สามารถรับรองคําใช๎จํายให๎บุตรได๎ 

- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให๎กันและกันได๎ 

- เพื่อนและสามีภรรยาที่ไมํได๎จดทะเบียนสมรสและไมํมีบุตร ไมํสามารถรับรองคําใช๎จํายให๎กันได๎ 

- ปู,่ ยํา, ตา, ยาย ไมํสามารถรับรองคําใช๎จํายให๎หลานได๎ 

●  กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย๎อนหลัง 6 เดือน ของผ๎ูรับรองคําใช๎จํายพร๎อมทั้งอัพเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบัน (ไมํเกิน 

30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซํา)และหนังสือรับรองเงินฝากที่ออกให๎โดยธนาคาร(Bank Guarantee)โดยต๎องระบุชื่อผ๎ูเดินทาง ที่ต๎องการ

จะรับรองคําใช๎จําย 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงที่ต๎องนําติดตัวมาในวันที่ต๎องสแกนลายนิ้วมือ  
 บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุต่ํากวํา 18 ปี ) 
 สมุดเงินฝากธนาคาร ให๎ตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซํา 
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 เวลาการอนุมัติผลวีซําจะอยูํ  10-15 วัน ทําการ ไมํรวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ ในบางกรณีอาจ

ใช๎ระยะพิจารณานานกวําที่กําหนด         
 ระหวํางพิจารณาไมํสามารถดึงเลํมออกมากํอนได๎ 
 คําแปลเอกสารทุกอยํางไมํรวมอยูํในคําดําเนินการของทัวร์ 

 การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยูํกับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมํมีสํวนเกี่ยวข๎องกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น  บริษัท

เป็นเพียงตัวแทนที่คอยอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซําเทํานั้น ข๎อมูลและเอกสารทุกอยํางต๎องเป็นความจริงความบิดเบียน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไมํผํานทุกกรณี *** 

ข้อมูลค้าร้องขอยื่น วีซ่า ประเทศอิตาลี  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

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

ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION) 

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ  .......................................................................................................................................

(ตามหน๎าพาสปอร์ต) 

ชื่อ- นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปล่ียนชื่อ - นามสกุล ) ………………………………………………….…………………… 

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

ศาสนา/RELIGION  

.............................................................................................................................................................................................................  

ที่อยูํ/ADDRESS :……………………………... หมูํที่................  ตรอก/ซอย.....................................  ตําบล/แขวง

.......................................  

อําเภอ/เขต.......................................................................... จังหวัด ....................................................  รหัสไปรณีย์ 

.............................................. 

เบอร์มือถือ * .........................................................................    E-MAIL: * .................................................. 
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ประวัติครอบครัว( FAMILY INFORMATION ) 

ชื่อสาม/ีภรรยา .................................................................................. วันเกิด คูสํมรส  .................................สัญชาติ. 

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

มีบุตร จ้านวน ........................................... คน  

1. ชื่อ .................................................................................. วันเกิด.....................................จงัหวัดที่เกิด 

2. ชื่อ .................................................................................. วันเกิด.....................................จงัหวัดที่เกิด 

3. ชื่อ .................................................................................. วันเกิด.....................................จงัหวัดที่เกิด 

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

1. ชื่อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วันเกิด  

อาชีพ.................................................... ที่อยูํปัจจุบัน........................ 

2. ชื่อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วันเกิด .......... 

อาชีพ.................................................... ที่อยูํปัจจุบัน.......... 

3. . ชื่อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วันเกิด....................... 

อาชีพ.................................................... ที่อยูํปัจจุบัน.......................................... 

ประวัติการศึกษา (PROFESTION INFORMATON) 

ระดับการศึกษา ....................................................... สถานที่จบการศึกษา .................. 

ประวัติการท้างาน (PROFESTION INFORMATION ) 

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

ชื่อบริษัท / EMPLOYER’S NAME : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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ลักษณะงานที่ทํา ......................................................................................................................................... 

เบอร์โทรติดตํอ : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ที่อยูํ/ADDRESS : .......................................  หมูํที่................  ตรอก/ซอย.....................................  ตําบล/แขวง

...........................................                 อําเภอ/เขต................................................ จังหวัด 

.........................................................  รหสัไปรณีย์ .......................................................... 

ท่านเคยได้รับวีซ่าเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือ ไม่ 

............................................................................................................................. 

หากเคยมีวีซ่าเชงเก้นภายใน 3 ปี ได้รับจากสถานทูตประเทศอะไร

...........................................................................................................  

วันที่เคยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น 

........................................................................................................................................... 

(ดูได้จากตราประทับ ตม. ใน PASS PORT ที่ได้เข้าและออกจากกลุ่มประเทศเชงเก้น) 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่                            เคย                                      ไม่เคย  

หากเคยถูกปฎิเสธเพราะสาเหตุใดถึงถูกปฎิเสธ  

........................................................................................................................................... 

 ชื่อ/นามสกุล ผุ้ติดต่อท่ีไทย (ภาษาอังกฤษ) 

................................................................................................................................................. 

ที่อยูํ/ADDRESS : ......................................หมูํที.่...............  ตรอก/ซอย............................................  ตําบล/แขวง

..........................................                    อําเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด 

..................................................  รหัสไปรณีย์ ..................................................... 

เบอร์มือถือ  .........................................................................    E-MAIL : .................... 

 


