
 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 17.00 น. พรอ้มกนัที ่ สายการบินเอมิเรตต ์Emirate Airline (EK) โดยมเีจา้หน้าทีอ่ านวยความ

สะดวกดา้นการเชค็อนิใหแ้ก่ทกุทา่น 

20.35 น. ออกเดนิทางสู่ โดยเท่ียวบินท่ี EK 373  (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

 

00.50 น. เดินทางถึง  (เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง) 

03.20 น. ออกเดินทางสู ่ โดยเที่ยวบินที่ EK 71 

08.00 น. เดินทางถึงเดินทางถึง  (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศ

ไทย 6 ชั่วโมง) 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู • สนามบินดไูบ                                   

 

วนัท่ีสอง สนามบินดไูบ • กรงุปารีส  • จตัุรสัทรอกาเดโร • ล่องเรือแม่น ้าแซน • แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ • พิพิธภณัฑ์

ลูฟร ์• ประตชูยัอารก์เดอทรียงฟ์ • ถนนชอ็งเซลีเซ           (-/กลางวนั/-) 



 

 

จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่ กรุงปารีส เมื่องหลวงสดุโรแมนติกของประเทศฝรั่งเศส หนึง่ในจดุหมายปลายทางในฝันของใคร

หลายๆ คนที่แมก้ระทั่งชาวฝรั่งเศสที่อาศยัอยู่นอกเมืองหรือต่างจงัหวดั หรือต่างแควน้แดนไกล กล่าวว่าตราบใดที่มีลม

หายใจ ก็ขอใหไ้ดเ้ห็นมหานครปารสีสกัครัง้ 

 

ชมจุดถ่ายรูปหอไอเฟลที่สวยที่สดุ ณ จัตุรัสทรอกาเดโร (TROCADÉRO) แต่เดิมบริเวณนีเ้คยใชเ้ป็นสถานที่จัดงาน

ส าคญัๆ ของประเทศอยูห่ลายครัง้ แตโ่ดง่ดงัดว้ยเพราะทศันียภาพที่ทา่นจะสามารถเห็น หอไอไฟล (EIFFEL) ไดอ้ยา่งไม่

มีอะไรมาบดบงั โดยหอสง่สญัญาแห่งนีน้ัน้ ถือเป็นสญัลกัษณข์องพาปารสีที่พลาดไมไ่ดด้ว้ยประการทัง้ปวง หอไอเฟลนัน้ 

ตั้งตามช่ือของสถาปนิกผู้ออกแบบ กุสตาฟ ไอเฟล เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในงาน แสดงสินค้าโลก ในปี 1889 เมื่อมี

ภาพยนตร์เรื่องใดที่จะกล่าวถึงปารีส ก็จะ

จะตอ้งมีโครงสรา้งเหล็กเจา้ของความสงู 324 

เมตร ที่เคยเป็นอาคารที่สงูที่สดุในโลก แห่งนี ้

อยูด่ว้ยเสมอ 

 
 
 
 



 

 

 ดว้ยลกัษณะที่แปลกตา สรา้งความไม่คุน้เคยต่อชาวปารีส ถึงขนาดมีการเรียกรอ้งใหร้ือ้ทิง้หลงัจากงานสิน้สดุลง แต่หอไอ

เฟลก็สามารถพิสจูนต์วัเองและลบค าสบประหมา่ จนกลายเป็นสถานท่ีแรกๆ ท่ีเมื่อมีคนพดูถึง 

 

จากนัน้น าทา่น ล่องเรือแม่น ้าแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารสี เมืองที่ไดช่ื้อวา่เป็น 1 ใน เมืองที่โรแมนติกที่สดุของโลก

ในอีกมุมหนึ่งโดยในระหว่างทางนัน้จะผ่านสถานที่ส  าคญัๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น สะพาน PONT DE L'ALMA สะพานอ

เลก็ซานเดอรท์ี่ 3 พิพิธภณัฑอ์อรแ์ซ พิพิธภณัฑล์ฟูวร ์รวมไปถึงอาสนวิหารน็อทร-์ดามแหง่ปารสี  ถือเป็นอีก 1 กิจกรรมที่ไม่

ควรพลาดเมื่อมาปารสี 

 

พร้อมพิเศษ หอยเอสคาโก้ ต้นต าหรับฝร่ังเศส พร้อม

ไวนแ์ดง 

น าท่านสมัผสักบับรรยากาศที่เต็มไปดว้ยนกัชอ้ปป้ิงจากทั่วทกุมมุโลก ในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารีส ณ แกล

เลอร่ี ลาฟาแยตต ์(GALERIES LAFAYETTE) แวะถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑล์ูฟร ์(LOUVRE MUSEUM) เป็น



 

 

สถานที่จดัแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคณุค่าระดบัโลกจ านวนมาก นบัเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวในปารสีที่

ตอ้งไปเยือน 

 

จากนัน้ น าทา่นถ่ายรูปกบั ประตูชัยอารก์เดอทรียงฟ์ (ARC DE TRIOMPHE) วงเวียนที่เช่ือมถนน12 เสน้ของปารสีไว ้โดยสรา้ง

ขึน้เพื่อเป็นสดดุีทหารฝรั่งเศสที่รว่มรบในสงครามต่างๆ โดยเฉพาะในสงครามนโปเลียน เนื่องจากเริ่มสรา้งในรชัสมยัของ

พระองคห์ลงัไดร้บัชยัชนะในสงครามยทุธการท่ีเอาสเทอรล์ทิซ ์เมื่อวนัท่ี 2 ธนัวาคม 1805 นอกเหนือจากนัน้ ประตชูยัแหง่นี ้

ก็ยงัเป็นท่ีฝังศพทหารนิรนามในสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 1 อีกดว้ย 



 

 

 

อารก์เดอทรยีงฟ์ มีความสงู 49.5 เมตร กวา้ง 45 เมตร และหนาถึง 22 เมตร ทางทิศตะวนัตกยงัเป็นท่ีตัง้ของถนนสายที่โดง่

ดงัที่สดุของโลกสายหนึง่ นั่นคือ ถนนช็องเซลีเซ (CHAMPS-ÉLYSÉES) ถนนท่ีไดช่ื้อมาจากสวนสวรรคข์องเหลา่เทพปก

รนมักรีก ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของการขยายพืน้ที่สวยหย่อมของพระราชวงัตุยเลอรี โดยเมื่อครัง้พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัเสด็จประพาสยโุรป ทรงมีพระราช

ด ารสัใหน้ ารูปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสรา้งเป็นถนนพระ

ราชด าเนินกลางในกรุงเทพมหานคร ว่ากนัวา่อตัราคา่เช่า

พืน้ที่บนถนนแห่งนีม้ีมลูค่าสงูที่สดุในยโุรป และเป็นที่ตัง้

ของสินคา้แบรนดร์ะดับโลกมากมายทัง้ Louis Vuitton, 

Hermès, Omega, Lacoste, Swarovski, Longchamp ก็

มีให้เลือกสรรอย่างครบถ้วน หรือหากท่านใดสนใจจิบ

กาแฟ ทานเบเกอรีชิ่ลๆ ตลอดถนนเสน้นีก็้มีรา้นใหท้า่นไดเ้ลอืกชิมอยา่งอดัแนน่ 



 

 

(โรงแรมที่น  าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ช่ือโรงแรมที่ทา่นพกัทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั
ก่อนเดินทาง ขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นท่ีพกั ไปพกัเมืองใกลเ้คียงกรณีติดงานแฟรห์รอืมีเทศกาล) 

 

 

จากนัน้ น าท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ 

(Château de Versailles) หนึ่งในพระราชวังที่มีคน

พดูถึงมากที่สดุ และยงัเป็น1ใน7สิง่มหศัจรรยข์องโลก

ยุคปัจจุบันอีกดว้ย แต่เดิมนัน้เป็นเพียงเมืองเล็กๆที่

พระมหากษัตริยร์าชวงศบ์รูบ์งโปรดมาลา่สตัวเ์ท่านัน้

แตเ่มื่อพระเจา้หลยุสท์ี่14 ครัง้ทรงพระเยาว ์เสด็จตาม

พระราชบิดามาล่าสตัว ์ทรงโปรดพืน้ที่บริเวณนีม้าก

เมื่อทรงขึน้ครองราชย์นจึงมีพระราชด ารัสให้สรา้ง

พระราชวงัแหง่ใหมแ่ทนพระราชวงัลฟูทท์ี่กรุงปารสีโดยมีพระราชประสงคใ์หเ้ป็นพระราชวงัที่สวยงามที่สดุในโลก 

ภายในพระราชวังนั้นประกอบไปด้วยห้องหับถึง  700 ห้องมี

ภาพวาด 6,123 ภาพและงานแกะสลกัถึง 15,034 ชิน้ไฮไลทส์  าคญั

ของพระราชวงัแห่งนีค้งหนีไมพ่น้หอ้งกระจกซึง่บริเวณผนงัดา้นขวา

นั้นประดับด้วยกระจกฉาบปรอทมากถึง 17 บาน แต่ละบานมี

ประกอบดว้ยกระจก 21 แผ่นซึ่งในสมยัก่อนนัน้กระจกเป็นสิ่งที่มี

ราคาสงูมากเทียบเท่าทองค าเลยทีเดียว ซึ่งหอ้งกระจกแห่งนีย้งัใช้

เป็นสถานท่ีในการลงนามสนธิสญัญาสงบศกึในสงครามโลกครัง้ที่1 

ระหวา่งฝ่านสมัพนัธมิตร และฝ่ายจกัรวรรดิเยอรมนั  

วนัท่ีสาม         พระราชวงัแวรซ์ายส ์• เมืองดิฌง         

                           (เช้า/ กลางวนั / เยน็ ) 



 

 

 หอ้งกระจกแหง่แวรซ์ายเป็นอีกหนึง่หนา้ประวตัิศาสตรข์องไทยครัง้สมเดจ็พระนารายณม์หาราชทรงสง่คณะทตูไปเจรญิ

สมัพนัธไ์มตรกีบัพระเจา้หลยุสท์ี่ 14 น าโดยออกพระวิสทุธสนุทร ในวนัท่ี 1 กนัยายนปี พ.ศ. 2229 (1686)นบัเป็นการสง่คณะฑตูส าเรจ็อยา่ง

เป็นทางการครัง้แรกกบัชาติยโุรปในประเทศไทย 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองดิฌง (DIJON) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ผ่านชมทศันียภาพอนังดงามที่เต็มไปดว้ย

ขนุเขาทะเลสาบ และดอกไมป่้า ที่สวยสดงดงาม ที่จะท าใหท้า่นตื่นตาตื่นใจ ตลอดการเดินทางจนท าใหท้่านหลบัตาไมล่ง 

เป็นแหง่เมืองชมุทางรถไฟ และศนูยก์ลางการคมนาคมที่ส  าคญัแหง่หนึง่ของฝรั่งเศส และเป็นเมืองที่มีลกัษณะคลา้ยปารีส

อยา่งมาก เดินทางถึงเมืองดิฌง 

(โรงแรมที่น  าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ช่ือโรงแรมที่ทา่นพกัทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั
ก่อนเดินทาง ขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นท่ีพกั ไปพกัเมืองใกลเ้คียงกรณีติดงานแฟรห์รอืมีเทศกาล) 

 

 

จากนัน้ น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ เมืองลูเซิรน์ (Luzern) (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) หนึง่ในเมืองที่งดงาม

ที่สดุของประเทศ น าท่านถ่ายรูปกบั อนุสาวรียส์ิงโต 

(Lion Monument) ซึ่งสรา้งขึน้เพื่อเป็นการร  าลึกถึง

ทหารหาญชาวสวิสผู้ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่จนวินาที

สดุทา้ย อนสุาวรียน์ีค้ือสญัลกัษณส์ าคญัของลเูซิรน์ที่

ไมม่ีนกัทอ่งเที่ยวคนไหนพลาดมาที่น่ี 

วนัท่ีส่ี เมืองลูเซิรน์ • อนุสาวรียสิ์งโต • สะพานไมช้าเปล • เมืองอินเทอลาเก้น • ถนน Hoheweg    

                  (เช้า/ กลางวนั / เยน็ ) 



 

 

น าท่านชม สะพานไม้ ชา เปล  (Chapel Bridge)  อัน เ ป็น

สญัลกัษณข์องเมือง และไดช่ื้อว่าเป็นสะพานไมท้ี่เก่าแก่ที่สดุใน

โลก ทอดยาวระหว่างแม่น า้ Reuss โดยสรา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 

14 จากนัน้  ใหท้่านไดช้มความงามของสถาปัตยกรรมรอบๆตวั

เมืองใน เขตเมืองเก่า (Oldtown) ดว้ยตวัอาคารสไตลย์โุรปผนวก

กบัรา้นสมยัใหม ่ท าใหเ้ป็นหนึง่ในความวิเศษของเขตนี ้ 

 

จากนัน้เดินทางต่อไปยัง เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 นาที) จุดศูนยก์ลางของ

ประเทศ ที่รายลอ้มไปดว้ย 4 ขนุเขา และ 2 ทะเลสาบ 

พาท่านเดินชม ความงามและเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะ

ของเมือง  พาท่านเดินชม ถนน Hoheweg จุดที่

ครกึครื่นที่สดุในเมืองอินเทอลาเกน้ ท่านสามารถเลอืก

ซือ้สินคา้คุณภาพสวิสไดอ้ยากหลากหลาย ไม่ว่าจะ

เป็นแบรนด ์Omega, Swatch ช็อคโกแลตสวิสท่ีขึน้ช่ือ 

หรือแมแ้ต่เสือ้ผา้ เครื่องประดบัก็ยงัมีใหท้า่นเลือกสรร

ไดต้ลอดถนนเลยทีเดียว 

 

พิเศษเมนูสวิสชีสฟองดู 

(โรงแรมที่น  าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ช่ือโรงแรมที่ทา่นพกัทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั
ก่อนเดินทาง ขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นท่ีพกั ไปพกัเมืองใกลเ้คียงกรณีติดงานแฟรห์รอืมีเทศกาล) 

 



 

 

 

น าท่านสู่ เมืองกรินเดอวาลด ์(Grindelwald) เมืองอนัเป็นจดุเริม่ตน้ในการพิชิตยอดเขาจงุฟราว Top Of Europe ดว้ยทศันียภาพที่

เป็นหบุเขาที่มีบา้นสไตลส์วิสชาเลยต์ัง้อยูโ่ดยรอบ ท าใหม้ีความสวยงามจนเป็นเหมือนหนา้ตาของสวิสเซอรแ์ลนดท์ี่คุน้เคย  

 

ใหม่ล่าสุด!!! พาท่านสู่สถานีกรินเดอวาลด ์เพื่อพาท่านขึน้ 

กระเช้า Eiger Express ที่เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2020 

ที่ผ่านมา โดยจะท าใหท้่านประหยดัเวลาในการพิชิตเขาจุงฟ

ราวเร็วขึน้ถึง 47 นาที เพื่อใหท้่านไดม้ีเวลาเพลิดเพลินบน 

Top Of Europe 

 

เมื่อถงึแลว้ พาทา่นชม อุโมงคน์ า้แข็ง (Ice Palace) ที่มีอายเุกา่แก่ 1,000 ปี ธารน า้แข็งลกึเขาไปกวา่ 30 เมตร มี

ประติมากรรมน า้แขง็อยูอ่ยา่งมากมาย และคงอณุหภมูิอยูท่ี่ -3 องศา ตลอดทัง้ปี เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของ

ของธารน า้แข็ง Aletsch ที่ยาวทีส่ดุในเทือกเขาแอลป์ ชม อุโมงโลกอัลไพน ์(ALPINE SENSATON) ที่จดัแสดงวิถีชีวิต 

วฒันธรรมและธรรมชาติของชาวเมือง 

 

วนัท่ีห้า เมืองกรินเดอวาลด ์• กระเช้า Eiger Express • อุโมงคน์ ้าแขง็ • อุโมงคโ์ลกอลัไพน์ • Jungfrau Panorama 

view • เมืองเลาเทอรบ์รนุเนน • น ้าตกชเตาบบ์าค • มิลาน     

            (เช้า/ กลางวนั / เยน็ ) 



 

 

นอกจากนัน้หากมีเวลาแนะน าใหท้่านชม พิพิธภัณฑช์็อคโกแลต LINDT และเลือกซือ้กลบัเป็นไปเป็นของฝากจาก

รา้นช็อคโกแลตที่สงูที่สดุในโลก และน าท่านขึน้สู่ JUNGFRAU PANORAMA VIEW จุดสงูสดุของสถานี ที่ 3,571 เมตร 

ใหท้า่นไดถ้่ายรูปเป็นท่ีระลกึ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 บนยอดเขาจุงฟราว ให้ท่านเต็มอิ่มกับบรรยากาศของทิวทัศน์สุด

อลังการ 

น าท่านลงสูอ่ีก 1 เมืองชานเขาจงุฟราว เมืองเลาเทอรบ์

รุนเนน (Lauterbrunnen)  เมืองสวยอีกเมืองที่ตอ้งแวะ

ชม ดว้ยรถไฟไตเ่ขาแสนคลาสสกิ ที่น่ีเป็นท่ีตัง้ของ น ้าตกช

เตาบ์บาค (Staubbach) ที่สูงกว่า 300 เมตร มุมสุด

อลงัการกบัริว้น า้ตกที่แทรกผ่านหนา้ผาสงู โดยมีเบือ้งลา่ง

เป็นบา้นเรอืนสลบัทุง่หญา้ ท่ีมองก่ีครัง้ก็ไมเ่บื่อ 

 

น าท่านเดินทางสู่  มิลาน (MILAN) (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 4.30 ชม.) เมืองส าคญัทางภาคเหนือของอิตาลี 

ตัง้อยู่บริเวณที่ราบลอมบารด์ี ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษา

เซลตค์ าวา่ MID-LAN ซึง่หมายถึงอยูก่ลางที่ราบ มีช่ือเสยีง

ในดา้นแฟชั่นและศิลปะ 

 

(โรงแรมที่น  าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ช่ือโรงแรมที่ทา่นพกัทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั
ก่อนเดินทาง ขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นท่ีพกั ไปพกัเมืองใกลเ้คียงกรณีติดงานแฟรห์รอืมีเทศกาล) 

 

 

 

 



 

 

 

 

พาท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า มหาวิหารมิลาน (DUOMO DI MILANA) หนึ่งในโบสถศ์ริสตส์ถาปัตยกรรมกอธิคที่

ใหญ่ที่สดุในโลก ภายใน วิหารเช่ือกันว่ามีการบรรจุหมดุตรึงไมก้างเขนของจริงที่ใชใ้นการประหารชีวิตพระเยซู บริเวณ

ดา้นหนา้ตกแตง่ดว้ยรูปสลกัหินออ่นท่ีวิจิตรเป็นอยา่งยิ่ง 

 

ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับชอ้ปป้ิงมอลลท์ี่เก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่งของยุโรปที่ กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด 

(Galleria Vittorio Emanuele II) ที่อดัแน่นไปดว้ย แบรนดช์ัน้น าระดบัโลก ที่บางแบรนดน์ัน้ก็ยงัถือ ก าเนิด ณ เมืองแหง่นี ้

วนัท่ีหก มหาวิหารมิลาน • กลัเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด • เกาะเวนิส • จตัุรสัเซ็นท์ มารค์ • มหา

วิหารซนัมารโ์ก • พระราชวงัดอรจ์ • หอระฆงัซนัมารโ์ก • สะพานถอนหายใจ • สะพานรีอาลโต้ • เวนิส

เมสเตร ้             (เช้า/ - / เยน็ ) 



 

 

อาทิ Prada, Versace, Armani, Dolce & Gabbana, Valentino รวมไปถึงแบรนดเ์นมที่คุน้หู อีกมากมายอย่าง Gucci, 

LOUIS VUITTON, Swarovski 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู ่เมืองเวนิสเมสเตร้ (VENICE MESTRE) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  ฝ่ังแผ่นดินใหญ่

เมืองหลวงของแควน้เวเนโต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 น าท่านเดินทางสู่  ท่า เ รือตรอนเคตโต้  

(TRONCHETTO) น าท่ านล่อง เ รือผ่านชม

บา้นเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิสหรือเวเน

เซีย(VENEZIA) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็น

เมืองที่ไมเ่หมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลอง

แทนถนน มีสมญานามว่าเป็น “ราชินีแห่งทะเล

เอเดรยีติก” มีเกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 118 เกาะ และ

มีสะพานเช่ือมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังที่บริเวณ ซานมารโ์ค 

ศนูยก์ลางของเกาะเวนิส น าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส 

จากนั้นน าท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค (St.Mark’s 

Square) ที่จักรพรรดินโปเลียนยกย่องว่าเป็นห้องรับแขกที่สวย

ที่สดุของยุโรป และยงัเป็นที่ตัง้ของ มหาวิหารซันมารโ์ก (San 

Marco Basillica) มหาวิหารประจ าเขตอคัรบิดรเวนิส สรา้งขึน้ใน

แบบสถาปัตยกรรมไบแซนไทนซ์ึ่งหาไดย้ากในปัจจุบนั เนื่องจาก

ถกูท าลายไปเกือบหมดสิน้ในครัง้ที่ออกโตมนัเขา้ยดึ ซึ่งภายในโบสถน์ัน้จะมีภาพโมเสกบอกเลา่เรื่องราวในครัง้นัน้อยู ่โดย

เซ็นท์มารโ์กถือว่าเป็นนักบวชที่ส  าคัญในการเผยแพร่ศาสนาในสมัยศตวรรษที่ 5 ส  าหรับตัวมหาวิหารจะเช่ือมกับ 

พระราชวังดอรจ์(Doge’s Palace)  พระราชวงั

แบบเวนิส-โกธิคที่ครัง้หนึ่งเคยเป็นที่ประทบัของ

ยคุแห่งเวนิสครัง้ที่เมืองนีย้งัเป็น สาธารณะรฐัเว

นิส ก่อนไดร้บัการปรบัปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์และ

เปิดอย่างเป็นทางการในปี 1923 และยังมี หอ

ระฆังซันมาร์โก (St Mark’s Campanile) หอ



 

 

ระฆงัสงู 98.6 เมตร โดยอิงการสรา้งจากรูปแบบเดิมในปี 1514 และพงัทลายลงในปี 1902 ไม่ไกลกันจะเป็นที่ตัง้ของ 

สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพานซุม้โคง้ที่เช่ือมระหว่างพระราชวงัดอรด์และเรือนจ า น าท่านชมบริเวณ 

สะพานรีอาลโต้ (RIALTO BRIDGE) สะพานขา้มคลองหลกัอันเก่าแก่ที่สุดของเวนิส รายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ 

ถ่ายภาพกบัจดุชมวิวบนสะพาน ที่ทา่นสามารถมองเห็น GRAND CANAL คลองที่ใหญ่ที่สดุ ผา่กลางเกาะเวนิส ชมวิถีชีวติ

กลางสายน า้ของชาวทอ้งถ่ินท่ีใชค้ลองแทนถนน 

 แตเ่รือ่งที่ท  าสะพานนีโ้ดง่ดงัที่สดุคงหนีไมพ่น้ นกัรกับนัลอืโลกแหง่เวนิสอยา่ง จิอาโคโม จิโรลาโม คาสโนวา เป็นเพียงคนเดียว

ที่สามารถออกจากเรือนจ าแห่งนีไ้ด ้ โดยเรื่องราวของชายหนุ่มมากดว้ยวาทะศิลป์คนนีถู้กตีพิมพแ์ละโด่งดังในปี 1855 และถูกท าเป็น

ภาพยนตรใ์นปี 2005 

 

 
**หมายเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมค่าน่ังเรือกอนโดล่า หากทา่นสนใจน่ังเรือกอนโดล่า 



 

 

สามารถแจ้งทางหวัหน้าทัวรเ์พื่อประสานงานใหไ้ด ้

ทั้งนีไ้ม่แนะน าใหท้่านติดต่อกบัเรือเองเพื่อความปลอดภยัของท่านเน่ืองจากอาจมีมิจฉาชพีแอบแฝงตัวมา 

จากน้ันน าท่านลอ่งเรือกลับขึน้สู่ฝ่ังเมสเตร้ 

(โรงแรมที่น  าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ช่ือโรงแรมที่ทา่นพกัทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั
ก่อนเดินทาง ขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นท่ีพกั ไปพกัเมืองใกลเ้คียงกรณีติดงานแฟรห์รอืมีเทศกาล) 

 

จากนัน้ เดินทางสู ่เมืองปิซ่า (Pisa) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) แควน้ทสัคานี ประเทศอิตาลี อยู่ทางตะวนัตก

ของเมืองฟลอเรนซ ์ประมาณ 100 กิโลเมตร และทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองเซียนาปรมาณ 130 กิโลเมตร จตรุสัดโูอ

โมแหง่ปิซาไดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1987 

น าทา่น เขา้ชม จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (PIAZZA DEL DUOMO) ศาสนสถานท่ีส าคญัที่สดุของเมือง ซึง่จตัรุสัแหง่นี ้

จะประกอบไปดว้ย หอศีลจุ่ม วิหาร และหอระฆงั ซึ่งที่นี่มีหอระฆงัที่โดง่ดงัระดบัโลก นัน้คือ หอระฆงัเอน แห่งเมืองปิซา่น า

ทา่นชมบรเิวณรอบหอระฆงั

แห่งนี ้พร้อมเก็บรูปเป็นที่

ระลกึกบั หอเอนเมืองปีซา่ 

( LEANING TOWER OF 

PISA) ห อ ร ะ ฆั ง

ทรงกระบอก 8 ชั้น  โดย

เอกลกัษณแ์ละสาเหตุที่ท  า

วนัท่ีเจด็ เมืองปิซ่า • จตัรุสัเปียซซา เดล ดโูอโม • หอเอนเมืองปีซ่า • กรงุโรม     

                   (เช้า/กลางวนั / เยน็ ) 



 

 

ใหห้อระฆงัแห่งนีไ้ดเ้ป็นสิ่งมหศัจรรยข์องโลกนัน้คือการที่ตวัอาคารมีลกัษณะเอียงไปทางเหนือประมาณ 3.97 องศา หอ

เอนแห่งปิซ่าแรกเริ่มสรา้งในปี 1174 แต่เมื่อสรา้งขึน้ไปเพียง 3 ชัน้ ฐานอาคารก็เกิดการทรุดตวัลง เนื่องจากเนือ้ดินใน

บริเวณนีไ้ม่มีชัน้หินแทรก ประกอบกบัตัง้อยู่ใกลแ้ม่น า้อารโ์น ท าใหด้ินมีความชืน้และเหลวกวา่ปกติ จนท าใหต้อ้งยตุิการ

ก่อสรา้งไปกวา่ 94 ปี จนกระทั่งปี 1272 สถาปนิกนาม จีโอวานี ดี ซีโมเน่ (Giovanni di Simone) ไดม้าสานตอ่ดว้ยเทคนิค

การสรา้งใหเ้พดานไม่เท่ากนัเพื่อรกัษาอาหารใหส้มดลุ แต่ก็ตอ้งยุติการก่อสรา้งในปี 1284 จากภยัสงคราม ก่อนชัน้ที่ 7 

ของอาคารจะเสรจ็ในปี 1319 และตวัหอระฆงัถกูเติมจนเสรจ็สิน้เมื่อปี 1372 นบัเป็นเวลารว่ม 199 ปี นบัจากวนัท่ีเริม่ 

น าท่านเดินทางสูศ่นูยก์ลางการปกครองของอิตาลีที่ กรุงโรม (Rome) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)  เมืองหลวงของ

ประเทศอิตาลี และเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรโรมนัที่รุง่เรืองถือเป็นรากฐานของสงัคมและวฒันธรรมของชาติยโุรป 

ไมว่า่จะเป็น ปฏิทินตามหลกัสรุยิะคติ กฎหมาย การประชมุในสภาในรูปแบบสาธารณรฐั เป็นตน้ 

(โรงแรมที่น  าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ช่ือโรงแรมที่ทา่นพกัทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั
ก่อนเดินทาง ขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นท่ีพกั ไปพกัเมืองใกลเ้คียงกรณีติดงานแฟรห์รอืมีเทศกาล) 
 

 

เดินทางสู ่นครรัฐวาติกัน (STATE OF THE VATICAN CITY) นครแห่งคริสตจกัรที่อยู่ในกรุงโรม ถือเป็นศนูยก์ลางของ

ครสิตศ์าสนิกชน นิกายโรมนัคาทอลกิ เป็นท่ีประทบัของพระสนัตะปาปา และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ส  าคญั 

วนัท่ีแปด นครรฐัวาติกนั • มหาวิหารนักบุญปีเตอร ์• จตัรุสันักบญุปีเตอร ์• โคลอสเซ่ียม • โรมนัฟอรัม่ • น ้าพเุทรว่ี • 

บนัไดสเปน • ดไูบ                    (เช้า/ เท่ียง /- ) 



 

 

 

น าทา่นเขา้ชม มหาวิหารนักบุญปีเตอร ์( ST. PETER’ BASILICA) ศาสนสถานของครสิตท์ี่ใหญ่ที่สดุในโลก และเป็นที่

ฝังพระศพของพระสนัตะปาปาพระองคแ์รกที่ถูกลงโทษ

ประหาร ชี วิ ตด้วยการตรึ ง ไม้ก า ง เขนในสมัยของ

จกัรพรรดิเนโร เมื่อปี ค.ศ. 68 ถือเป็นศนูยร์วมทัง้ทางกาย

และทางใจของวาติกัน โดยมหาวิหารแห่งนีไ้ด้สรา้งทับ

วิหารหลงัเดิมที่สรา้งในสมยัศตวรรษที่ 4 ออกแบบโดยมีเก

ลนัเจโลสดุยอดจิตกรรว่มสมยักบัดาวินช่ีภายในถกูตกแตง่

อย่างวิจิตรดว้ยหินอ่อน โดยมีประติมากรรมช่ือก้องโลก

อย่าง ปีเอตา้ (Pietà) เป็นรูปป้ันพระแม่นารียท์รงโอบอุม้



 

 

พระเยซูหลงัจากสิน้พระชนม ์ซึ่งท าจากหินออ่นเพียงกอ้นเดียวและใชเ้วลาในการแกะสลกั 7 ปี บริเวณดา้นหนา้คือ จัตุรัส

นักบุญปีเตอร ์(St. Peter's Square) ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอรน์ินี อีกหนึ่งประติมากรผูไ้ดฉ้ายาวา่ สามารถเสก

หินอ่อนใหห้ายใจได ้จตัรุสัสามารถจคุนไดป้ระมาณ 60,000 คน ตรงกลางมีเสาโอบีสิสหินแกรนิตแดง สงู 25.5 เมตร จาก

อียิปต ์ซึ่งเป็นการแสดงถึงแสงยานภุาพของโรมนัที่มีต่อประเทศในยโุรปและแถบเมดิเตอรเ์รเนียนในขณะนัน้ (ในกรณีมี

พิธีด้านใน อาจจะไม่ได้รับการเข้าชม)  

จากนัน้น าท่านแวะถ่ายบรเิวณดา้นนอก โคลอสเซ่ียม (COLOSSEUM) หรือช่ืออยา่งเป็นทางการวา่ ฟราเวียนแอมฟิเธีย

เตอร ์

สรา้งขึน้ในสมยัของจกัพรรดิเวสปาเซียนในปี ค.ศ. 70 ก่อนเปิดอย่างเป็นทางการในอีก 10 ปีต่อมาในสมยัพระเจา้

ไททัส เป็นสนามกีฬาที่จะ

เ ป็นการประชันการต่อสู่

ระหว่างเหล่านกัรบกลาดิเอ

เตอร์ด้วยกันเอง และกับ

สัตว์ดุร ้าย เช่น สิงโต ช้าง 

แรด เป็นตน้ โดยบา้งก็กลา่ว

กันว่าการต่อสู้ในโคลอส

เซี่ยมท าให้สัตว์บางชนิด

แทบจะศนูยพ์นัธุเ์ลยทีเดียว การสรา้งอาคารแบบอฒัจนัทรก์ลม 3 ชัน้ขนาดใหญ่แห่งนีย้งัถือว่าเป็นการผลิตซีเมนตแ์ห่ง

แรกๆ ของโลกอีกด้วย พาท่านถ่ายรูปด้านหน้า กับ โรมันฟอร่ัม (ROMAN’S FORUM) อดีตศูนย์กลางทางสงัคม 

เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของอาณาจกัรโรมนั โดยบริเวณนีน้ัน้เป็นที่ตัง้ของประตชูยั 2 แห่ง ที่เป็นตน้แบบของฝรั่งเศส นั่น

คือ ประตชูยัคอนสแตนติน สรา้งขึน้ในครัง้ที่พระเจา้คอนสแตนตินไดช้ยัชนะเหนือพระเจา้แมกเซนเทียส และประตชูยัไททสั

ที่สรา้งขึน้หลงัจากไดร้บัชยัชนะเหนือเมืองเยลซูาเลม็ในปีค.ศ. 81 



 

 

 

น าท่านชมความงามของ น ้าพุเทรวี่ (TREVI  FOUNTAIN) ที่มกักล่าว

กันว่าเป็นน า้พุที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งใน  โลก น าท่านเดินชมและถ่ายรูป

บริเวณ บันไดสเปน (SPANISH  STEPS) บันไดที่กวา้งที่สุดในยุโรป 

เช่ือมระหว่างจตัรุสัสปังนา กบัโบสถท์รีนิตี ้นอกจากนัน้ยงัมีสินคา้แบรนด์

เนมหลากหลายให้ท่านไดเ้ลือกสรรค์อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น Gucci, 

Louis Vuitton, Prada, Longchamp, Chanel, DIOR, Balenciaga เ ป็น

ตน้ แต่หากสนใจชิมกาแฟเอสเปรสโซ่ตน้ต าหรบั ก็มี

รา้นกาแฟมากมายใหท้า่นไดล้ิม้ลอง  

 

ได้เวลาอันสมควร 

 เพื่อใหท้า่นไดม้ีเวลาท าการคืนภาษี (Tax Refund) 

20.50 น. ออกเดินทางกลบัสู ่ โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ EK96 **บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง ** 

 

05.30 น. เดินทางถึง  ใหท้า่นผอ่นคลายอรยิบทระหวา่งรอเวลาเปลีย่นเครือ่ง 

09.30 น. เดินทางสู ่   โดยสายการบินเอมิเรตต ์เที่ยวบินที่ EK 372 

18.40 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูล้มื 

 

 

วนัท่ีเก้า ดไูบ • สนามบินนานาชาติสวุรรณภมิู 



 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกนัไดต้ามความเหมาะสมทั้งนี้ขึน้อยูก่บั

สภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิยัต่างๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล์่วงหน้า เช่น บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทติย ์หรืออาจะมี

การปิดปรับปรุง หรืออาจท าการจองไม่ได้เน่ืองจากต้องรอกรุ๊ปคอนเฟิรม์ก่อนท าการจอง หากวันเดนิทางตรงกับวนัเหลา่นี้ โดย

ทางบริษัทฯจะค านึงถงึผลประโยชน ์และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ และขอขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยน

โปรแกรมโดยแจ้งใหท้่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานทีท่ี่แน่นอนกอ่นเดนิทาง 

อัตราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 

วันเดนิทาง จ านวน ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี

พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 

ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 

ท่าน (ไม่มีเตียง) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

16 – 24 พฤศจกิายน 2565 26+1 85,999 85,999 84,999 12,000 

 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 

ชัน้ธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาเดมิ 
***กรุณาเช็คกบัทางเจา้หนา้ที่ก่อนท าการจองคะ่*** 

110,000-120,000 

 
*** การนัตี 15 ทา่นออกเดินทางพรอ้มหวัหนา้ทวัรค์นไทย*** 

 
อัตราค่าบริการรวม 

 ตั๋วเครือ่งบินชัน้ประหยดั Economy Class ไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ เสน้ทาง  

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีที่โรงแรมไมม่ีหอ้งพกัส าหรบั 3 ทา่น ลกูคา้จะตอ้งเพิ่มเงินเป็นหอ้งพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์  

 คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการระบ ุ



 

 

 ค่าระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กิน 23 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดไดท้่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทัง้นีห้าก

สายการบินมีการแจง้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของน า้หนกักระเป๋า การสะสมไมล ์หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการยดึตามการเปลีย่นแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

 คา่รถโคช้น าเที่ยวตามรายการระบ ุ(กฎหมายในยโุรปไมอ่นญุาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชั่วโมงตอ่วนั) 

 คา่น า้ดื่มบนรถวนัละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่ธรรมเนียมการยื่นวีซา่เชงเกน้ สถานฑตูจะไมค่ืนคา่วีซา่ใหท้า่นไมว่า่จะผา่นการพิจารณาหรอืไมก็่ตาม 

กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงนิให้ท่าน 4,000 บาท 

 คา่ไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรน์  าเที่ยวตามรายการ 

 ประกนัโควิด-19 วงเงินคุม้ครองคา่รกัษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกนัอบุตัิเหตวุงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอบุตัิเหตแุละค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ไดร้บัอบุตัิเหตรุะหวา่งการเดินทาง ไม่

คุม้ครองถึงการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัและปัญหาสขุภาพอื่นๆของผูเ้ดินทาง 

 ภาษีน า้มนัและภาษีตั๋วทกุชนิด(สงวนสทิธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 

อัตราค่าบริการไมร่วม 

 คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ตา่งชาติ 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ อาหารและเครือ่งดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถกูปฏิเสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความควบคมุของบรษัิทฯ 

 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

**ทิปหัวหน้าทวัร/์ไกดท์อ้งถิน่/คนขับรถ ไม่บังคับ ขึน้อยูก่ับความพึงพอใจของท่าน** 
 
 



 

 

 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์

การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 40,000 บาท สว่นที่เหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

มิฉะนัน้ถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วนั) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุป๊) 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 45 วนั บรษัิทฯ จะคืนเงินคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ยกเลกิก่อน

การเดินทาง 60 วนั จะคืนเงินคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด  

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วนั ก่อนการเดินทาง หกัคา่ทวัร ์50%จากราคาขาย และยดึเงินมดัจ าทัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิเก็บเงินคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

กรณียกเลกิ : (ตดักรุป๊) 

 ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดินทางตอ้งท าก่อนการเดินทาง 60 วนั บรษัิทฯจะคืนเงินคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,

วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิยดึเงินมดัจ าโดยไมม่เีง่ือนไขใดๆทัง้สิน้ 

 ยกเลกิการเดินทางภายใน 60 วนั ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิยดึเงินมดัจ าโดยไมม่เีง่ือนไขใดๆทัง้สิน้ 

 ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บเงินคา่ทวัรท์ัง้หมดโดยไมม่เีง่ือนไขใดๆทัง้สิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน            การ

เดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที่ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ  

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนลว่งหนา้เพียง 7 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทกุกรณี 

กรณีวีซา่ที่ทา่นยื่นไมผ่า่นการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางไดท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายจรงิที่เกิดขึน้ดงัตอ่ไปนี ้ 



 

 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้่าจะ  ผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา  

 ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่ส  าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตั๋วเครือ่งบินถา้ออกตั๋วมาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีคา่ธรรมเนียมที่ทา่นตอ้งถกูหกับางสว่น และสว่นท่ีเหลือจะ

คืนใหท้า่นภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแตล่ะสายการบิน) ถา้ยงัไม่ ออกตั๋วทา่นจะเสยีแตค่า่มดัจ าตั๋วตามจรงิเทา่นัน้  

 ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนคา่มดัจ าหอ้งใน 2 คืนแรก

ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษัทจะแจง้ใหท้่านทราบ 

และมีเอกสารชีแ้จงใหท้า่นเขา้ใจ  

 หากทา่นผา่นการพิจารณาวีซา่ แลว้ยกเลกิการเดินทางทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการยดึคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100%  

 ทางบริษัทเริ่มตน้ และจบ การบริการ ที่สนามบินสวุรรณภมูิกรณีท่านเดินทางมาจากตา่งจงัหวดั หรือ  ต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัท  จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในสว่นนี ้เพราะเป็น

คา่ใชจ้่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบรษัิท ฉะนัน้ ทา่นควรจะใหก้รุป๊ FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 บริษัทจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผูส้  ารองที่นั่งครบ 10 ท่าน และไดร้บัคิวการตอบรบัจาก ทางสถานทตู เนื่องจาก

บริษัทจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครื่องบิน , หอ้งพกัที่ไดร้บั การยืนยนัมาจากทางยุโรป ,ประกันการ

เดินทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ทา่น จึงจะสามารถยื่น วีซา่ใหก้บัทางทา่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซา่เต็ม ทางบริษัทตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทาง ท่านจะตอ้งเดินทาง

มายื่นวีซา่ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทตู โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิท คอยดแูล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป ทางสถานทตูเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษัททวัรเ์ป็นผู้ก าหนด ท่านที่มีความ

ประสงคจ์ะยื่นวีซา่ทอ่งเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง และครบถว้น ตามที่สถานทตูตอ้งการ เพราะจะมีผลตอ่การ



 

 

พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททวัรเ์ป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวย  ความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านัน้ มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่า

ใหก้บัทางทา่น 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี

บรษัิทฯ ก าหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บรษัิทตอ้ง

น าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไมถ่ึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเลือ่นวนัเดินทาง หรือ ยกเลกิ

การเดินทาง และกรณีผูร้ว่มเดินทางในคณะไมผ่่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินใหท้ัง้หมดหลงัจากหกั

คา่ธรรมเนียมการยื่นวีซา่และคา่ใชจ้่ายทัง้หมดที่เกิดขึน้จรงิ โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณีที่ท่านตอ้งออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร ,์ ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหนา้ที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกตั๋ว 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ 

ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรบัในเง่ือนไข

ดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นงัสอืเดินทางราชการ (เลม่น า้เงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏิเสธในการเขา้ – ออกประเทศใด 

ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่ทวัรแ์ละรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

 เมื่อทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะถือวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตา่งๆของบรษัิทฯท่ีไดร้ะบไุวใ้นรายการ

ทวัรท์ัง้หมด 

โรงแรมที่พักและสถานทีทอ่งเที่ยว 

 ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น บรษัิทฯขอแนะน าใหท้า่นเปิด

หอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสรมิ หรอืไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 เตียง

เลย 

 การวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมจะมีความแตกตา่งกัน อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเดี่ยวSingle หอ้งคู ่Twin/Double อาจจะไม่

ติดกนัหรอือยูค่นละชัน้ 



 

 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจมีขนาดกะทดัรตัและไมม่ีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบ

ของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งพกัแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาติ Trade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปสว่นมากจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศ เนื่องจากอยูใ่นภมูิภาคที่มีอณุหภมูิต  ่า จะมีบรกิารเครือ่งปรบัอากาศเฉพาะในฤดู

รอ้นเทา่นัน้ 

 บางสถานท่ีในยโุรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์หรอือาจะมกีารปิดปรบัปรุงในชว่งฤดหูนาว หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหลา่นี ้ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ หากทราบเวลาท่ีแนน่อนก่อนเดินทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บรษัิทฯมีสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ 

(หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน บรษัิทฯไมร่บัผิดชอบหากอายเุหลอืไมถ่ึงและไมส่ามารถเดินทางได ้)  

 ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดความลา่ชา้ของสายการบิน ,สายการบินยกเลกิบิน , เปลีย่นแปลงเที่ยวบิน เวลาบิน , 

การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ 

เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตภุยัพิบตัิทางธรรมชาติ (ซึ่ง

ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กิดจากอบุตัิเหตใุนรายการ

ทอ่งเที่ยว (ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสยั ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิททวัร)์ 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,

เพราะค่าใชจ้่ายทกุอยา่งทางบริษัทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการ

ช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาทของ

นกัทอ่งเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกิดสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 ตั๋วเครือ่งบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทา่นไมเ่ดินทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคืนเงินและไมส่ามารถเปลีย่นช่ือได้ 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา่ทา่น

ไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน

พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจบุนั ถงึจะยงัไมห่มดอายก็ุตาม อาจท าใหท้า่นโดนปฏิเสธ

การเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรที่ท าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดงันัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่่อนท าการ

จองทวัร ์ 

 กรณีมี “คดคีวาม” ที่ไมอ่นญุาตใิหท้า่นเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัรว์า่ทา่นสามารถเดินทาง

ออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดินทางได ้ซึง่เป็นสิง่ที่อยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ

ทัง้สิน้ 

 กรณี “หญิงตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมีใบรบัรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอียดอายคุรรภท์ี่

ชดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณีใชห้นงัสอืเดินทางราชการ(เลม่น า้เงิน)เดินทางเพื่อการทอ่งเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็

ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่ทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 



 

 

**กรุณากรอกขอ้มลูส าคญัส าหรบักรอกวีซา่อินเดียออนไลนด์า้นลา่งใหค้รบถว้นดว้ยคะ่** 

** ก่อนตัดสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอยา่งถอ่งแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชนข์องท่านเอง 

ทางบริษัทฯจะถอืว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรท์ั้งหมด 

 

 
 

เอกสารประกอบการยืน่วีซ่า 
เอกสารประกอบการยื่นค ารอ้งขอวีซา่ ในสว่นท่ีเป็นส าเนาผูส้มคัร 
ไมต่อ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
1.1 หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทางเลม่ปัจจุบนั จะตอ้งเหลืออายกุารใชง้านเดินทางไป และ

กลบัไมน่อ้ยกวา่ 180 วนั และมีหนา้วา่ง 2 หนา้ (ส  าหรบัวีซา่สติก๊เกอร)์ พรอ้มส าเนาหนา้หนงัสอืเดินทาง 2 ชดุ  

 
***ส าหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่าน้ัน 

ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ (สีน ้าเงนิ) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดนิทางบุคคลทั่วไป โดย

เด็ดขาด*** 

1.2 หนังสือเดินทางเล่มเก่าตัวจริง ถา้เคยมีวีซา่เชงเกน้ระยะเวลาไมเ่กิน3 ปี  

ตัวอยา่งหน้าวีซ่าเชงเก้น 

1. หนังสือเดินทาง 

 



 

 

 

 

 

 
รูปถา่ยสี ขนาด 3.5X4.5 cm 2 รูป ที่มีพืน้หลงัสขีาว (ไมเ่กิน 6 เดือน) หา้มซ า้กบัรูปถ่ายที่เคยท าวีซา่ ภาพใบหนา้ตอ้งชดัเจน ไมใ่ส่

หมวก,ไมใ่สแ่วน่และคอนแทค็เลนส,์ไมย่ิม้เห็นฟัน และหา้มตกแตง่ภาพใดๆทัง้สิน้       

ความยาวของใบหน้าตั้งแต่ศีรษะจรดคาง  
อยูร่ะหวา่ง 3-3.5 เซนตเิมตร 
ความกว้างของใบหน้า  
2.5 แตไ่มเ่กิน 3 เซนติเมตร 

ตวัอยา่งขนาดรูปถา่ยทีต่รงตามสถานทตูก าหนด 

***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต์ สญัชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรณุา

แจ้งเจ้าหน้าท่ีของทางบริษทัให้ทราบทนัที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพ่ิมเติม และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดน้ีรวมไปถึงผูเ้ดินทางท่ีถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

2. รปูถ่ายสี 

 



 

 

 
 

 

3.1 Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดือน 
3.2 หากออกคา่ใชจ้่ายใหค้นในครอบครวัตอ้งขอ Bank guarantee จากธนาคารใหบ้คุคลนัน้ๆดว้ย        

หลกัฐานทางการเงนิชือ่และนามสกลุตอ้งสะกดเป็นภาษาองักฤษถูกตอ้งตรงตามกบัพาสปอรต์ และตอ้งขอจากธนาคารไม่เกิน 7 วนัก่อนวนั
ยืน่วซ่ีา 

**หมายเหต*ุ* ผูส้มคัรควรเลอืกใชบ้ญัชีออมทรพัยท์ี่มีเงินอยูใ่นบญัชีไมต่  ่ากวา่ 100,000 บาทขึน้ไป 
3.3 ปรบัสมดุบญัชีธนาคารตวัจรงิ และเตรยีมไปในวนัท่ียื่นวีซา่ 

3. หลกัฐานการเงิน 
 



 

 

 

 

 
4.1 ส าหรับเจ้าของกิจการ  

ตอ้งมีส  าเนาหนงัสือรบัรองทะเบียนพาณิชย ์ ส  าเนาทะเบียนการคา้ หรือ ส าเนาจดทะเบียนบริษัท(อายไุม่เกิน 3 เดือน) ฉบบั

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

4.2 ส าหรับท่านที่ท างานบริษัท กรุณาระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใสช่ื่อของสถานฑตู 

ตอ้งระบวุนัลาใหค้รอบคลมุตลอดช่วงการท่องเที่ยว ต าแหน่ง และอตัราเงินเดือนที่ไดร้บั  (ระยะเวลาของหนงัสือรบัรองตอ้งไม่

เกิน 1 เดือน) ตอ้งมีตราแสตมป์จากบรษิัทและเอกสารตอ้งระบเุป็นภาษาองักฤษ 

4.3 ส าหรับนักเรียน หรือนักศึกษา 

ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากทางสถาบนั เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจบุนัก าลงัอยูร่ะหวา่งการศกึษาเอกสารตอ้งระบเุป็นภาษาองักฤษ 

 

 

 ตวัอย่าง Bank Statement ท่ีผูส้มคัรต้องขอกบัธนาคาร ตวัอย่าง Bank Guarantee ท่ีผู้สมคัรต้องขอกบัธนาคาร 

4. หลกัฐานการท างาน 
 

5. เอกสารส่วนตวั 
 



 

 

 ส าเนาทะเบียนบา้น 

 ส าเนาบตัรประชาชน 

 สตูิบตัร(กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี) 

 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 

 ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ (ถา้มีการเปลีย่น) 

 

 

6.1 สตูิบตัรฉบบัภาษาไทย/องักฤษ 

6.2 กรณีเดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งยื่นหนงัสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษา  

6.3 กรณีไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา หรือเดินทางไปกบับิดา มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง  จะตอ้งขอจดหมายยินยอมจาก

ทางอ าเภอ โดยที่บิดา หรอืมารดา ผูไ้มไ่ดเ้ดินทางจะตอ้งไปยื่นความจ านงเพื่ออนญุาตใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัอกี

ทา่นหนึง่ได ้ณ ที่วา่การอ าเภอ หรอืเขต โดยมีนายอ าเภอ หรอืผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและลงตราประทบัจากราชการ

อยา่งถกูตอ้งฉบบัภาษาไทย/องักฤษ 

 

ในการยืน่วีซ่าทางสถานทตูจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวซี่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดนิทางออกมาใช้ได้ 

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซา่ไม่น้อยกว่า  15  วันท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร-์อาทิตย ์และ วันหยดุนักขตัฤกษ ์และวันหยุดของ

ทางสถานทตู หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่าก าหนดขึน้อยูก่ับสถานทตู 

*** สถานทตูมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑใ์นการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

การพิจารณาผล VISA ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมม่ีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาใดๆทัง้สิน้  บริษัทเป็นเพียงตวั

แทนที่คอยอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซา่เท่านัน้ ขอ้มลูและเอกสารทกุอย่างตอ้งเป็นความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

คืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไมผ่า่นทกุกรณี *** 

 

 

 

 

 

6. กรณีเดก็อายไุม่ถึง 18 ปี 
 



 

 

 

ข้อมูลค าร้องขอยืน่วซ่ีา (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

***** กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นทุกข้อ เพื่อเป็นประโยชนใ์นการพิจารณาวีซ่า ***** 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มูลยืน่วีซ่า 

1.) ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสอืเดินทางของผู้เดนิทาง  

       ช่ือและนามสกลุ   __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกลุเกา่(ถา้ม)ี  __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกลุ (ระบเุป็นภาษาองักฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  

      

      วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ________________________ 

       สถานท่ีเกิด (จงัหวดั) _______________________ 

 

2.) ข้อมูลของผู้เดนิทาง และครอบครัว 

ที่อยูปั่จจบุนั(ที่สามารถตดิตอ่ได)้   ________________________________________________________________ 

โทรศพัทม์ือถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :  โสด    สมรสโดยจดทะเบียนสมรส  สมรสไมไ่ดจ้ดทะเบียน 

 หยา่          หมา้ย 

วนั/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลีย่นสถานภาพ(สมรส, หยา่ ฯลฯ)  ____________________________ 

ถา้ทา่นสมรส โปรดระบรุายละเอยีดของคูส่มรส 

ช่ือและนามสกลุคูส่มรส (ระบเุป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 

             



 

 

วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคูส่มรส   ________________________ 

สถานท่ีเกิด (จงัหวดั)  _______________________ 

 

3.) ข้อมูลของผู้เดนิทางเกี่ยวกบัอาชีพ, หรือถา้ก าลังศึกษาอยู ่ให้ลงรายละเอียดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอียดอื่นๆ 

ลงในชอ่งว่าง 

3.1) ช่ือบรษัิทท่ีท างาน, โรงเรยีน, มหาวิทยาลยั (ระบเุป็นภาษาองักฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

3.2) ท่ีอยูข่องบรษัิทท่ีท างาน, โรงเรยีน, มหาวิทยาลยั (ระบเุป็นภาษาองักฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจบุนัท าอาชีพ โปรดระบตุ าแหนง่ (ระบเุป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 

___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน หรอืเบอรโ์ทรศพัทส์ถาบนัท่ีทา่นก าลงัศกึษาอยู ่ _______________________________ 

 

       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ทา่นเคยมีวซีา่เชงเกน้ในกลุม่เชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มีโปรดระบ)ุ 

 มีวนัท่ีออกวซีา่ และวนัท่ีหมดอายวุีซา่ ใหต้รวจสอบที่หนา้เชงเกน้ที่ทา่นเคยเดินทาง 

ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวีซา่  ___________________วนัหมดอายวุซีา่  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวีซา่  ___________________วนัหมดอายวุซีา่  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวีซา่  ___________________วนัหมดอายวุซีา่  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวีซา่  ___________________วนัหมดอายวุซีา่  ___________________ 

 

 ไมเ่คยมวีีซา่เชงเกน้ 



 

 

                       4.1.1) ถา้ทา่นเคยมีวซีา่เชงเกน้ โปรดระบวุนัท่ีสแกนลายนิว้มือลา่สดุ   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอียด วนั เดือน ปี ท่ีสแกนลายนิว้มือลา่สดุ  

                      ไดจ้ากหนา้วีซา่เชงเกน้ลา่สดุที่ทา่นเคยเดินทาง) 

                     ประเทศ ______________ วนัท่ีสแกนลายนิว้มือลา่สดุ  ___________________ 

5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

ออกคา่ใชจ้่ายเอง    มีผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้  ระบช่ืุอ   ความสมัพนัธ ์   

 


