
BT-EUR003_TG_NEW YEAR_19 

 

] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BT-EUR003_TG_NEW YEAR_19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ
21.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 

Thai Airways โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
วนัทีส่อง ปารีส • พระราชวงัแวร์ซาย • จัตุรัสโทคาเดโร • ล่องเรือแม่น า้แซน • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์    

            ( - / กลางวนั / เยน็) 

00.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (บินตรง) ประเทศฝร่ังเศส เทีย่วบินที ่TG 930 **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ช่ัวโมง) 

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

ประเทศฝร่ังเศส ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 6ชัว่โมง)  

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์(Château de Versailles) หน่ึงในพระราชวงัท่ีมีคนพูดถึงมากท่ีสุด และยงั

เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันอีกด้วย ตั้งอยูท่ี่เมืองแวร์ซาย ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงปารีส แต่

เดิมนั้นเป็นเพียงเมืองเล็กๆ ท่ีพระมหากษตัริยร์าชวงศบู์ร์บงโปรดมาล่าสัตวเ์ท่านั้น แต่เม่ือพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 คร้ัง

ทรงพระเยาว ์เสด็จตามพระราชบิดามาล่าสัตวน์ั้น ทรงโปรดพื้นท่ีบริเวณส่วนน้ีมาก เม่ือทรงข้ึนครองราชยน์ จึงมี
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พระราชด ารัสให้สร้างพระราชวงัแห่งใหม่แทนพระราชวงัลูฟท์ท่ีกรุงปารีส โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็น

พระราชวงัท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ไฮไลท์ส าคญัของพระราชวงัแห่งน้ีคงหนีไม่พน้ ห้องกระจกซ่ึงบริเวณผนงัด้านขวานั้นประดบัดว้ยกระจกฉาบ

ปรอทมากถึง 17 บาน แต่ละบานมีประกอบดว้ยกระจก 21 แผ่น ซ่ึงในสมยัก่อนนั้นกระจกเป็นส่ิงท่ีมีราคาสูงมาก 

ถึงขนาดกล่าวกนัวา่มีมูลค่าของกระจกเท่ามูลค่าของทองค าเลยทีเดียว ซ่ึงห้องกระจกแห่งน้ียงัใชเ้ป็นสถานท่ีส าคญั

ในการลงนามสนธิสัญญาสงบศึกในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ระหวา่งฝ่านสัมพนัธมิตร และฝ่ายจกัรวรรดิเยอรมนั ใน

วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 1918 พระราชวงัแห่งน้ียงัเป็นตน้แบบในการสร้างพระราชวงัอีกมากมายในยุคหลงั อาทิ 

พระราชวงัเชินน์บรุนน ์ของออสเตรีย และพระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ ของรัสเชีย เป็นตน้ 
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 ห้องกระจกแห่งแวร์ซายเป็นอีกหน่ึงหนา้ประวติัศาสตร์ของไทยคร้ังสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงส่งคณะทูตไป

เจริญสัมพนัธ์ไมตรีกบัพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 น าโดยออกพระวสุิทธสุนทร ในวนัท่ี 1 กนัยายน ปี พ.ศ. 2229 (1686) นบัเป็นการส่งคณะ

ฑูตส าเร็จอยา่งเป็นทางการคร้ังแรกกบัชาติยโุรปในประเทศไทย 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 

จากน้ัน พาท่านเขา้สู่มหานครปารีส ชมจุดถ่ายรูป จัตุรัสทรอกาเดโร (Trocadéro) แต่เดิมบริเวณน้ีเคยใชเ้ป็นสถานท่ีจดังาน

ส าคญัๆ ของประเทศอยูห่ลายคร้ัง แต่โด่งดงัดว้ยเพราะทศันียภาพท่ีท่านจะสามารถเห็น หอไอไฟล (Eiffel) ไดอ้ยา่ง

ไม่มีอะไรมาบดบงั โดยหอส่งสัญญาแห่งน้ีนั้น ถือเป็นสัญลกัษณ์ของพาปารีสท่ีพลาดไม่ไดด้ว้ยประการทั้งปวง แต่

ดว้ยลกัษณะท่ีแปลกตา สร้างความไม่คุน้เคยต่อชาวปารีส ถึงขนาดมีการเรียกร้องใหร้ื้อทิ้งหลงัจากงานส้ินสุดลง แต่

หอไอเฟลก็สามารถพิสูจน์ตวัเองและลบค าสบประหม่า จนกลายเป็นสถานท่ีแรกๆ ท่ีเม่ือมีคนพูดถึงปารีส 
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 หอไอเฟลถือเป็นความก้าวหน้าทางวิศวกรรมอย่างก้าวกระโดด ด้วยความสูงถึง 324 เมตร จึงท าให้

โครงสร้างเหล็กแห่งน้ีเคยเป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลก และเป็นตน้ก าเนิดของการสร้างตึกสูงและหอคอยอีกมากมาย 

พาท่านล่องเรือแม่น า้แซน  ชมบรรยากาศรอบ

เมืองปารีส เมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็น 1 ใน เมืองท่ีโร

แมนติกท่ีสุดของโลกในอีกมุมหน่ึงโดยใน

ระหว่า งทางนั้ นจะผ่านสถานท่ีส าคัญๆ 

มากมายไม่วา่จะเป็น สะพาน Pont de l'alma 

สะพานอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 พิพิธภณัฑ์ออร์แซ 

พิพิธภณัฑลู์ฟวร์ รวมไปถึงอาสนวิหารน็อทร์-

ดามแห่งปารีส  ถือเป็นอกี 1 กิจกรรมที่ไม่ควร

พลาดเม่ือมาปารีส 
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จากน้ัน พาท่านถ่ายรูปกบั ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ (Arc de Triomphe) วงเวยีนท่ีเช่ือมถนน12 เส้นของปารีสไว ้โดยสร้าง

ข้ึนเพื่อเป็นสดุดีทหารฝร่ังเศสท่ีร่วมรบในสงครามต่างๆ โดยเฉพาะในสงครามนโปเลียน เน่ืองจากเร่ิมสร้างในรัช

สมยัของพระองคห์ลงัไดรั้บชยัชนะในสงครามยุทธการท่ีเอาสเทอร์ลิทซ์ เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 1805 นอกเหนือจาก

นั้น ประตูชยัแห่งน้ีก็ยงัเป็นท่ีฝังศพทหารนิรนามในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 อีกดว้ย อาร์กเดอทรียงฟ์ มีความสูง 

49.5 เมตร กวา้ง 45 เมตร และหนาถึง 22 เมตร ซ่ึงถือวา่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก รองจากท่ีเกาหลีเหนือเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทางทิศตะวนัตกยงัเป็นท่ีตั้งของถนนสายท่ีโด่งดังท่ีสุดของโลกสายหน่ึง นั่นคือ ถนน ช็องเซลีเซ (Champs-

Élysées) ถนนท่ีไดช่ื้อมาจากสวนสวรรคข์องเหล่าเทพปกรนมักรีก ในอดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงของการขยายพื้นท่ีสวย

หยอ่มของพระราชวงัตุยเลอรี โดยเม่ือคร้ังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จประพาสยุโรป ทรงมีพระ

ราชด ารัสใหน้ ารูปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสร้างเป็นถนนพระราชด าเนินกลางในกรุงเทพมหานคร วา่กนัวา่อตัราค่า

เช่าพื้นท่ีบนถนนแห่งน้ีมีมูลค่าสูงท่ีสุดในยโุรป  

ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมพเิศษ !!หอยเอสคาโก้ ต้นต าหรับฝร่ังเศส 

ทีพ่กั  Mercure Paris Roissy Charles de Gaulle หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัทีส่าม ปารีส • น่ังรถไฟ TGV • สทราซบูร์ • เปอร์ติต ฟรองซ์ • เมืองอนิเทอลาเก้น • เวงเก้น   (เช้า / กลางวนั / เยน็) 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

พาท่านสู่ สถานีรถไฟ Paris Gare de l'Est เพ่ือขึน้ รถไฟ เตเชเว (TGV) ท่ีจะพาท่านลดัสู่ เมืองสทราซบูร์ 

(Strasbourg) เมืองเล็กๆ ในแควน้อลัซาส ท่ีมีพรมแดนติดกบัประเทศเยอรมนี 
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 เตเชเว (TGV) รถไฟความเร็วสูงสัญชาติฝร่ังเศสท่ีสามารถท าความเร็วไดสุ้งสุดถึง 300 กิโลเมตรต่อ 

ชัว่โมงประหยดัเวลาจากการนัง่รถไปถึง 3 ชัว่โมง  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมให้ท่านได้ชิมไวน์รสเลิศที่เป็นที่ขึ้นช่ือของแคว้นอัลซาสซ่ึงมี

คุณภาพไม่แพ้บอร์กโดซ์ และเบอร์กนัดี ทีถื่อเป็นสุดยอดในแวดวงไวน์เลยทเีดียว 

พาท่านชมความงามของเมืองสทราซบูร์ ท่ีย่าน เปอร์ติต ฟรองซ์ (Petite France) หรือ Little France รูปแบบ

บา้นเรือนจะสร้างในแบบยคุกลางท่ีจะท าโครงสร้างไม ้และโบกปูนปิดทบั เรียกวา่ Half Timber คือคร่ึงไม ้คร่ึงปูน 

ซ่ึงเป็นแบบบา้นสไตล์ยุคกลางของยุโรปสุดคลาสสิก คลา้ยกบับา้นเรือนของเบล นางเอกจากการ์ตูนดงัของค่าย 

Disney อยา่ง Beauty and the Beast   
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จากน้ัน เดินทางต่อไปยงัประเทศสวสิเซอร์แลนด ์ดินแดนท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นประเทศท่ีมีธรรมชาติสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง

ในโลก ทั้งน ้าตก ภูเขา ทะเลสาบ และภูมิทศัน์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะแบบฉบบัสวสิ  

น าท่านสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) เมืองท่ีอยู่ท่ามกลาง 2 ทะเลสาบ และโอบลอ้มดว้ย 4 ขุนเขา (ใช้เวลา

ประมาณ 3.30 ชม.) 
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ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมเสิร์ฟ ชีสฟองดู แบบฉบับ สวสิเซอร์แลนด์  

จากน้ันพาท่านสู่ เมืองเวงเก้น (Wengen) ด้วยรถไฟ 

เน่ืองจากเม่ือน้ีนั้นเป็นเมืองปลอดมลพิษรถยนต์(Car 

Free City)ไม่สามารถเข้าไปได้ ให้ท่านได้พกัผ่อน

ในบรรยาศแสนพิเศษและอากาศท่ีบริสุทธ์ิ ซ่ึงเมืองแห่ง

น้ีนั้นถือเป็นอีกหน่ึงเมืองพกัตากอากาศท่ีเป็นท่ีนิยม

ระดบัโลก  

 

 

 

ทีพ่กั   Hotel Regina หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

  **ในกรณโีรงแรมเต็มขอสงวนสิทธ์ิในการพาท่านพกัทีเ่มืองอนิเทอลาเก้น หรือใกล้เคยีง** 

วนัทีส่ี่  เมืองเวงเก้น • กรินเดอวาลด์ • ยอดเขายุงฟราวด์ • เลาเทอร์บรุนเนิน • มิลาน   ( เช้า / กลางวนั / เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านสู่  เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) ตั้งอยูใ่นเขตอินเทอร์ลาเคิน-โอเบอร์ฮาสลี รัฐแบร์น เมืองอนัเป็นจุดเร่ิมตน้ใน

การพิชิตยอดเขายงุฟราว Top Of Europe ตั้งอยูท่ี่ความสูง 1,034 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ดว้ยทศันียภาพท่ีเป็นหุบ

เขา ท่ีมีบา้นสไตลส์วสิชาเลยต์ั้งอยูโ่ดยรอบท าใหมี้ความสวยงามแปลกตาจนเป็นเหมือนหนา้ตาของ

สวสิเซอร์แลนดท่ี์คุน้เคย จากนั้น พาท่านน่ังรถไฟไต่เขาสู่ สถานียุงฟราวด์ (Jungfraujoch) เป็นอีก 1 ยอดเขา ของ

เทือกเขาแอลป์ท่ีคู่ควรแก่การพิชิตเป็นอยา่งยิง่ และเปิดให้บริการอยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 1 สิงหาคม 1912  เม่ือถึง

แลว้ พาท่านชม อุโมงค์น า้แข็ง (Ice Palace) ท่ีเจาะธารน ้าแขง็ลึกเขาไปกวา่ 30 เมตร มีประติมากรรมน ้าแขง็อยูอ่ยา่ง

มากมาย และคงอุณหภูมิอยูท่ี่ -3 องศา ตลอดทั้งปี และชม อุโมงโลกอลัไพน์ (Alpine Sensaton) ท่ีจดัแสดงวถีิชีวิต 

วฒันธรรมและธรรมชาติของชาวเมือง 
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นอกจากนั้นหากมีเวลาแนะน าใหท้่านชม พพิธิภัณฑ์ช็อคโกแลต็ Lindt และเลือกซ้ือกลบัเป็นไปเป็นของฝากจาก

ร้านช็อคโกแล็ตท่ีสุงท่ีสุดในโลก และพาท่านขึน้สู่ Jungfrau Panorama view จุดสูงสุดของสถานี ท่ี 3,571 เมตร 

ใหท้่านไดถ่้ายรูปเป็นท่ีระลึก 
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 Jungfraujoch ถือเป็นสถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปดว้ยความสูง 3,454 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเลซ่ึงถือเป็น

สุดยอดงานวศิวกรรมของการสร้างรถไฟไต่เขา และการเจาะอุโมงคภู์เขาในศตวรรษท่ี 19 เลยทีเดียว  

เทีย่ง  พเิศษ!! บริการอาหารกลางวันบนยุงฟราว ให้ท่านได้เต็มอิม่กบับรรยากาศของทวิทศัน์สุดอลงัการ 

พาท่านลงสู่อีก 1 เมืองชานเขายงุฟราว เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) เมืองสวยอีกเมืองท่ีตอ้งแวะชม 

เพราะเป็นท่ีตั้งของ น า้ตกชเตาบ์บาค (Staubbach) ท่ีสูงกวา่ 300 เมตร ผา่นซอกหนา้ผาลงมาแบบไม่มีส่ิงกีดขวาง 

และเบ้ืองล่างเป็นหมู่บา้นน่ารักๆ ตดักบัทิวเขาท่ีลอ้มโดยรอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน เดินทางไปยงัเขตประเทศอิตาลี ท่ีคร้ังหน่ึงในอดีตนั้นพื้นท่ีน้ีเคยเป็นอาณาจกัรท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพื้นท่ีครอบคลุม

ทั้งในทวปียโุรป ทวปีแอฟริกา ทวปีเอเชีย และมีทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นดัง่ทะเลสาบ เขา้สู่ เมืองมิลาน (Milan) 

(ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง)   
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ค ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 

ทีพ่กั  AS Hotel Limbiate Fiera หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

วนัทีห้่า มหาวิหารดูโอโม่ (ด้านนอก) • เวนิสเมสเตร • เกาะเวนิส • แกรนด์ คาแนล • จัตุรัสเซ้นท์ มาร์ก • พระราชวังดอร์จ    

• สะพานถอนหายใจ • พเิศษน่ังเรือกอนโดล่า • เมืองโบโลญญ่า             (เช้า / กลางวนั / เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

แวะถ่ายรูปด้านหน้า มหาวหิารมิลาน(Duomo di Milano) หน่ึงในโบสถศ์ริสตส์ถาปัตยกรรมกอธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โลก ภายในวหิารเช่ือกนัวา่มีการบรรจุหมุดตรึงไมก้างเขนของจริงท่ีใชใ้นการประหารชีวติพระเยซูอยู ่ ตวัอาคารสี

ขาวโด่ดเด่น ประกอบดว้ยยอดแหลม 135 ยอด จุดสูงสุดของอาคารเป็นรูปป้ันพระแม่มารียท์  าจากทองสัมฤทธ์ิ มหา

วหิารแห่งน้ีเร่ิมก่อสร้างตั้งแต่ปี 1386 โดยตระกูลวสิคอนดิ และใชเ้วลาในการสร้างถึง 579 ปี ซ่ึงประตูบานสุดทา้ย

ซ่ึงถือเป็นการก่อสร้างท่ีเสร็จสมบูรณ์ไดถู้กประกอบในปี 1965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝ่ังแผน่ดินใหญ่เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถูกสร้างข้ึนจาก

การเช่ือมเกาะเล็กๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลอาเดรียติก เป็น
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เมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองท่ีใชค้ลองในการคมนาคมมากท่ีสุด น าเดินทางสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น า

ท่านล่องเรือผา่นชมบา้นเรือนของชาวเวนิส สู่ เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก สมญา

นามวา่เป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกนักวา่ 400 แห่ง ข้ึนฝ่ัง

ท่ีบริเวณ ซานมาร์โคศูนยก์ลางของเกาะเวนิส 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ด้วยเมนูพเิศษ สปาเกต็ตีเ้ส้นหมึกแบบเวนิส 

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

นโปเลียนยกยอ่งว่าเป็นห้องรับแขกท่ีสวยท่ีสุดของยุโรป และยงัเป็นท่ีตั้งของ มหาวิหารซันมาร์โก (San Marco 

Basilica) มหาวิหารประจ าเขตอคัรบิดรเวนิส สร้างข้ึนในแบบสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ซ่ึงหาไดย้ากในปัจจุบนั 

เน่ืองจากถูกท าลายไปเกือบหมดส้ินในคร้ังท่ีออกโตมนัเขา้ยึด เป็นท่ีเก็บอฐิันกับวชมาร์โกแห่งอเล็กซานเดรียท่ี

ชาวเวนิสน ามา ซ่ึงภายในโบสถ์นั้นจะมีภาพโมเสกบอกเล่าเร่ืองราวในคร้ังนั้นอยู ่ส าหรับตวัมหาวิหารจะเช่ือมกบั 

พระราชวงัดอร์จ (Doge's Palace) พระราชวงัแบบเวนิส-โกธิคท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นท่ีประทบัของดยุคแห่งเวนิสคร้ังท่ี

เมืองน้ียงัเป็น สาธารณะรัฐเวนิส  และยงัมี หอระฆังซันมาร์โก (St Mark's Campanile) หอระฆงัสูง     98.6 เมตร 

โดยอิงการสร้างจากรูปแบบเดิมในปี 1514 และพงัทลายลงในปี 1902  
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จากน้ัน  ชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพานซุม้โคง้ท่ีเช่ือมระหวา่งพระราชวงัดอร์จและเรือนจ า โดยสาเหตุท่ี

ไดช่ื้อว่าสะพานถอนหายใจนั้นมีอยูห่ลายเร่ืองเล่า ไม่ว่า

จะเป็นการถอนหายใจของนักโทษท่ีก าลังเดินผ่าน

สะพานแห่งน้ีซ่ึงทราบดีวา่ แสงอาทิตยท่ี์สาดผ่านเขา้มา

จะเป็นแสงสุดทา้ยก่อนท่ีตนใจเขา้เรือนจ า บา้งก็วา่มีคู่รัก

คู่หน่ึงได้นั่งเรือกอนโดร่ามาท่ีบริเวณสะพานแห่งน้ีได้

จุมพิตกนัและถอนหายใจด้วยความสุขท่ีรักของตนจะ

เป็นนิรันดร์ แต่เร่ืองท่ีท าสะพานน้ีโด่งดงัท่ีสุดคงหนีไม่

พน้ นกัรักบนัลือโลกแห่งเวนิสอยา่ง จิอาโคโม จิโรลาโม 

คาสโนวา ซ่ึงเป็นเพียงคนเดียวท่ีสามารถออกจาก

เรือนจ าแห่งน้ีได ้โดยเร่ืองราวของชายหนุ่มมากดว้ยวาทะศิลป์คนน้ีถูกตีพิมพแ์ละโด่งดงัในปี 1855 และถูกท าเป็นภาพยนตร์ในปี 

2005 

 พิเศษสุดๆ !!! ให้ท่านได้ล่องเรือกอนโดล่า เรือพายสุดโรแมนติกสัญลักษณ์ของเมืองเวนิส โดยน่ังได้ล าละ 6 

ท่าน ซ่ึงผู้พายจะต้องมีใบอนุญาตเฉพาะเท่าน้ัน เป็นของขวญัในช่วงปีใหม่ให้กบัทุกท่าน 
**ขอสงวนสทิธ์ิในการลอ่งเรือหากมีเหตสุดุวิสยัใดๆ อาทิ ภยัธรรมชาติ โดยค านึงถึงความปลอดภยัเป็นส าคญั** 
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จากน้ัน จากนั้นน าท่านล่องเรือกลบัข้ึนสู่ฝ่ังเมสเตร้ เพื่อเดินทางสู่ เมืองโบโลญญ่า (Bologna) (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) 

เมืองหลักของแควน้เอมีเลีย-โรมัญญา อีก 1 เมืองสุดคลาสสิคอันเป็นท่ีตั้ งของ Alma Mater Studiorum 

มหาวทิยาลยัท่ีก่อตั้งในปี 1088 ซ่ึงถือวา่เป็นมหาวทิยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกท่ียงัเปิดท าการอยู ่

ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

ทีพ่กั Living Place Hotel หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

วนัที่หก เมืองโบโลญญ่า • จัตุรัสแมกจิโอเร่ • บาเบอร์ริโน่ ดีไซน์เนอร์ เอ้าท์เลท • ปิซ่า • หอเอนเมืองปีซ่า • เมืองฟลอเรนซ์ • 

จัตุรัสไมเคิลแองเจลโล่          (เช้า / - / เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พาท่านชม จัตุรัสแมกจิโอเร่ (Piazza Maggiore) ท่ีถือเป็นใจกลางเมืองประกอบไปดว้ยส่ิงปลูกสร้างส าคญัมากมาย 

อาทิ มหาวิหารซาน เปโตรนิโอ มหาวิหารโกธิคขนาดใหญ่ โบสถ์ ซานตามาเรีย เดล วีต้า โบสถ์คาทอลิกท่ีแทรก

ตวัอย่างกลมกลืนกบัตวัเมือง รวมไปถือ หอคอยคู่ ท่ีเป็นดัง่สัญลกัษณ์ของเมืองแห่งน้ี โดยสร้างข้ึนมาตั้งแต่ราว

ศตวรรษท่ี 10 เพื่อแสดงความมีอ านาจของ 2 ตระกูลใหญ่ท่ีปกครองเมืองในขณะนั้น 
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เดินทางสู่ บาเบอร์ริโน่ ดีไซน์เนอร์ เอ้าท์เลท (Barberino Designer Outlet) (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง) ใหท้่านได้

อิสระเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมทั้งเส้ือผา้ นาฬิกา กระเป๋า และอีกมากมาย โดยมีแบรนดด์งัๆ ท่ีท่านรู้จกัเป็นอยา่งดี 

เช่น FOSSIL VANS Nike Calvin Klein Superdry THE NORTH FACE และมากมาย 

อสิระอาหารกลางวัน เพ่ือความสะดวกและไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน 

จากน้ัน พาท่านเดินทางไปยงั เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองทางตะวนัตกของฟลอเรนซ์ เมืองที่มี 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุค

กลางอยู่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เข้าชม จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (Piazza Del Duomo) อนัเป็นท่ีตั้ง      

หอเอนเมืองปีซ่า (Leaning Tower of Pisa) หอระฆงัทรงกระบอก 8 ชั้น ท่ีสร้างดว้ยหินอ่อนขาว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกลกัษณ์และสาเหตุท่ีท าให้หอระฆงัแห่งน้ีไดเ้ป็นส่ิงมหัศจรรยข์องโลกนั้นคือการท่ีตวัอาคารมีลกัษณะเอียงไป

ทางเหนือประมาณ 3.97 องศา หอเอนแห่งน้ีแรกเร่ิมสร้างในปี 1174 แต่เม่ือสร้างข้ึนไปเพียง 3 ชั้น ฐานอาคารก็เกิด

การทรุดตวัลง เน่ืองจากเน้ือดินในบริเวณน้ีไม่มีชั้นหินแทรก ประกอบกับตั้งอยู่ใกล้แม่น ้ าอาร์โน ท าให้ดินมี

ความช้ืนและเหลวกว่าปกติ จนท าให้ต้องยุติการก่อสร้างไปกว่า 94 ปี จนกระทัง่ปี 1272 จีโอวานี ดี ซีโมเน่ 
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(Giovanni di Simone) ไดม้าสานต่อ ก่อนชั้นท่ี 7 ของอาคารจะเสร็จในปี 1319 และเสร็จส้ินสมบูรณ์เม่ือปี 1372 

นบัเป็นเวลาร่วม 199 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมสร้าง ให้ท่านได้ชมบริเวณรอบหอระฆงัแห่งนี้พร้อมเกบ็รูปเป็นทีร่ะลกึ 

จากน้ัน เดินทางมาท่ีเมืองฟลอเรนซ์ (Florence) (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง) ขึน้ชมววิมุมสูงจากจัตุรัสไมเคิลแองเจลโล่

(Piazzale Michelangelo) ท่ีสร้างข้ึนในปี 1869 บนเขาทางตอนใตข้องใจกลางเมือง จากตรงน้ีท่านสามารถเห็น

เมืองฟลอเร้นซ์ทั้งเมืองท่ีมีแม่น ้าอาร์โนไหลผา่น มี อาสนวหิารซันตามาเรียแห่งฟลอเรนซ์ (Santa Maria del Fiore 

Cathedral) ศาสนสถานท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 4 ของยโุรป และเป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในเมือง เด่นตระหง่านดว้ยโดมสี

ส้มขนาดใหญ่ซ่ึงยงัเป็นท่ีถกเถียงกนัอยูว่า่ใชเ้ทคโนโลยใีดในการสร้าง โดยสถาปนิกท่ีสามารถท าไดส้ าเร็จก็คือ ฟิลิ

โป้ บวัเนเลสก้ี หลงัจากตวัหลงัคาถูกทิ้งใหโ้ล่งกวา่ร้อยปี และยงัเห็น สะพานเวคคีโอ้ (Ponte Vecchio) สะพานท่ีมี

ช่ือเสียงมากท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง โดดเด่นดว้ยหนา้ตา เพราะวา่ไม่ใช่แค่สะพานธรรมดา แต่เป็นสะพานท่ีมี

ทั้งร้านคา้ โรงเต๊ียม และร้านอาหารเรียงรายตลอดสะพานแห่งน้ี 
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เยน็ บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน  
ทีพ่กั   The Gate Hotel หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

วนัทีเ่จด็ ฟลอเรนซ์ • โรม • นครรัฐวาตกินั • มหาวหิารเซ้นท์ ปีเตอร์ • โคลอสเซียม • โรมนั ฟอร่ัม  

                         • น า้พเุทรวี่ • บันไดสเปน              (เช้า / กลางวัน / เยน็) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสู่ศูนยก์ลางการปกครองของอิตาลีท่ี กรุงโรม (Rome) (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง) เมืองหลวงของประเทศ 

และเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรโรมนัท่ีรุ่งเรืองถือเป็นรากฐานของสังคมและวฒันธรรมของชาติยโุรป  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น บริการท่านด้วยพซิซ่ามาการิต้า พซิซ่าต้นฉบับสไตล์อติาลทีี่บ่งบอก

ความเป็นต้นต าหรับจากสีของธงชาติอติาล ีคือ สีแดงจากซอสมะเขือเทศ สีขาวจากชีส และสีเขียวจากออริกาโน่ 

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

ศาสนิกชน นิกายโรมนัคาทอลิก เป็นท่ีประทบัของพระสันตะปาปา และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ีส าคญั พา

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

มากรผูไ้ดฉ้ายาวา่ สามารถเสกหินอ่อนให้หายใจได ้จตุัรัสสามารถจุคนไดป้ระมาณ 60,000 คน ตรงกลางมีเสาโอบี

สิสหินแกรนิตแดง สูง 25.5 เมตร จากอียปิต ์ซ่ึงเป็นการแสดงถึงแสงยานุภาพของโรมนัท่ีมีต่อประเทศในยุโรปและ

แถบเมดิเตอร์เรเนียนในขณะนั้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 มหาวิหารนกับุญปีเตอร์ เป็นท่ีฝังพระศพของพระสันตะปาปาพระองค์แรกท่ีถูกลงโทษประหารชีวิตดว้ยการตรึงไม้

กางเขนในสมยัของจกัรพรรดิเนโร เม่ือปี ค.ศ. 68 ถือเป็นศูนยร์วมทั้งทางกายและทางในของวาติกนั 
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จากน้ัน  น าท่านเกบ็รูปเป็นทีร่ะลึกบริเวณด้านนอก กบัความยิ่งใหญ่ของ อีก 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง ตน้แบบ

ของสนามกีฬาของโลก เป็นแหล่งบนัเทิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในโรมนั โคลอสเซ่ียม (Colosseum) หรือช่ืออยา่งเป็นทางการ

วา่ ฟราเวยีนแอมฟิเธียเตอร์ สร้างข้ึนในสมยัของจกัพรรดิเวสปาเซียนในปี ค.ศ. 70 ก่อนเปิดอยา่งเป็นทางการในอีก 

10 ปีต่อมา เป็นสนามกีฬาท่ีจะเป็นการประชนัการต่อสู่ระหว่างเหล่านกัรบกลาดิเอเตอร์ดว้ยกนัเอง และกบัสัตวดุ์

ร้าย เช่น สิงโต ชา้ง แรด เป็นตน้ โดยบา้งก็กล่าวกนัวา่การต่อสู้ในโคลอสเซ่ียมท าให้สัตวบ์างชนิดแทบจะศูนยพ์นัธ์ุ

เลยทีเดียว การสร้างอาคารแบบอฒัจนัทร์กลม 3 ชั้นขนาดใหญ่แห่งน้ียงัถือว่าเป็นการผลิตซีเมนตแ์ห่งแรกๆ ของ

โลกอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

ถดักนัไม่ไกลพาท่านผ่านชม โรมันฟอร่ัม (Roman’s Forum) อดีตศูนยก์ลางทางสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม

ของอาณาจกัรโรมนั โดยบริเวณน้ีนั้นเป็นท่ีตั้งของประตูชัย 2 แห่ง ท่ีเป็นตน้แบบของฝร่ังเศส นั่นคือ ประตูชัย

คอนสแตนติน สร้างข้ึนในคร้ังท่ีพระเจา้คอนสแตนตินไดช้ยัชนะเหนือพระเจา้แมกเซนเทียส และประตูชยัไททสัท่ี

สร้างข้ึนหลงัจากไดรั้บชยัชนะเหนือเมืองเยลูซาเล็มในปี 81 
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จากน้ัน พาท่านชมความงามของ น ้าพุเทรวี่ (Trevi Fountain) ท่ี

มกักล่าวกนัวา่เป็นน ้ าพุท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก แต่แทจ้ริงแลว้

น ้ าพุแห่งน้ีเป็น 1 ใน จุดพกัน ้ าจากสะพานส่งน ้ าเท่านั้น แต่ด้วย

ความสวยงามในรูปแบบสถานปัตยกรรมแบบบาโรก ตรงกลางมี

รูปป้ันเนปจูนหรือเทพโพไซดอนพร้อมเหล่าอาชาอยู ่โดยท่ีมาของ

ช่ือน ้ าพุแห่งน้ีนั้นมาจากหญิงชาวโรม นามเทรวี่ท่ีไดบ้ริจาคพื้นท่ี

บริเวณน้ีให้เป็นสาธารณะประโยชน์  บริเวณด้วยรอบยงัมีร้าน

ไอศกรีมเจลาโตร้สเลิศ ของข้ึนช่ือของอิตาลีท่ีมีหลากรส ถดักนัไป

ไม่ไกล พาท่านเดินชมและถ่ายรูปบริเวณ บันไดสเปน (Spanish Steps) บนัไดท่ีกวา้งท่ีสุดในยุโรป เช่ือมระหวา่ง

จตุัรัสสปังนา กบัโบสถ์ทรีนิต้ี หากจุดโรแมนติกของปารีสคือหอไอเฟล บนัไดสเปนก็เปรียบไดเ้ช่นนั้น เพราะ

ภาพยนตร์รักหลากหลายเร่ืองท่ีถ่ายท าในโรมนั้น ก็มกัจะไม่พลาดท่ีจะให้คู่พระนางบอกรักหรือจุมพิตกนัท่ีบนัได

แห่งน้ีนอกจากนั้นยงัมีสินคา้แบรนด์เนมหลากหลายให้ท่านไดเ้ลือกสรรค์อย่างเต็มท่ี ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Louis 

Vuitton, Prada, Longchamp, Chanel, DIOR, Balenciaga เป็นตน้ แต่หากสนใจชิมกาแฟเอสเปรสโซ่ตน้ต าหรับ ก็มี

ร้านกาแฟมากมายใหท้่านไดล้ิ้มลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 

ทีพ่กั   Hotel Capannelle หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

วนัทีแ่ปด โรม • ท่าอากาศยานนานาชาติฟูมซิิโน่         (เช้า / - / - ) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฟูมิซิโน่ (Fiumicino Intl’ Airport) เพื่อใหท้่านไดมี้เวลา
ท าการคืนภาษี (Vat Refund) 

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG945 
  **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

วนัทีเ่ก้า  สุวรรณภูม ิ• กรุงเทพฯ            ( - / - / - ) 
06.05 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดว้ยความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 

วนัเดนิทางและราคา มหัศจรรย์ ฝร่ังเศส สวสิ อติาลี 9 วนั 6 คืน NEW YEAR ‘20 
 ฝร่ังเศส - สวสิเซอแลนด์ - อติาล ีโดยสายการบนิไทย (TG) 

เร่ิมเดนิทาง เดนิทางกลบัถึง เทีย่วบิน 
25 ธ.ค. 2019 2 ม.ค. 2020 TG930 / TG 945 

ราคา  ผู้ใหญ่ ท่านละ 82,900.- 

ราคา เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 82,900.- 

ราคา เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เตยีงเสริม) ท่านละ 75,900.- 

ราคา เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตยีง) ท่านละ 65,900.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ 10,000.- 
** คณะเดนิทางจ านวน 25 ท่านต่อกรุ๊ป** 

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

ในกรณีลูกคา้มีตัว๋แลว้ TG (BKK-CDG/FCO-BKK) หกัออก 22,000 
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อตัราค่าบริการรวม 
 

 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั Economy Class ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (BKK-CDG/FCO-BKK) สายการบินไทย Thai 
Airway(TG)  

 ภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าระวางน ้ าหนกักระเป๋าไม่เกิน 30 กก.กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ ทั้งน้ีหากสายการบินมีการแจง้

เปล่ียนแปลงในเร่ืองของน ้าหนกักระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออ่ืนใดท่ีเป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการยดึตามการเปล่ียนแปลงตามประกาศนั้นๆ 

 ค่าท่ีพกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวและยานพานหะตามรายการระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวคนไทย 
 ทิปส าหรับคนขบัรถ ประมาณ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน  50,000 USD / เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรม ์

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดรั้บอุบติัเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ 3,500 บาท / ท่าน 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซกัรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
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 ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียมวนัละ 100 บาท รวมทั้งทริป  9 วนั  900 บาท/ท่าน 
 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษทัจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
หรือเปล่ียนแปลงราคาค่าทวัร์เพิ่ม เพื่อท าการออกเดินทาง โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการเดินทาง 
2. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 30,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั
มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วนั) 
3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตอ้งท าก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษทัฯ จะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุ

เทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษท์างบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

3.2ยกเลิกการเดินทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 
4. กรณีเจบ็ป่วย 

4.1 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการ 
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง 
ไดต้ามความเป็นจริง 

5.กรณีท่ีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ี
ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บินหรือเวลาบินโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้หากเกิดขอ้ผดิพลาดใดๆ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 
6. ในการจองทวัร์ควรเผือ่เวลาจองทวัร์อยา่งนอ้ย 40-45 วนั ก่อนวนัเดินทางท่ีระบุไว ้เน่ืองจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีท่ีท่าน
ท าการจองเขา้มาล่าชา้กวา่ท่ีก าหนดไว ้รบกวนสอบถามทางเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 
7. หลงัการจองทวัร์  20 วนั กรุณาแนบสแกนCOPY หนา้พาสปอร์ตและใบกรอกขอ้มูลค าร้องในการขอยืน่วซ่ีาส่งกลบัมา เพื่อกรอก
ขอ้มูลขอคิวในการยืน่วซ่ีา 
8. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ 
ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไข ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 
9. กรณีท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
รับผดิชอบทุกกรณี 
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โรงแรมทีพ่กัและสถานทท่ีองเทีย่ว 
 

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

 การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพกัแบบเด่ียวSingle ห้องคู่ Twin/Double 
อาจจะไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชั้น 

 โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต ่า จะมีบริการเคร่ืองปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

 บางสถานท่ีในยโุรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาท่ีแน่นอนก่อนเดินทาง 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษทัฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เท่ียวบิน, ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได)้ 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทว้ง,การนดัหยดุ
งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้ง
ยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุ
ในรายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บริษทัทวัร์) 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ, เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย
แลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียน
ช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ามนัหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตัว๋
ดงักล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะ
ถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายกุ็ตาม อาจท าใหท้่าน
โดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรท่ีท าใหใ้บหนา้เปล่ียนไป ดงันั้น ท่านตอ้งท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์วา่ท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทวัร์อยา่งละเอียดทุกหนา้อยา่งถ่องแท้

แลว้จึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
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 เอกสารการขอวซ่ีาเชงเกน้  (ประเทศอิตาลี) 

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑใ์นการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

1.  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนัท่ีมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่นอ้ยกวา่ 3 หนา้  ถา้มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า ท่ีเคยไดรั้บวีซ่าจาก

ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ หรือวซ่ีาประเทศ อ่ืนๆ ใหท่้านแนบมาดว้ย 

2. รูปถ่ายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พ้ืนหลงัสีขาวอายไุม่เกิน 6 เดือน  หา้มถ่ายดว้ยตวัเอง   

รูปจะตอ้งเป็นภาพหนา้ตรง  กรุณารวบผมให้เห็นใบหนา้ให้ชดัเจน และมองเห็นหูทั้งสองขา้ง  ห้ามสวมแว่น

หรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์  หา้มสวมแวน่ และหา้มตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ โดยสถานทูตจะมี

การเปรียบเทยีบรูปถ่ายของท่านกบัวซ่ีา ทีท่่านเคยได้รับย้อนหลงไป 6 เดือน หากพบว่าท่านใช้รูปถ่ายเคยมีวีซ่า

ทีเ่กนิ 6 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรูปใหม่ และโปรดเลือกเส้ือผ้าทีไ่ม่ซ ้ากับชุดเดิม ทางสถานทูตฯ เข้มงวดเร่ืองรูป

ถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบัตติามข้อก าหนด ท่านอาจต้องเสียเวลาไปถ่ายรูปและต้องมาแสดงตวัใหม่ในการย่ืนวซ่ีา 

3. ส าเนาบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 

5. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ,เปล่ียนนามสกลุ 

6. ใบสมรส,ใบหยา่,สูติบตัร(เด็กท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี )  

7. หลกัฐานการท างาน 
 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ  (คดัลอกไวไ้ม่เกิน 1 เดือนนบัจาก

วนัท่ียืน่วซ่ีา)  แปลเป็นภาษาองักฤษ  
 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ (ทพ.4), (พค. 0403) 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นพนกังานบริษทัฯจดหมายรับรองการท างานฉบบัภาษาองักฤษ(ตวัจริง) ระบุช่ือ นามสกลุ เลขท่ีพาสปอร์ต ตาม
พาสปอร์ต ต าแหน่ง เงินเดือน  ระยะเวลาวา่จา้ง  วนัท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้า  (ใหใ้ช ้“TO WHOM IT MAY CONCERN” ไม่ตอ้งระบุ
ช่ือสถานทูตในการยืน่ ) 

 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงานท่ีสงักดั(มีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ียืน่วซ่ีา) 
 กรณีราชการท่ีเกษียณอาย ุ ตอ้งแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ าเหน็จบ านาญ 
 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่และระบุชั้นปีท่ีศึกษา เป็นภาษาองักฤษ(มีอายุ

ไม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ียืน่วซ่ีา) 
 อาชีพอิสระ โปรดเขียนจดหมายแนะน าตวัช้ีแจงสถานะและรายไดข้องตวัเองเป็นภาษาองักฤษ 

** ในกรณีที ่เดก็อายุต า่กว่า 20  ปี ** 

กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

 เดินทางกบับุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่บิดาและมารดา บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ เท่านั้น
และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
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 เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็ก
เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

 เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็ก
เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา) 

 ในกรณีท่ีบิดามารดา ไดแ้ยกทางกนันั้น จ าเป็นท่ี บิดา หรือ มารดา จะตอ้งแสดงหนงัสือ ปกครองบุตรท่ีถูกตอ้งทางกฏหมาย ( ป.ค. 14 ) พร้อม 

แปลเป็นภาษาองักฤษ  หรือ ถา้ในกรณีทะเบียนหยา่ ระบุชดัเจนวา่ ผูเ้ยาว ์อยูอ่  านาจการปกครอง ของ บิดา หรือ มารดา ก็ใชแ้ทนกนัได ้พร้อม 

แปลเป็น ภาษา องักฤษ พร้อมใบสูติบตัร ของผูเ้ยาว ์เพื่อใชใ้นการเช่ียมโยงความสมัพนัธ์ 
 

8. หลกัฐานทางการเงิน   

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

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

ฉบบัจริงและระบุจ านวนเงินมี ซ่ึงจะตอ้งออกจดหมายมาไม่เกิน  7   วนันบัจากวนัท่ีจะยื่นวีซ่า พร้อมทั้งส าเนา BOOK BANK ยอ้นหลงั 6 

เดือน โดยท่ียอดเงินคงเหลือตอ้งมี 6 หลกัข้ึนไป ต่อ 1 ท่าน และอพัเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบนัท่ียืน่วซ่ีา พร้อมน าเล่มจริงไปด้วย (ตอ้งมีการ

เขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ หา้ม!!! ท าการโอนเงินเขา้ไปเป็นยอดใหญ่ในคร้ังเดียวก่อนการยืน่วซ่ีาเด็ดขาด!) 

● กรณีเงินฝากประจ า ท่ีไม่สามารถปรับยอดได ้ท่านตอ้งขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร (STATEMENT) โดยให้ธนาคารระบุ

วา่ท่านมีเงินคงอยูใ่นบญัชีฝากประจ า (ออกจดหมายรบรองเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) และในการขอหนงัสือรับรองตอ้งมีอายไุม่เกิน 7 วนั นบั
จากวนัท่ีไดคิ้วยืน่วซ่ีา และ ใหแ้นบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากประจ ายอ้นหลงัมาดว้ย 

(สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี) 

 ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

● จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย (ภาษาองักฤษเท่านั้น) 

● หลกัฐานแสดงความสมัพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรองค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น, ส าเนาทะเบียนสมรส 

        -  พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้

- สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้

- เพ่ือนและสามีภรรยาท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตร ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้

- ปู่, ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได ้

●  กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน ของผูรั้บรองค่าใชจ่้ายพร้อมทั้งอพัเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบนั (ไม่เกิน 30 วนั นบั
จากวนัท่ียืน่วซ่ีา)และหนงัสือรับรองเงินฝากท่ีออกใหโ้ดยธนาคาร(Bank Guarantee)โดยตอ้งระบุช่ือผูเ้ดินทาง ท่ีตอ้งการจะรับรองค่าใชจ่้าย 
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**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตวัจริงท่ีตอ้งน าติดตวัมาในวนัท่ีตอ้งสแกนลายน้ิวมือ  
 บตัรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล /สูติบตัร (กรณีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ) 

 สมุดเงินฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชีในการขอยืน่วซ่ีา 

 เวลาการอนุมติัผลวีซ่าจะอยู ่ 10-15 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หรือ ในบางกรณี

อาจใชร้ะยะพิจารณานานกวา่ท่ีก าหนด         

 ระหวา่งพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

 ค่าแปลเอกสารทุกอยา่งไม่รวมอยูใ่นค่าด าเนินการของทวัร์ 

 การพิจารณาผล VISA ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาใดๆทั้งส้ิน  

บริษทัเป็นเพียงตวัแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ขอ้มูลและเอกสารทุกอย่างตอ้งเป็นความจริง

ความบิดเบียน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผา่นทุกกรณี *** 
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ข้อมูลค าร้องขอย่ืน วซ่ีา ประเทศอติาล ี (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีา ***** 

ประวตัส่ิวนตวั (PERSONAL INFORMATION) 

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

ช่ือ- นามสกลุ (กรณีท่ีเคยมีการเปล่ียนช่ือ - นามสกลุ ) ………………………………………………….………………………………………………………. 

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

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

ท่ีอยู/่ADDRESS :……………………………... หมู่ท่ี................  ตรอก/ซอย.....................................  ต  าบล/แขวง.......................................  

อ าเภอ/เขต.......................................................................... จงัหวดั ....................................................  รหสัไปรณีย ์.............................................. 

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

ประวตัคิรอบครัว( FAMILY INFORMATION ) 

ช่ือสามี/ภรรยา .................................................................................. วนัเกิด คู่สมรส  .................................สญัชาติ........................................ 

สถานท่ีเกิด......................................................................... อาย ุ..................................    เบอร์โทร ................................................................ 

มบุีตร จ านวน ........................................... คน  

1. ช่ือ .................................................................................. วนัเกิด.....................................จงัหวดัท่ีเกิด....................................................... 

2. ช่ือ .................................................................................. วนัเกิด.....................................จงัหวดัท่ีเกิด....................................................... 

3. ช่ือ .................................................................................. วนัเกิด.....................................จงัหวดัท่ีเกิด....................................................... 

มพีี ่หรือ น้อง รวม ......................................... คน  

1. ช่ือ-นามสกลุ .................................................................. เพศ................................วนัเกิด ......................................................................... 

อาชีพ.................................................... ท่ีอยูปั่จจุบนั..................................................................................................................................... 
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2. ช่ือ-นามสกลุ .................................................................. เพศ................................วนัเกิด ........................................................................ 

อาชีพ.................................................... ท่ีอยูปั่จจุบนั.................................................................................................................................... 

3. . ช่ือ-นามสกลุ .................................................................. เพศ................................วนัเกิด .................................................................... 

อาชีพ.................................................... ท่ีอยูปั่จจุบนั.................................................................................................................................. 

ประวตักิารศึกษา (PROFESTION INFORMATON) 

ระดบัการศึกษา ....................................................... สถานท่ีจบการศึกษา ................................................................................................... 

ประวตักิารท างาน (PROFESTION INFORMATION ) 

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

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

ลกัษณะงานท่ีท า ............................................................................................................................................................................................... 

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

ท่ีอยู/่ADDRESS : .......................................  หมู่ท่ี................  ตรอก/ซอย.....................................  ต  าบล/แขวง...........................................                 

อ าเภอ/เขต................................................ จงัหวดั .........................................................  รหสัไปรณีย ์.......................................................... 

ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือ ไม่ ............................................................................................................................. 

หากเคยมวีซ่ีาเชงเก้นภายใน 3 ปี ได้รับจากสถานทูตประเทศอะไร...........................................................................................................  

วนัทีเ่คยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น ........................................................................................................................................... 

(ดูได้จากตราประทบั ตม. ใน PASS PORT ทีไ่ด้เข้าและออกจากกลุ่มประเทศเชงเก้น) 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่                            เคย                                      ไม่เคย  

หากเคยถูกปฎเิสธเพราะสาเหตุใดถึงถูกปฎเิสธ  ........................................................................................................................................... 

 ช่ือ/นามสกลุ ผุ้ตดิต่อทีไ่ทย (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................. 
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ท่ีอยู/่ADDRESS : ......................................หมู่ท่ี................  ตรอก/ซอย............................................  ต าบล/แขวง..........................................                    

อ าเภอ/เขต.......................................................... จงัหวดั ..................................................  รหสัไปรณีย ์..................................................... 

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

 

 


