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อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส 

จุดเด่น 

 

• ชมความงดงามตระการตาของ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์ 
• ถา่ยรูปทีร่ะลกึดา้นหนา้ สนามกฬีาโคลอสเซยีม 
• ประตชูยัคอนสแตนตนิ สญัลักษณ์แหง่ชยัชนะ  
• ชม น า้พเุทรวี ่Trevi Fountain จดุก าเนดิของเสยีงเพลง ทรคีอยน์ออฟเดอรฟ์าวดเ์ทน่ทีโ่ดง่ดงั 
• ชม มหาวหิารดโูอโม Duomo ทีง่ดงาม, หอเอนปิซา่ สญัลักษณ์ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย ์
• ลงเรอืเดนิทางสู ่เกาะเวนซิ เมอืงทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บการกลา่วขานวา่โรแมนตกิทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

• ชม จตัรุสัเซนตม์ารค์  

• ชม รูปแกะสลกัสงิโตบนหนา้ผาหนิ เป็นอนุสาวรยีท์ีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืง 
• น่ังรถไฟพชิติยอด เขาจงุฟราว  
• ถา่ยรูปทีร่ะลกึ หอไอเฟล  
• น าทา่น ลอ่งเรอืบาโตปารเิซยีน  Bateaux Parisiens  
• พระราชวงัแวรซ์ายส ์เพือ่เขา้ชมความยิง่ใหญอ่ลงัการ 
• อสิระเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนดเ์นมที ่หา้งแกลาลีล่าฟาแยต เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่ 
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ชื่อโปรแกรม อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส   
จ านวน 8 วนั 5 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - โดฮา 

 
17:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 8 เคาน์เตอร ์Q สาย

การบนิ QATAR AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 

20:40 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน ฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตาร ์โดยเทีย่วบนิที ่QR835 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

วนัที ่2 โดฮา - โรม - วาตกินั - ปิซ่า (อติาล)ี 

 

00:15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน ฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 

01:45 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่ทา่อาศยาน ฟิอูมชิโิน เมอืงโรม ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS 

เทีย่วบนิที ่QR115 
 

06:55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน ฟิอูมชิโิน เมอืงโรม หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระ
เรยีบรอ้ย น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่กรุงโรม Rome เมอืงหลวงของประเทศอติาลซีึง่มอีดตีอันยิง่ใหญ่ และ

เกรยีงไกรในยุคจักรวรรดโิรมันเรืองอ านาจเมือ่ราวกว่า 2,000 ปีทีผ่่านมาแลว้ เขา้สู ่นครวาตกินั Vatican รัฐ

อสิระทีป่กครองตนเอง เป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ ชมความงดงามตระการตาของ มหา
วหิารเซนตปี์เตอร ์สถาปัตยกรรมล ้าค่าทีส่ดุแห่งหนึ่งของโลกซึง่ตกแตง่อย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก 

เพยีตา้ ผลงานของศลิปินเอก ไมเคลิแองเจโล เสาพลับพลาทีอ่อกแบบโดย เบอรน์นิี และยอดโดมขนาดใหญ่
ซึง่ปัจจุบันเป็นสิง่ล ้าค่าคู่บา้นคู่เมอืงของอติาล ีจากนัน้น าคณะแวะถ่ายรูปทีร่ะลกึดา้นหนา้ สนามกฬีาโคลอส

เซยีม Colosseum โบราณสถานเกา่แก ่1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกเคยเป็นสนามกฬีายักษ์ทีส่ามารถจุคนได ้

กวา่ 50,000 คน และ ประตูชยัคอนสแตนตนิ Arch of Constantine สญัลักษณ์แห่งชยัชนะ และทีม่าของ
ถนนทุกสายมุ่งสูก่รุงโรม จากนัน้น าชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดโิรมันอันศักดิส์ทิธิ ์โรมนั ฟอร ัม่, 

จตัรุสัเวเนเซยี, ระเบยีงปาลาสโซ สถานทีใ่ชก้ลา่วสนุทรพจน์ของมสุโสลนิใีนโอกาสตา่งๆ ชม อนุสาวรยีพ์ระ
เจา้วคิเตอร ์เอ็มมานูเอ็ลที ่2 ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นพระบดิาของชาวอติาล ีจากนั้นน าคณะชม น า้พุเทรวี ่Trevi 

Fountain จุดก าเนิดของเสียงเพลง ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่นที่โด่งดัง ชมความสวยงามของงาน
ประตมิากรรมหนิออ่นแบบบาร็อค ซึง่เป็นเรือ่งราวของเทพมหาสมทุร ตามต านานกลา่วไวว้า่หากใครไดม้าถงึน ้าพุ

แห่งนี้แลว้โยนเหรียญอธษิฐานทิง้ไวจ้ะไดก้ลับมาเยอืนกรุงโรมอกีครัง้หนึ่ง อสิระใหท้่านเดนิเล่นหรอืเลอืกซือ้

สนิคา้ต่างๆ ที่ย่าน บนัไดสเปน Spanish Steps แหล่งพักผ่อนของชาวอติาลีซึ่งเต็มไปดว้ยนักท่องเที่ยว
หลากหลายเชือ้ชาต ิน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า Pisa ผ่านบริเวณที่ราบระหว่างเชงิเขา อยู่ในแควน้ทัสกานี ฝ่ังแม่น ้ าอาร์โน 

ประเทศอติาล ีอยู่ทางตะวนัตกของเมอืงฟลอเรนซ ์ฟีเรนเซ ประมาณ 100 กโิลเมตร และทางตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของเมอืงเซยีนาปรมาณ 130 กโิลเมตร จตรัุสดโูอโมแหง่ปิซาไดรั้บเลอืกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็น

มรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ. 1987 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั  Hotel Galilei (Pisa , Italy) หรอืเทยีบเทา่             

                                       

วนัที ่3 ปิซา่ - เวนสิ เมสเตร (อติาล)ี 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้สู่บริเวณ  จตัุรสักมัโป  เดย์ มีราโกลี Compo Dei Miracoli ที่ประกอบดว้ยกลุ่มอาคาร

สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสกส์ถานทีต่ัง้ของ มหาวหิารดูโอโม Duomo ทีง่ดงามและหอเอนแห่งเมอืงปิซา่อัน
เลือ่ง ชม หอเอนปิซ่า Leaning Tower of Pisa สญัลักษณ์แห่งเมอืงปิซ่า 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุค

กลางเริม่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสรา้งตอ้งหยุดชะงักลงไปเมื่อ
สรา้งไปไดถ้งึชัน้ 3 ก็เกดิการยุบตัวของฐานขึน้มา และต่อมาก็มกีารสรา้งหอต่อเตมิขึน้อกีจนแลว้เสร็จ โดยใช ้

เวลาสรา้งทัง้หมดถงึ 177 ปี โดยที ่ หอเอนปิซ่านี้ กาลเิลโอ บดิาแห่งวทิยาศาสตรซ์ึง่เป็นชาวอติาเลีย่นไดใ้ช ้

เป็นสถานทีท่ดลองทฤษฎแีรงโนม้ถ่วงของโลกทีว่า่ส ิง่ของสองชิน้น ้าหนักไม่เท่ากัน ถา้ปลอ่ยสิง่ของทัง้สองชิน้
จากที่สูงพรอ้มกันก็จะตกถึงพื้นพรอ้มกัน จากนั้นใหท้่านอสิระไดถ้่านรูป และเลือกซื้อสนิคา้ที่ระลกึราคาถูก 

จากนั้นน าเดินทางโดยรถโคช้สู่เขต เวนิส เมสเตร ์Venice Mestre ซึ่งเป็นฝ่ังแผ่นดินใหญ่โดยระหว่าง
ทางผา่นชมทศันยีภาพอนังดงามของเสน้ทางอนัคดโคง้และหุบเขาสงู 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืตรอนเชโต ้จากนัน้ลงเรอืเดนิทางสู ่เกาะเวนซิ เมอืงทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บการกลา่วขาน
วา่โรแมนตกิทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก เมอืงทีใ่ชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนนมเีกาะเล็กใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมี

สะพานเชือ่มมากกว่า 400 แห่ง เดนิทางสู ่เกาะซานมารโ์ค ศูนย์กลางของนครเวนิซ ผ่านชม สะพานถอน
หายใจ ที่เชือ่มต่อระหว่าง Doge Palace ซึง่เคยเป็นที่ประทับของเจา้ผูค้รองนครเวนิซในอดีต ชม จตัุรสั

เซนตม์ารค์ Piazza San Marco ทีม่โีบสถเ์ซนตม์ารค์เป็นฉากหลังสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อสิระ
เลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงของเวนซิตามอัธยาศัย อาท ิเครือ่งแกว้มูราโน ่ตน้ต ารับของการเป่าแกว้ของชาวมู

ราโน่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตัง้แต่บรรพชน โดยเครื่องแกว้แต่ละชิน้มรีูปแบบ และคุณภาพเป็นทีย่อมรับจาก

นักทอ่งเทีย่วทั่วโลก อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเลน่ถ่ายรูปหรอื ลอ่งเรอืกอนโดลา่ เพือ่ชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนซิสู ่
คลองใหญ่ Grand Canal คลองทีก่วา้งทีสุ่ดของเกาะ และงานก่อสรา้งทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความเป็นอัจฉรยิะ

ดา้นสถาปัตยกรรมที ่สะพานเรยีลอลัโต ้ศลิปินเอกไมเคลิแองเจโล ไดเ้วลานัดหมายน าคณะลงเรอืเดนิทางกลับ
สูฝ่ั่งที ่ทา่เรอืตรอนเชโต ้
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 

19:15 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่เรอืซานมารโ์ค เพือ่ลงเรอืกลบัสู ่ทา่เรอืตอนเชโต ้
 

ทีพ่กั  Quolity Hotel Delfino Venice Mestre (Venice Mestre , Italy) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 เวนสิ เมสเตร ้- มลิาน (อติาล)ี - ลเูซริน์ (สวติเซอรแ์ลนด)์  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน Milan หรอื มลีาโน Milano เป็นเมอืงหลักของแควน้ลอมบารเ์ดยีและเป็นเมอืง
ส าคัญในภาคเหนือของประเทศอติาล ีตัง้อยู่บรเิวณทีร่าบลอมบารด์ ีLombardy ชือ่เมอืงมลิานมาจากภาษาเคลต ์

ค าว่า Mid-lan ซึง่หมายถงึอยู่กลางทีร่าบเมืองมลิานมีชือ่เสยีงในดา้นแฟชั่นและศลิปะ ซึง่มลิานถูกจัดใหเ้ป็น
เมอืงแฟชัน่ในลกัษณะเดยีวกบันวิยอรก์ ปารสี ลอนดอน และโรม 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลูเซริน์ Lucerne อดตีหัวเมอืงโบราณของสวติเซอรแ์ลนด์ เป็นดนิแดนทีไ่ดรั้บสมญา

นามว่า หลังคาแห่งทวปียุโรป The roof of Europe เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสยีดฟ้าอย่างเทือกเขา
แอลป์แลว้ ก็ยังมภีูเขาใหญ่นอ้ยสลับกับป่าไมท้ีแ่ทรกตัวอยู่ตามเนนิเขาและไหลเ่ขา สลับแซมดว้ยดงดอกไมป่้า

และทุง่หญา้อนัเขยีวชอุม่ อยู่รมิทะเลสาบ เป็นสถานทีไ่ดช้ ือ่วา่ถกูถ่ายรูปมากทีส่ดุในสวสิ น าทา่นชม สะพานไม้

ชาเปล หรอื สะพานแหง่วหิารชาเปล Chapelbridge ซึง่ขา้มแมน่ ้ารอยซ ์เป็นสะพานไมท้ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก 
มอีายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลักษณ์และประวัตศิาสตรข์องเมอืงลูเซริน์ สะพานวหิารนี้เป็นสะพานทีแ่ข็งแรงมากมุง

หลังคาแบบโบราณ เชือ่มต่อไปยังป้อมแปดเหลีย่มกลางน ้า จ่ัวแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขยีนเรื่องราว
ประวัตคิวามเป็นมาของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์ เป็นภาพเขยีนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสยีดายทีปั่จจุบัน

สะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สยีหายไปมาก ตอ้งบรูณะสรา้งขึน้ใหม่เกอืบหมด น าทา่นชม รูปแกะสลกัสงิโตบนหนา้
ผาหนิ เป็นอนุสาวรยีท์ีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืง ทีห่ัวของสงิโตจะมโีลห่ ์ซึง่มกีากบาทสญัลักษณ์ของสวติเซอรแ์ลนด์

อยู่ อนุสาวรียร์ูปสงิโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร ์วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตัง้แต่ ค.ศ. 

1819-1821 โดยสรา้งขึน้เพื่อเป็นเกยีรตแิกท่หารสวสิฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซือ่สตัย ์จงรักภักด ีทีเ่สยีชวีติใน
ฝร่ังเศส ระหว่างการต่อสูป้้องกันพระราชวังในครัง้ปฏวิัตใิหญ่สมัยพระเจา้หลุยสท์ี ่16 และเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ 

สนิคา้คณุภาพดขีองสวติเซอรแ์ลนด ์อาท ินาฬกิาดงั, ชอ็คโกแลต, มดีพับของทหาร ฯลฯ  

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

ทีพ่กั  Grand Europe (Lucerne , Switzerland) หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
5 

วนัที ่5 กรนิเดอรว์าล กรุน - เลาเทอบรุนเนน่ (สวติเซอรแ์ลนด)์ - ดจิอง (ฝร ัง่เศส)  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดลวาลด ์Grindelwald เพือ่ น าท่าน น ัง่รถไฟไตภู่เขาสาย จุงฟราวบาหเ์นน 
สูย่อดเขาจงุฟราว Jungfraujoch เปลีย่นขบวนรถไฟที ่สถานีไคลนไ์ชเด็ด (Kleine Scheidegg) ซึง่รัชกาลที ่

5 เคยเสด็จมา เมือ่ปี 2440 เมอืงอันไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงสกรีีสอรท์ทีส่วยทีส่ดุในโลกตัง้อยู่ในหุบเขารายลอ้มดว้ย
ภูเขาทีส่วยงาม เป็นสถานทีท่ีโ่รแมนตกิ ซึง่ไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกอกีแห่งหนึ่ง

ของสวสิเซอรแ์ลนด ์ระหวา่งทางก่อนถงึยอดเขาจุงเฟรา ท่านสามารถพบเห็น บา้นสไตลส์วสิน่ารักๆ  ทีก่ระจัด

กระจายอยู่ทั่วไป มีทัง้บา้นสนี ้าตาลเขม้ตัดกับหนา้ต่างสแีดงสด , สคีรีมอ่อนตัดกับประตูหนา้ต่างสเีขยีวสด 
สวยงามแปลกตาและมเีสน่ห ์ววิธรรมชาตทิีส่ลับกันระหวา่งสเีขยีวของทุง่หญา้ กบั ภูเขา พืน้ทีท่ีป่กคลมุดว้ยหมิะ

สขีาว ระหวา่งการเดนิทางรถไฟจะจอดใหท้า่นไดช้มความงดงามของเทอืกเขาแอลป์ จนถงึยอดเขาจงุเฟรา ซึง่มี
ความสูงถงึ 13,642 ฟุต เป็นยอดเขาที่สูงทีสุ่ดในทวปียุโรป (Top of Europe) น าท่านชม กลาเซียร์หรือธาร

น ้าแข็งขนาดใหญ่ จากนัน้สนุกสนานกับการเล่นหมิะในลานกวา้ง Sphinx จุดชมววิทีส่งูทีส่ดุในยุโรป สามารถ
มองเห็นไดก้วา้งไกลทีสุ่ด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ ้าน ้าแข็งทีแ่กะสลักใหส้วยงาม อยู่ใต ้ธารน ้าแข็ง 30 เมตร 

สมัผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Alestsch ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ยาวถงึ 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร และ

ไมค่วรพลาดกบัการสง่โปสการด์โดยทีท่ าการไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรูปตาม
อธัยาศยั 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (บนยอดเขาจงูเฟรา GLETSCHER RESTAURANT) 
 น าท่านเดนิทางลงจากยอดจุงเฟรา สู ่เมอืงเลาเทอบรุนเน่น Lauterbrunnen เปลีย่นขบวนรถไฟที ่สถานี

ไคลน์ไชเด็ด Kleine Scheidegg น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดจิอง Dijon อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์กันด ี

ผ่านทุ่งราบอันกวา้งใหญ่แหล่งผลติมัสตาร์ดชือ่ดัง อกีทัง้ยังมชีือ่เสยีงในการผลติไวน์ชัน้เลศิอกีดว้ย ผ่านชม
อาคารบา้นเรือนสมัยเรอเนสซองส ์โบสถ์และวหิารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึง่มีจุดเด่นคอืการมุงหลังคาดว้ย

กระเบือ้งสแีดงสดจัดเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั  Campanile Dijon Centre - Gare (Dijon , France) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่6 ดจิอง - ปารสี (ฝร ัง่เศส) - ลอ่งเรอืบาโตปารเิซยีน 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปารสี Paris เป็นเมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส ตัง้อยู่บนแมน่ ้าแซน บรเิวณตอนเหนือ
ของประเทศฝร่ังเศส บนใจกลางแควน้อลี เดอ ฟร็องส ์จากการตัง้ถิน่ฐานมากวา่ 2 พันปี ปัจจุบันกรุงปารสีเป็น

หนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมที่ล ้าสมัยแห่งหนึ่ง และดว้ยอทิธพิลของการเมือง การศกึษา 

บนัเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รุงปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคญัทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ผ่านชมลาน จตัุรสัคองคอรท์ สถานทีซ่ ึง่เคยเป็นลานประหารพระเจา้หลยุสท์ี ่16 และพระนางมาเรยีอังตัวเนต 

ผ่านชม ประตูชยั อารก์ เดอ ทรยีงฟ์ เดอ เลตวล หรอืทีรู่จ้ักกันในชือ่ ประตชูัยฝร่ังเศส เป็นอนุสรณ์สถานที่
ส าคัญในกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ตัง้อยู่กลางจัตุรัสชาร์ล เดอ โกล หรือเป็  นที่รูจ้ักกันในนาม จัตุรัสแห่ง

ดวงดาว Place de l'Étoile อยู่ทางทิศตะวันตกของช็องเซลเีซประตูชัยแห่งนี้สรา้งขึน้เพื่อเป็นการสดุดีวรีชน

ทหารกลา้ทีไ่ดร้่วมรบเพื่อประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงครามนโปเลยีน และในปัจจุบันยังเป็นสสุาน
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ของทหารนรินามอกีดว้ย ประตชูยันี้เป็นสว่นหนึง่ของแกนกลางอันเกา่แก ่L'Axe historique ซึง่เป็นถนนเสน้ตรง

จากสวนพพิธิภัณฑล์ฟูวรไ์ปยังชานกรุงปารสี ออกแบบโดยฌ็อง ชาลแกร็ง ในปี พ.ศ. 2349 โดยมยีุวชนเปลอืย
ชาวฝร่ังเศสก าลังตอ่สูก้ับทหารเยอรมันเต็มไปดว้ยเครา และใสเ่กราะเป็นสญัลกัษณ์เพือ่เป็นการปลกุใจ และเป็น

อนุสรณ์สถานจนกระทั่งสงครามโลกครัง้ที ่1 ผ่านชม อาคารทหารผ่านศกึปารสี อาคารแห่งนี้มักรูจั้กกันในชือ่ 
Les Invalides ซึง่เป็นกลุม่อาคารขนาดใหญห่ลายตกึทีน่ีเ่ป็นสถานทีต่ัง้ของพพิธิภัณฑ ์และอนุสรณ์สถานจ านวน

หลายแห่งซึง่ลว้นแลว้มปีระวัตศิาสตรเ์กีย่วเนื่องกับความเกรยีงไกรของกองทัพฝร่ังเศสและระลกึถงึเหล่าทหาร

หาญ อาคารแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในชว่งปลายศตวรรษที ่17 ภายใตก้ารพระราชด ารขิองพระเจา้หลยุสท์ี ่14 เพือ่ใช ้

เป็นทีพั่กทหารทีบ่าดเจ็บและพกิารจากสงคราม กลุม่อาคารสว่นใหญ่เป็นสถานทีต่ัง้ของพพิธิภัณฑท์หาร ซึง่จัด

แสดงเกีย่วกับประวัตศิาสตร์ทางทหารของกองทัพฝร่ังเศส แบบจ าลองป้อมปราการ นอกจากนี้ยังเป็นทีฝั่งศพ
ของเหลา่ทหารทีม่ชี ือ่เสยีงของฝร่ังเศส รวมไปถงึจักรพรรดนิโปเลยีนผูเ้กรยีงไกร น าทา่น อสิระเลอืกซือ้สนิคา้ ที่

รา้นคา้ปลอดภาษีที ่รา้นเบนลุกซ ์ทีใ่หญ่ทีส่ดุใจกลางกรุงปารสี มสีว่นลดพเิศษใหเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วเท่านัน้ 

อาทิ เครื่องส าอางค์, น ้ าหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนัง แบรนด์เนมเป็นตน้ ผ่านชม พิพิธภณัฑ์ลูฟร ์
LOUVRE MUSEUM ซึ่งตัง้อยู่บนฝ่ังขวาของแม่น ้ าแซนน์ สรา้งในคริสตศตวรรษที่ 12 เดิมเป็นที่ตัง้ป้อม

ปราการ และเป็นพระราชวังทีป่ระทับของกษัตรยิฝ์ร่ังเศสหลายพระองคด์า้นหนา้เป็นป็นระมดิแกว้ ภายในเป็นที่
สะสมงานศลิปะตัง้แต่พระเจา้ฟรังคซัวร์ที่ 1 น าท่านเดนิทางสู่ หอไอเฟล Eiffel Tower หอคอยโครงสรา้ง

เหล็กตัง้อยูบ่นช็องเดอมาร ์บรเิวณแม่น ้าแซน ในกรุงปารสี หอไอเฟลเป็นสญั  ลกัษณ์ของประเทศฝร่ังเศสทีเ่ป็น
ทีรู่จ้ักกันทั่วโลก ทัง้ยังเป็นหนึง่ในสิง่กอ่สรา้งทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโลกอกีดว้ย หอไอเฟลเป็นหนึง่ในสิง่กอ่สรา้งที่

โดง่ดังทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ตัง้ชือ่ตามสถาปนกิผูอ้อกแบบ กสุตาฟ ไอเฟล ผูเ้ป็นทัง้สถาปนกิและวศิวกรชัน้น า

ของฝร่ังเศส หอไอเฟลถูกสรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นสัญลักษณ์ของงานแสดงสนิคา้โลก ในปี ค.ศ. 1889 Exposition 
universelle de Paris de 1889 หอคอยสงูงดงามแหง่นี้เป็นดาวเดน่ทีส่รา้งความประทบัใจแกผู่ร้่วมงาน ซึง่ตอ่มา

ไดรู้จ้ักในนามหอไอเฟล นับตัง้แตนั่น้ไดก้ลายมาเป็นสญัลักษณ์ของกรุงปารสี และในปี พ.ศ. 2549 นักทอ่งเทีย่ว
กว่า 6,719,200 คนไดเ้ขา้เยีย่มชมสถานทีแ่ห่งนี้ และกว่า 200,000,000 คนตัง้แต่เริม่ก่อสรา้ง สง่ผลใหห้อไอ

เฟลเป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่คีนเขา้ชมมากทีส่ดุตอ่ปีอกีดว้ย หอไอเฟลสงู 324 เมตร 1,063 ฟุต หรอืสงูเทา่กับตกึ 81 

ชัน้ เมื่อหอไอเฟลสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2432 (ค.ศ. 1889) หอไอเฟลกลายเป็นสิง่ก่อสรา้งทีสู่งที่สุดในโลก
แทนที่อนุสาวรีย์วอชงิตัน และไดค้รองต าแหน่งนี้มาเรื่อยๆ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1930) ก็ไดเ้สีย

ต าแหน่งใหแ้กต่กึไครสเ์ลอร ์(319 เมตร หรอื 1,047 ฟตุ) ทีเ่พิง่สรา้งเสร็จ หอไอเฟลเป็นสิง่ปลกูสรา้งสงูทีส่ดุใน
กรุงปารีส น าท่าน ล่องเรือบาโตปาริเซียน  Bateaux Parisiens เปิดใหบ้ริการมาตั ้งแต่ปี  1949 มี

นักท่องเที่ยวมาใชบ้ริการแลว้กว่า 100 ลา้นคน ชมสถานที่ส าคัญคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ าแซนน ์

โบราณสถานและอาคารทีเ่กา่แก่สรา้งดว้ยศลิปะแบบเรอเนสซองส ์ควรค่าแกก่ารอนุรักษ์และสรา้งภาพใหป้ารสี

โดดเดน่เป็นมหานครทีง่ดงามแหง่หนึง่ของโลก 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
 

ทีพ่กั  Mercure Paris La Defense 5 (Paris , France) หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่7 ปารสี (ฝร ัง่เศส) - โดฮา  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัแวรซ์ายส  ์Chateau de Versailles เพื่อเขา้ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ
พระราชวังทีไ่ดรั้บการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬาร และสวยงามทีสุ่ดในโลกซึง่ไดรั้บการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหรา

วจิติรบรรจง ชมความงดงามของหอ้งตา่งๆ ทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาดว้ยภาพเขยีนต่างๆ และ
เฟอรน์เิจอรช์ัน้ด ีอาท ิหอ้งอพอลโล, หอ้งนโปเลยีน, หอ้งบรรทมของราชนิี, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, หอ้ง

สงคราม และหอ้งสนัตภิาพ ฯลฯ ซึง่รวบรวมเรือ่งราวและความเป็นมาในอดตีอนัยิง่ใหญข่องพระราชวงัแหง่นี ้
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่น อสิระเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนดเ์นมที ่หา้งแกลาลีล่าฟาแยต Lafayette เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่และมี
ชือ่เสยีงทีส่ดุในประเทศฝร่ังเศส ตัง้อยูใ่กลก้บั โรงโอเปร่าการน์เิยร ์สวรรคข์องนักชอ็ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีน่ยิม

ความหรูหราล ้าสมัยทัง้เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ ผลติภัณฑต์กแต่งภายใน เครือ่งส าอาง สนิคา้ทุกชิน้ทีน่ี่ถูกอัพเดท
ใหใ้หมล่า่สดุ  

 

ค า่ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 

16:30 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน ชารล์ เดอ โก Charles de Gaulle Airport ประเทศฝร ัง่เศส 
 

22:10 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR038 

 

วนัที ่8 โดฮา - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 

05:40 น. เดนิทางถงึ โดฮา DOHA ประเทศกาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 
08:15 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR832 

 
18:50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซีา่ 

อติาล ี

เดอืน  มนีาคม 

08 ม.ีค. 61 - 15 ม.ีค. 61  58,999 56,999 54,999 9,500 4,500 

22 ม.ีค. 61 - 29 ม.ีค. 61  58,999 56,999 54,999 9,500 4,500 

เดอืน  เมษายน 

05 เม.ย. 61 - 12 เม.ย. 61  67,999 65,999 63,999 9,500 4,500 

10 เม.ย. 61 - 17 เม.ย. 61 * วนัสงกรานต ์ 69,999 67,999 65,999 9,500 4,500 

25 เม.ย. 61 - 02 พ.ค. 61 * วนัแรงงาน 67,999 65,999 63,999 9,500 4,500 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

• กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
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• กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร์ หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

• กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

• กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่
ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

• หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

• ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

• ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว
เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

• PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

• ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

• การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ QATAR AIRWAYS 

• ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ
แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

• คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

• คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

• คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิไดท้ี่เจา้หนา้ของบรษัิท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 

• คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

• คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

• คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 50 Euro /ทา่น ตลอดทรปิการ
เดนิทาง 

• ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

• คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

• คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

• คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

• คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

• คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

• คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ที่
อยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมดุบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ

ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

• คา่วซีา่นักทอ่งเทีย่ว กรณียืน่ขอ SCHENGEN VISA จะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมในการยืน่ ทา่นละ 4,500 บาท (คา่วี
ซา่อาจมกีารเปลีย่นแปลขึน้ลงตามอตัราคา่เงนิ) (คา่ธรรมเนียมวซีา่ทางสถานทตูจะไม่คนืคา่ธรรมเนียมใหก้ับทา่น ไม่

วา่ทา่นจะผา่นการพจิารณาหรอืไม่ก็ตาม) 

• คา่ ลอ่งเรอืกอนโดลา่ ทีเ่วนสิ จะไมร่วมในคา่ทวัร ์(เรือ่ 1 ล าน่ังได ้4-6 ทา่น/คดิเหมาล าๆ ละ่ 120 Euro) 

• คา่ ขึน้หอไอเฟล ทีก่รุงปารสี จะไมร่วมในคา่ทวัร ์(ราคาประมาณ 10-15 Euro)  
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เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 

 

หมายเหตุ 
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์

และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ

ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้

เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ

สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรอืช าระโดยตรงกับทางทาง

บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 

การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

• กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  

• สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

• กรณี ไม่มวีซี่า หากมคีวามประสงคใ์หท้างบรษัิทด าเนนิการยืน่เอกสารวซีา่ จะตอ้งมคีา่ธรรมเนียมในการด าเนนิการ 
ทา่นละ 4,500 บาท  

• กรณีที ่ยงัไมอ่อกต ัว๋ และวซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหัก 

คา่มัดจ าตั๋วเครื่องบนิท่านละ 5,000 บาท พรอ้มค่าธรรมเนียมในการยนืวซี่า และจะคนืเงนิสว่นทีเ่หลอืใหภ้ายใน 7 
วนั หลงัจากวนัทราบผล  

• กรณีที ่ออกต ัว๋แลว้ และวซีา่ไม่ผา่นการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ธรรมเนยีม

ตามราคาจรงิ 

• กรณี วซีา่ไมผ่า่น การพจิารณาจากทางสถานทตู บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 

• การยืน่ขอวซีา่เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กท่กุๆ ทา่น กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบุ พรอ้มสง่มอบ

เอกสารประกอบการยืน่วซี่า ไม่นอ้ยกว่า 4-6 สัปดาห ์ก่อนการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทาง
สถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของท่านได ้และท่านจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วซี่า

อกีครัง้หนึง่) 

• กรณีท่านส่งเอกสารในการท าวซี่าล่าชา้ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบนิ และผลวซี่าของท่านไม่ผ่าน
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มัดจ าทัง้หมด 

 

การยกเลกิ 

• แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

• แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

• แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท  

• แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์
• แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
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• ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย
การบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ

การควบคมุของบรษัิทฯ 
 

เอกสารประกอบการขอ SCHENGEN VISA  สถานทตูอติาล ี
 
สถานทีต่ดิตอ่ 

การขอวซีา่ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาสแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่ **ใชเ้วลาในการขอวซี่า
ประมาณ 15 วนัท าการ ไมร่วมวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ*์* 

 

การเตรยีมเอกสาร  
1. ส าหรบับุคคลท ัว่ไป 

• หนังสอืเดนิทางมอีายุเหลอืนับจากวันเดนิทางสามารถใชง้านได ้

ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน (ถา้ทา่นทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย)  

• รูปถ่ายส ี 2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกายสุภาพ, 
ไม่เอารูปรับปรญิญา, ใสช่ดุครุย, หรอืใสช่ดุราชการ, ไม่ยิม้, พื้น

หลังเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้มเป็นภาพถ่ายที่

สแกนจากคอมพวิเตอร)์   

• ส าเนาทะเบยีนบา้น, บตัรประชาชน 

• กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศัพท ์มอืถอื/เบอร์บา้น/เบอร์ที่
ท างาน/ทีอ่ยู ่เพือ่ใชใ้นการยืน่ขอวซีา่ 

• กรณีทีผู่เ้ดนิทางสมรส และเอกสารเพิม่เตมิคอื ทะเบยีนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีทีคู่ส่มรสเสยีชวีติ) ใบมรณะ

บตัร  

• ส าเนาใบเปลีย่นชือ่, นามสกลุ (ถา้ม)ี  

• หลกัฐานการเงนิ (กรุณาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ STATMENT เลม่เดยีวกนั) 
1. หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรัพย ์(Saving account) ออก

โดยธนาคาร ระบ ุชือ่เจา้ของบัญช ีใหค้รบถว้น (สะกดชือ่-นามสกลุใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) ม ี
อายไุมเ่กนิ 20 วนั นับจากวนัทีย่ืน่วซีา่ 

2. STATEMENT ยอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไม่ต า่กวา่ 100,000 บาท

ต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (สะกดชือ่-นามสกุลใหถู้กตอ้ง
ตามหนา้พาสปอรต์) ม ีอายไุมเ่กนิ 20 วนั นับจากวนัทีย่ืน่วซีา่ 

3. สมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์อพัเดทใหเ้ป็นปัจจุบนัและน าสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ทีส่ถานทตูในวัน
สมัภาษณ์ 

** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรัพยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่นัน้ ** 

• หนังสอืรับรองการท างาน (ฉบบัจรงิ) จากบรษัิททีท่า่นท างานอยู ่(ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

1. กรณีทีเ่ป็นพนักงานบรษัิททัว่ไป ใชห้นังสอืรับรองการท างานฉบบัจรงิ (ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
2. กรณีประกอบธุรกจิสว่นตัว ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ (กรณีเป็นเจา้ของและคัดไม่เกนิ 3 เดอืน) หรอื 

ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์และหนา้หนังสอืรับรองตอ้งมีชือ่กจิการ และชือ่ผูเ้ดนิทางเป็นหุน้ส่วน 
หรอืเป็นเจา้ของกจิการดว้ย     

3. กรณีท าธุรกจิสว่นตัว (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนการคา้) ใหท้ าหนังสอืชีแ้จงตอ่สถานทูต (ภาษาอังกฤษ
เทา่นัน้) 

4. กรณีขา้ราชการ ตอ้งใชห้นังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงานนัน้ๆ (ภาษาอังกฤษ หรอื ภาษาไทย) 

ไมส่ามารถใชส้ าเนาบตัรขา้ราชการเพยีงหลักฐานเดยีวยืน่ตอ่สถานทตูได ้  
2. ส าหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ทีเ่ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบคุคลทัว่ไป และขอเพิม่เตมิดงันี้)  

• หนังสอืรับรองการเรยีน (ตวัจรงิภาษาองักฤษเทา่นัน้) จากโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยัเทา่นัน้  

3. ส าหรบัเด็ก ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง และอายไุมเ่กนิ 20 ปี (ขอเอกสารเพิม่เตมิดงันี้) 

• หนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางทีท่ าจากทีว่า่การอ าเภอ (ถา้เดนิทางพรอ้มบดิาหรอืมารดาท่านใดท่านหนึ่ง 
ไมต่อ้งท า)  

• หนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน (ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
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• กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 15 ปีขอส าเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่สามารถใชบ้ัตรประชาชน

เด็กได)้  

• ส าเนาบตัรประชาชน (บดิา และมารดา)   

• ใบรับรองการท างานงานของบดิา หรอื มารดา 

• กรณีทีบ่ดิา หรอืมารดาเป็นขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากตน้สงักัด และส าเนาบัตรขา้ราชการ 

1 ชดุ  

• หลกัฐานการเงนิ (ส าเนาบญัชเีงนิฝากธนาคารถา่ยตัง้แตห่นา้แรกจนถงึปัจจบุนั) ของบดิา หรอืมารดา  

• ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บดิา และมารดาของผูเ้ดนิทาง 
4. ส าหรบับุคคลทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งประเทศแตม่ถี ิน่พ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

• กรณีผูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์จนี (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพจิารณาผลวซีา่อย่างนอ้ย 1 เดอืน 

ดงันัน้ตอ้งเปลีย่นเป็นหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์ (เลม่เหลอืง) กอ่น  

• ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ที่กองตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบรอ้ยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้
(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวซีา่ขึน้อยู่กบัทางสถานทตู) 

 

*** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารตามทีร่ะบุเพือ่ผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ของทา่น *** 
 

หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดั
หมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ท ัง้นีท้างบรษิทัฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา

และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่ม เต ิมทางบริษ ัทใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวด้วยเช่นกนั
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เอกสารขอยืน่ SCHENGEN VISA  อติาล ี
  ***กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ เทา่น ัน้*** 

 

1. ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง (ภาษาไทย)   
2. ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง (ภาษาองักฤษ)   

3. วนั/เดอืน/ปีเกดิ   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ สถานทีเ่กดิ 
     ประเทศ     

4. ทีอ่ยู ่(ถา้ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น กบัทีอ่ยูปั่จจบุนัคนละทีอ่ยูก่รุณาแจง้รายละเอยีด)  
    

  

  รหัสไปรษณีย ์  
4.1 ทา่นอาศยัอยูใ่นบา้นหลงันี้มาเป็นเวลา  ปี    เดอืน 

4.2 โทรศพัทบ์า้น   
 4.3 ทีท่ างาน   

 4.4 มอืถอื    

 4.5 โทรสารFax   
 4.6 E-Mail   

 5.  มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด     เลม่      
5.1 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่   

                 วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  
5.2 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่   

                 วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  

6. หนังสอืเดนิทางปัจจุบนัเลขที ่   
วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  

   7.  ประเทศทีเ่คยเดนิทางไป (ในรอบ10 ปี) วนัเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีว่นั และวตัถปุระสงคใ์นการไป 
7.1 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
 7.2 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.3 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.4 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.5 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.6 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.7 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.8 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.9 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.10 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   
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        เหตผุลในการเดนิทาง   

8. ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษหรอืไม ่  
8.1 หากทา่นเคยเขา้ประเทศองักฤษเมือ่   

8.2 วนัเดอืนปีทีเ่คยเขา้ครัง้ลา่สดุ   
8.3 รวมทัง้หมดกีว่นั   

8.4 วตัถปุระสงคใ์นการไป   

9. ทา่นเคยไดรั้บการปฏเิสธวซีา่อังกฤษ หรอืประเทศอืน่ๆหรอืไม่   
9.1 หากทา่นเคย เคยถูกปฏเิสธจากประเทศ   

9.2 สาเหตใุนการถกูปฏเิสธวซีา่   

10. สถานภาพ    ❍ โสด   ❍ หยา่ และมทีะเบยีนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

        ❍ แตง่งานแลว้ (แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน) ❍ แตง่งาน และมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

 

ขอ้มูลสว่นตวัของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรบั และรายจา่ยตา่งๆ 
11. งานปัจจบุนัท าอาชพี, ต าแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาองักฤษ) 

11.1 ชือ่บรษัิททีท่ างาน   
11.2 วนัทีเ่ริม่การท างาน   

11.3 ทีอ่ยูข่องบรษัิททีท่ างาน   

12. ทา่นมรีายไดน้อกเหนอืจากงานประจ าหรอืไม ่  ❍ ม ี  ❍ ไมม่ ี   

12.1 ถา้มโีปรดกรอกรายละเอยีด   

12.2 เงนิเดอืน        บาท 

13. รายไดร้วมตอ่เดอืนจากทกุงานทีท่า่นท า     บาท 

14. ทา่นมรีายรับจากแหลง่อืน่ๆหรอืไมร่วมทัง้เพือ่นๆ และครอบครัว ❍ ม ีรายได ้  บาท ❍ ไมม่ ี

 14.1 ถา้มโีปรดแสดงรายละเอยีด   

      15. ทา่นไดม้กีารออมเงนิ เชน่ ไดซ้ือ้บา้น , ทีด่นิ , อสงัหารมิทรัพย ์, ซือ้หุน้เลน่แชรห์รอืไม่ 

❍ ม ีโปรดแจง้รายละเอยีด และระบจุ านวน              ❍ ไมม่ ี

16. ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นใหก้ับสมาชกิครอบครัวเดอืนละเทา่ไหร่   

17. ทา่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตวัตอ่เดอืนเทา่ไหร่   
18. ในการเดนิทางครัง้นีใ้ครเป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น   

19. ใครเป็นคนจา่ยคา่ใชจ้่ายตา่งๆ เชน่ คา่โรงแรม คา่อาหาร   
20. ถา้มคีนจา่ยใหท้า่นไมว่า่จะเป็นบางสว่นหรอืทัง้หมด เขาไดจ้่ายใหเ้ป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร่   

21. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของทา่นในการไปองักฤษเป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร่   

 
กรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

22. ชือ่-นามสกลุ ของคูส่มรส   
22.1 วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของคูส่มรส   

22.2 เชือ้ชาต ิ              สญัชาต ิ  
22.3 หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  

22.4 ทีอ่ยู่ปัจจุบนัของคูส่มรส  

 
  

 
กรณีทีม่บีุตร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทุกคน 

23. ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่1   

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   

วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   
ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี ่ 

 
  

ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่2   

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   

วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   
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ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี ่ 

 
  

ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่3   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   

วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   
ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี ่ 

 
  

ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่4   

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ  
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   

วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   
ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี ่ 

 
  

 

ขอ้มูลของบดิา และมารดา 
24. ประวตัขิองบดิา  

ชือ่-นามสกลุ ของบดิา   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา   สถานทีเ่กดิ   

ประเทศทีเ่กดิ   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  
25. ประวตัขิองมารดา  

ชือ่-นามสกลุ ของมารดา   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของมารดา   สถานทีเ่กดิ   

ประเทศทีเ่กดิ   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  
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ใบจองทวัร ์ ยโุรป 
 
ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     

จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 

โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    

E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  
1. ชือ่ – นามสกลุ:   

  
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกลุ:   

  
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกลุ:   
  

เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
4. ชือ่ – นามสกลุ:   

  

เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
5. ชือ่ – นามสกลุ:   

  
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 

หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 
 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  

อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  


