
 

 

รหัสทัวร 1900099 
ทัวรอิตาลี สวิตเซอรแลนด 7 วัน 4 คืน (TG) 
โคลอสเซ่ียม   น้ําพุเทรวี่    บันไดสเปน   หอเอนเมืองปซา   เกาะเวนิส   อนุสาวรียรูป
สิงโตหินแกะสลัก   สะพานชาเปล   ยอดเขาทิทลิส   น้ําตกไรน 

 

 

 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
21.00 น.  คณะพรอมกันท่ีจุดนัดหมาย ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

ช้ัน 4 เคานเตอร D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหแกทาน 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)  - โคลอสเซ่ียม - น้ําพุเทรวี่ -  บันไดสเปน – ปราโต 
00.01 น.  บินลัดฟ�าออกเดินทางสู ประเทศอิตาลี  โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 944 

06.00 น.  เดินทางถึง กรุงโรม ประเทศอิตาลี หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง รับสัมภาระและ
ผานศุลกากรเปนท่ีเรียบรอยแลว 
 
นําทานเดินทางสู กรุงโรม (ROME) เมืองหลวง และ เมืองท่ีใหญท่ีสุดของแควนลาซีโอ 
ประเทศอิตาลี / นําทานถายรูปกับ สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม (COLOSSEUM)ไดรับเลือก
ใหเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคใหม อดีตใชเปนสถานที่ตอสูของนักรบตางๆ จุ
ผูชมไดถึง 50,000 คน ถือเปนตนแบบและแรงบันดาลใจใหกับสถาปตยกรรมสมัยใหม
อีกมากมาย / ชม ประตูชัยคอนสแตนติน (ARCH OF CONSTANTINE) ประตูชัย
คอนสแตนติน / นําทานชม อนุสาวรียพระเจาวิคเตอรเอ็มมานูเอ็ล (VICTOR 
EMMANUEL  MONUMENT) หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน ผูสถาปนาประเทศ
อิตาลี พรอมชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรด์ิโรมันท่ีโรมันฟอร่ัม (ROMAN 
FORUM) / นําทานชม น้ําพุเทรวี่ (TREVI FOUNTAIN) เปนสถาปตยกรรมบาร็อกท่ี
บงบอกถึงความหรูหราโออาและความมีอํานาจน้ําพุเทรว่ีแหงน้ี ทานสามารถล้ิมลองไอ
ครีมโฮมเมด เจลลาโต ตนตําหรับสไตลอิตาเลี่ยนไดท่ีน่ี นําทานอิสระเดินเลนเลือกซื้อ
สินคาตาง ๆ ท่ียานบันไดสเปน (SPANISH STEPS) จัตุรัสแหงน้ีถูกเรียกช่ือตาม
สถานทูตสเปนซ่ึงต้ังอยูใกลๆ กับบริเวณน้ัน ปจจุบันเปนแหลงพบปะพักผอน เปนแหลงช
อปปم�งท่ีมีสินคาแบรนดเนม และสินคาของท่ีระลึกตางๆ 



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองปราโต (PRATO) (ประมาณ 3 ช.ม.) เมืองสวยในแควนทัสคานี 
ตัวเมืองต้ังอยูที่เชิงภูเขา Retain และดวยระดับความสูงของตัวเมืองท่ีอยูท่ี 768 เมตร
เหนือระดับน้ําทะเลทําใหมีอากาศเย็นสบายและสวยดวยทิวทัศนรอบขาง 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเขาสูท่ีพัก HOTEL PRESIDENT PRATO หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 3 ปราโต – ปซา – หอเอนเมืองปซา – ฟลอเรนซ – เวนิส  เมสเตร 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู   เมืองปซา (PISA) (ประมาณ 1.15 ช.ม.) เมืองท่ีเต็มไปดวย
สถาปตยกรรมท่ีเปนมรดกโลก อยูบนฝم�งแมน้ําอารในเปนเมืองหลวงของจังหวัดปซาอยูใน
แควนตอสกานา ประเทศอิตาลี / นําทานเท่ียวชม จัตุรัสกัมโปเดยมีราโกลี (CAMPO 
DEI MIRACOLI) ซ่ึงแปลวา "จัตุรัสอัศจรรย" ไดรับลงทะเบียนเปนมรดกโลกจาก
องคการยูเนสโกในช่ือ “จัตุรัสดูโอโมแหงปซา” คือบริเวณท่ีลอมรอบดวยกําแพงใจกลาง
เมืองปซา ประกอบไปดวยส่ิงกอสรางไดแก มหาวิหารปซา (DUOMO DI PISA), หอ
เอน (TORRE), หอศีลจุม (BAPTISTERY) เร่ิมสรางปค.ศ.1173 แลวเสร็จในปค.ศ.
1372 องคการยูเนสโกประกาศใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมในปค.ศ.1987 อิสระใหทาน
ถายภาพเปนท่ีระลึกตามอัธยาศัย / นําทานออกเดินทางไปยังเมือง ฟลอเรนซ 
(FLORENCE) (ประมาณ 1.30 ช.ม.)  เมืองหลวงของแควนทัสคานี และเปนเมือง
ศูนยกลางของการคาและความเจริญของยุโรปในชวงยุคกลาง เมืองฟลอเรนซไดช่ือวา
เปนเมืองท่ีถือกําเนิดของยุคเรเนสซองส และยังไดเปนศูนยกลางทางศิลปะและ
สถาปตยกรรม ในบริเวณเมืองเกาของเมืองฟลอเรนซน้ันยังไดถูกขึ้นทะเบียนใหเปน
มรดกโลกโดยองคการยูเนสโกไปเม่ือป 1982 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย  นําทานถายรูป มหาวิหารฟลอเรนซ (FlORENCE CATHEDRAL) มหาวิหารขนาด
ใหญเปนอันดับท่ี 4 ของยุโรป ต้ังอยูในบริเวณจัตุรัสเปยซซา เดล ดูโอโม สังเกตเห็นได



 

 

งายดวยโดมขนาดใหญสีสมในสไตลศิลปะโกธิคอันหรูหราอลังการ ตัววิหารตกแตงดวย
หินออนหลายเฉดสี มหาวิหารแหงน้ีสรางขึ้นต้ังแตศตวรรษท่ี 13 และไดถูกจะทะเบียนข้ึน
มรดกโลกไปเรียบรอยแลวในป 1982 ท่ีติดกันและโดดเดนไมแพมหาวิหารฟลอเรนซก็
คือ หอระฆังจอตโต (Giotto’s Bell Tower) ท่ีเปนสวนหน่ึงของวิหารแตต้ังอยูเปน
เอกเทศสรางข้ึนต้ังแตป 1334 โดดเดนดวยรูปทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัสดานละ 15 เมตร และ
สูงถึง 84.7 เมตร มีระฆังอยูภายในถึง 7 อัน เปนสัญลักษณอยางหน่ึงของฟลอเรนซเลย 
/ นําทุกทานถายรูปกับ หอศีลจุมซันโจวานน่ี (Florence Baptistry) ท่ีอยูฝم�งตรงขาม
กับมหาวิหารฟลอเรนซอาคารในศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก สวยดวยรูปทรง
อาคาร 8 เหล่ียมและสถาปตยกรรมสไตลฟลอเรนไทนโรมาเนสกท่ีเห็นไดไมบอยนักใน
อิตาลี / นําทานเดินทางสู เวนิส เมสเตร (VENICE MESTRE) (ประมาณ 4.30 ช.ม.) 
เมืองหลวงของแควนเวเนโต (VENETO) เปนแควนท่ีมีความม่ังค่ังและเปนแหลง
อุตสาหกรรมมากท่ีสุดในประเทศอิตาลี 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 เขาสูท่ีพัก โรงแรม BEDBANK VENICE MESTRE (*DELFINO VENICE 
MESTRE + AMBASCIATORI VENICE MESTRE*)  หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 4 เวนิส เมสเตร – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร – ลูเซิรน (สวิสเซอรแลนด) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 
นําทานเดินทางสู ทาเรือตรอนเคตโตเพื่อลงเรือเดินทางสู เกาะซานมารโค ชม จัตุรัสซาน
มารโค จัตุรัสท่ีข้ึนช่ือวาสวยท่ีสุดแหงหน่ึงในอิตาลีท่ีมี โบสถเซนตมารค เปนฉากหลัง
สรางดวยสถาปตยกรรมไบแซนไทนท่ีใหญท่ีสุดในยุโรปตะวันตก ประดับประดาดวย
โมเสกทองคําอันงดงาม ผานชมสะพานถอนหายใจ ท่ีเช่ือมตอระหวางพระราชวังเดิม 
“DOGE PALACE” ซ่ึงเคยเปนท่ีประทับของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต อีกท้ังยังเปน
ศูนยกลางของการปกครองแควนในยุคสมัยน้ันอีกดวย ชมคลองใหญคลองท่ีกวางท่ีสุด
ของเกาะ และสะพานริอัลโต งานกอสรางท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนอัจฉริยะดาน
สถาปตยกรรม หมายเหตุ : ราคาทัวรน้ีไมรวมคาลองเรือกอนโดลา หากทานใดสนใจ



 

 

กรุณาติดตอหัวหนาทัวร อิสระใหทานไดเดินเท่ียวชมเกาะและชอปปم�งสินคาพื้นเมือง
ของเวนิสตามอัธยาศัย อาทิ เคร่ืองแกวมูราโน หรือจิบกาแฟในราน CAFE FLORIAN 
ท่ีเปดใหบริการมาต้ังแตป 1720 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวัน ไมรวมอยูในรายการ 

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (LUCERNE) (ประมาณ 5.30 ช.ม.) เปนดินแดนท่ีไดรับ
สมญานามวา “หลังคาแหงทวีปยุโรป” ถือเปนเมืองตากอากาศท่ีโดงดังของ
สวิสเซอรแลนดและยังมีความสําคัญในดานการกอกําเนิดสมาพันธรัฐอีกดวย เมืองน้ี
ต้ังอยูตรงทะเลสาบขนาดใหญท่ีช่ือวา เวียวาลดสแตรทเตอร อันหมายถึงทะเลสาบส่ีพันธ
รัฐ โดยจะถูกลอมรอบดวยทะเลสาบและขุนเขา 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 เขาสูท่ีพัก โรงแรม IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 5 ลูเซิรน - อนุสาวรียรูปสิงโตหินแกะสลัก - สะพานชาเปล –  แองเกลเบิรก –  
ยอดเขาทิทลิส – ซุก – ซูริค 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทาน ถายรูปกับ อนุสาวรียรูปสิงโตหินแกะสลัก (LION MONUMENT) สัญลักษณ
แหงความกลาหาญ ซ่ือสัตย และเสียสละท่ีถูกสรางข้ึนเพื่อเปนเกียรติแดทหารสวิสจาก
การปกป�องพระราชวังตุยเลอลีสในพระเจาหลุยสท่ี 16 แหงฝร่ังเศส แวะถายภาพกับ
สะพานไมท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิรน สะพานชาเปล (CHAPEL BRIDGE) สะพานไม
เกาแกของเมืองท่ีมี อายุกวา 600 ป ทอดขามผาน แมน้ํารอยส (REUSS RIVER) 
ตลอดสะพานประดับดวยภาพเขียนท่ีบอกเลาถึง ประวัติศาสตรของประเทศไดเปนอยาง
ดี อิสระใหทานเพลิดเพลินตามอัธยาศัยกับการ ชอปปم�งสินคาท่ีมีช่ือเสียงตางๆ มากมาย
ของประเทศสวิตเซอรแลนด อาทิเชน ช็อคโกแลต และรานตัวแทนจําหนายนาฬิกาช่ือดัง 
เชน บุคเคอเรอร, กุบเบอลิน, เอ็มบาสซ่ี / นําทานเดินทางสู เมืองแองเกิลเบิรก 
(ประมาณ 45 นาที)   เพื่อน่ังกระเชาหมุนแหงแรกของโลก สู ยอดเขาทิตลิส (TITLIS) 
แหลงเลนสกีของสวิตเซอรแลนดภาคกลาง ท่ีหิมะคลุมตลอดท้ังปสูงถึง 10,000 ฟต 
หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแหงน้ีหิมะจะไมละลายตลอดท้ังป น่ังกระเชายักษท่ีหมุน



 

 

ไดรอบทิศเคร่ืองแรกของโลกท่ีช่ือวา REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอด
เขาทิทลิส ซ่ึงเปนอาคารใหญมีทั้งหมด 4 ช้ัน ช้ันแรกมีทางเดินออกไปเพื่อชมถ้ําน้ําแข็ง 
(ICE GROTTO) ซ่ึงเปนถ้ําท่ีเกิดจากฝมือมนุษยภายในเปนผนังน้ําแข็งพรอมมีคําอธิยาย
เปนจุด ๆ สวนท่ีช้ัน 2 เปนภัตตาคาร และช้ัน 3 เปนรานขายของ เชน รานขายนาฬิกา 
รานขายของท่ีระลึก สวนช้ัน 4 ซ่ึงเปนช้ันบนสุดจะเปนช้ันท่ีทานสามารถเดินย่ําหิมะ
ออกไปยังลานกวางซ่ึงเปนจุดชมวิวบนยอดเขา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา 

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองซุก  (ZUG)  (ประมาณ 1 ช.ม.)  เมืองเล็กๆท่ีต้ังอยูริมฝم�งเหนือ
ของทะเลสาบซุก บนท่ีราบเชิงเขาและมีแมน้ํา LORZE ไหลผาน ทําใหเมืองซุกมี
ทัศนียภาพอันงดงาม ผสมผสานกับเขตเมืองเกาท่ียังคงสภาพความสมบูรณมาก / นํา
ทานเดินชม ยานเมืองเกา (OLD TOWN) ท่ียังคงความสมบูรณอยูมากจากสมัยยุคกลาง 
โดยเร่ิมกอต้ังในสมัยศตวรรษท่ี 13 มีอาคารบานเรือนอันเกาแกแตยังคงความสวยงาม 
พื้นถนนท่ีปูดวยหิน ผนังตึกท่ีมีภาพวาดดวยสีสันสดใส จัตุรัสน้ําพุโบราณประดับประดา
ดวยรูปปم�น และหอนาฬิกาประจําเมืองซุก ท่ีมีความสูงถึง 52 เมตร อิสระใหทานเดินเลน
ชมเมืองซุก หรือชอปปم�งของท่ีระลึก และสินคาแบรนดเนมตางๆภายในยานเมืองเกา / 
เดินทางสู เมืองซูริค (ประมาณ 45 นาที) เปนเมืองที่มีขนาดใหญท่ีสุดในสวิส และมี
แมน้ําลิมมัตเปนแมน้ําท่ีใหญที่สุด เมืองซูริคไมใชเมืองหลวงของประเทศ แตมีช่ือเสียง
ระดับโลกและเปนเมืองศูนยกลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกดวย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 

 เขาสูท่ีพัก โรงแรม PARK INN BY RADISSON ZURICH AIRPORT หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 6 ลูเซิรน – ชาฟเฮาเซน – น้ําตกไรน – ซูริค – กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 

 
นําทานเดินทางสู เมืองชาฟเฮาเซน (SCHAFFHAUSEN) (ประมาณ 1 ช.ม.) ซ่ึงต้ังอยู
บนฝم�งเหนือของแมน้ําไรน เมืองท่ีมีความสวยงาม เต็มไปดวยกล่ินไอของสถาปตยกรรม
สไตลเรเนซองส และอาคารสไตลคลาสสิค / นําทานชมและสัมผัสความงามของ น้ําตก



 

 

ไรน (RHINE FALLS) น้ําตกท่ีใหญและสวยท่ีสุดในยุโรป น้ําสีเขียวมรกตใสไหลอยาง
เช่ียวกราดทําใหเกิดฟองขาวแตกกระเซ็นยามกระทบกับแกงหิน ละอองน้ําท่ีกระจายปก
คลุมไปท่ัว เกิดภาพท่ีงดงามจับใจ สูดอากาศบริสุทธ์ิ และสัมผัสตนไมใหญเรียงรายท่ัว
บริเวณ / จากน้ันนําทานเดินทางสูสนามบินซูริค เพ่ือใหทานไดมีเวลาทํา TAX 
REFUND คืนภาษีกอนเดินทางกลับ 

13.30 น.  ออกเดินทงกลับสู กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 971 
 

วันที่ 7 สนามบินสุวรรณภูมิ 
06.10 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 
23 - 29 Mar 2019  59,999 59,999 58,999 17,000 12,000 
18 - 24 May 2019  59,999 59,999 58,999 17,000 12,000 
01 - 07 Jun 2019  59,999 59,999 58,999 17,000 12,000 
15 - 21 Jun 2019  59,999 59,999 58,999 17,000 12,000 

หมายเหตุ 

*** ราคาน้ีไมรวมคาวีซา 4,000 บาท และ คาทิปไกด 2,000 บาท*** 
  
หมายเหตุ 
 ** อัตราคาบริการ อาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติม 
 ** ต๋ัวกรุป เม่ือออกต๋ัวแลวเล่ือนไมไดทุกกรณี (ตองแจงกอนลวงหนาหากทานมีการเปล่ียนแปลงต๋ัว) 
  
 



 

 

อัตราน้ีรวม 
คาต๋ัวเคร่ืองบินไป - กลับสายการบิน ไทย ช้ันประหยัด ** สะสมไมลได 50 % 
คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน 
คาโรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ 
คาอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
คารถรับ – สงระหวางนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 
ช่ัวโมงตอวัน) 
คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
คามัคคุเทศกของบริษัทฯ ท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง 
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละไมเกิน 1,500,000 บาท เง่ือนไขตาม
กรมธรรม 
  
อัตราน้ีไมรวม 
คาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก 2,000 บาทตอทาน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บพรอมกับคาทัวรสวน
ท่ีเหลือ 
คาธรรมเนียมวีซาในกลุมเชงเกน 
คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 
คามัคคุเทศกของบริษัทฯ ท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง 
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากท่ีรายการระบุเชน คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ไมได
ระบุไวในรายการ เปนตน 
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (สําหรับกรณีท่ีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทยขึ้นอยูกับความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเปนสินน้ําใจในการบริการ 
คาทิปอ่ืนๆ เชน พนักงานยกกระเป�าโรงแรมและสนามบิน เปนตน 
  
การจองและชําระเงิน 
ชําระคามัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับต้ังแตวันท่ีทานไดทําการจองทัวร มิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ ชําระสวนท่ีเหลือภายใน 30 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันจะถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 



 

 

การยกเลิก 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน หักคามัดจํา 20,000 บาท 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 - 44 วัน หักคามัดจํา 30,000 บาท 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1 - 14 วัน คิดคาใชจาย 100% ของราคาทัวร 
  
          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ซึ่งจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือไม
สามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทานหรือผลการพิจารณาวีซาผานไมครบจํานวน 20 ทาน และ/หรือ มี
ผูรวมเดินทางในคณะไมถึง 20 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหภายใน 15 วัน หรือจัดหา
คณะทัวรอ่ืนใหถาทานตองการ 
          ในการย่ืนขอวีซา ทางบริษัทฯ มีหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทานในการจัดเตรียมเอกสาร
ใหครบตามท่ีสถานทูตระบุเทาน้ัน (การอนุมัติวีซาข้ึนอยูกับดุลพินิจของแตละสถานทูตน้ัน) พรอมสงมอบ
เอกสารประกอบการย่ืนวีซาไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการเดินทาง 
          ในกรณีท่ีเอกสารของทานไมสมบูรณทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทานได 
และทานจะตองเสียคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง หากตองการขอย่ืนคํารองใหม (ทางสถานทูตไมมีนโยบาย
ในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม
ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาไดทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมี
ความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจาก
หลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการไมคืนเงินคาทัวรท้ังหมด (การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดิน
ทางเขาประเทศเปนการถาวร) หากทานสงเอกสารลาชา แลวผลปรากฏวา ผลวีซาของทานไมผานการ
พิจารณากอนการเดินทาง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดคาใชจายตามความเปนจริง 
(คามัดจําต๋ัวกับสายการบินหรือหากทางบริษัทฯไดดําเนินการออกต๋ัวแลวทางบริษัทฯจะหักคาต๋ัว
เคร่ืองบินเต็มจํานวนและจะทําการคืนใหทานตามท่ีสายการบินคืนใหกับทางบริษัทฯ โดยใชเวลา
ประมาณ 6 เดือนท้ังน้ีบางสายการบินไมสามารถคืนคาต๋ัวเคร่ืองบินไดทานสามารถตรวจสอบกับทาง
สายการบินโดยตรง คาธรรมเนียมวีซาท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ คามัดจําในตางประเทศ โดยสวนท่ีเหลือ
จะคืนใหทานภายใน 15 วันผูท่ีไมสามารถเดินทางเขา – ออกเมืองไดไมวาจะเปนประเทศไทยหรือ
ตางประเทศ หรือใชเอกสารปลอมในการเดินทาง และสําหรับทานท่ีถูกปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากการ
กระทําท่ีสอไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขาเมือง หรือใชเอกสารปลอมประกอบการย่ืนวีซา ทาง
บริษัทฯ จะไมคืนเงินท้ังหมดท่ีทานไดชําระคาทัวรมาแลวไมวาบางสวนหรือเต็มจํานวนและทางบริษัทฯ



 

 

จะแจงเจาหนาท่ีดําเนินการตามกฎหมายสําหรับผูเดินทางท่ีทางบริษัทฯ เปนผูยื่นวีซาให เม่ือผลวีซาผาน
แลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรท้ังหมด  ยกเวนหากเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะขอดําเนินการแจงยกเลิกวีซาของทานเน่ืองจากการย่ืนวีซาจะถูกระบุ
เปนสถิติของทางบริษัทฯ กับทางสถานทูต 
  
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี และจะไม
รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได เชน  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล การประทวงตางๆ และการลาชาของสายการบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ี
ทรัพยสินสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร โดยทางบริษัท
ฯ จะพยายามแกไขใหดีท่ีสุด โดยจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 
2.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดังกลาวไดตามความความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะคาเงินบาทท่ีไมคงท่ี และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มหรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน
เพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบกอนลวงหนาโดยยืนยันจดหมายจาก
ทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสม โดยมิได
แจงลวงหนาโดยจะคํานึงถึงผลประโยชนท่ีผูเดินทางไดรับเปนหลัก 
3.   เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศ ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
เงินในทุกกรณี 
4.   หลังจากการจองและชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
ขอตกลงเงื่อนไขตางๆ ตามท่ีไดระบุไวขางตนทุกประการ 
  
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double)  หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ
โรงแรมไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทาน มีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรม
น้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยก
หองพัก 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 



 

 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักในเมือง
เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาด
กะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมี
ลักษณะแตกตางกัน 
  

สถานทูตอิตาลี 

*** ทุกทานตองแสดงตัวเพื่อสแกนลายน้ิวมือท่ีศูนยย่ืน VFS ITALY *** 
***ใชเวลาพิจารณาอนุมัติวีซา 15 วันทําการ (กรุณาจัดสงภายใน 30 วันกอนวันเดินทาง)*** 
  

***ส่ิงที่ทานควรทราบกอนย่ืนวีซา*** 

1.สถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครดึงเลมพาสปอรตระหวางท่ีสถานทูตพิจารณาวีซา 
2.สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเองใน
ประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 
3.การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตองจะชวย
ใหการพิจารณาของสถานทูตงายขึ้น 
  
หมายเหตุ  กรณีลูกคาทานใดมีการใชพาสปอรตเดินทางระหวางกรุปย่ืนวีซา ลูกคาตองแจงใหทางบริษัท
ฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน 
  

เอกสารประกอบการย่ืนวีซา 

 ** ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการขอเก็บพาสปอรตเพียงเลมปจจุบันเทาน้ัน 
ในกรณีท่ีมีพาสปอรตเลมเกาและซอง (ปก) ไมตองแนบมาเพื่อป�องกันการสูญหาย 
หากแนบมาแลวเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไมรับผิดชอบในทุกกรณี ** 
** ในสวนของพาสปอรตเกาถามีวีซาเชงเกนท่ีเคยใชเดินทางภายใน 3 ปนับจากปจจุบัน 



 

 

วีซาอเมริกาและวีซาอังกฤษ ใหถายสําเนาหนาพาสปอรตและหนาวีซา 
แนบมาดวยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซา ** 
  
1.หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน (มีหนาวางท่ียังไมประทับตรา 3 หนาข้ึนไป) 
2.รูปถายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม.จํานวน 2 รูป  ขนาดของใบหนาวัดจากศรีษะถึงคาง 3 ซม. 
 (ตัวอยางขนาดรูปดานขวามือ) และฉากหลังตองเปน สีขาวเทาน้ัน (ไมสวมแวนตา,ไมสวมเคร่ืองประดับ) 
3.สําเนาทะเบียนบาน/บัตรประจําตัวประชาชนพรอมหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได 
 (เบอรมือถือ) 
4.สําเนาสูติบัตร (ในกรณีท่ีอายุยังไมครบ 20 ปบริบูรณตองแนบมาดวย) 
5.สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหยา และใบมรณะ (ถามี) 
6.ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถามี) 
7.สําเนาบัตรขาราชการ 
8.หลักฐานการทํางาน  (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN “ 
แทนการใชช่ือของแตละสถานทูต) 
- พนักงานบริษัท : ใชหนังสือรับรองจากสถานท่ีทํางานเปนภาษาอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน  คํานําหนา
นาม  ช่ือ นามสกุล ตรงตามหนาพาสเทาน้ัน ระบุตําแหนง อัตราเงินเดือน และวันเร่ิมทํางาน พรอมตรา
ประทับบริษัท และ ลายเซ็นของผูออกจดหมายรับรองการทํางาน (ตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวัน
ย่ืนวีซา) 
- ขาราชการ : ใชหนังสือรับรองตําแหนงจากหนวยงานตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน (ตองมี
อายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันย่ืนวีซา) 
- กรณีเกษียณอายุ :  ใชสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 
- เจาของบริษัท : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัท , หนังสือจดทะเบียนหางหุนสวน (คัดสําเนาไมเกิน 3 
เดือนนับจากวันย่ืนวีซา) 
- เจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชย (ทพ.4) , พค. 0403 
- ประกอบอาชีพอิสระ : พิมพจดหมายรับรองตัวเองเปนภาษาอังกฤษ ระบุรายไดตอเดือน,วันเร่ิมงาน
,ตําแหนง พรอมเอกสารการเสียภาษี (แปลเปนภาษาอังกฤษ) และหลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เชน 
ภาพถาย , สัญญาเชา , ใบเสร็จแสดงการซ้ือขาย 



 

 

- นักเรียน/นักศึกษา : ใชหนังสือรับรองจากสถานศึกษาเปนภาษาอังกฤษตัวจริง ระบุช้ันเรียน คํานําหนา
นาม  ช่ือ นามสกุล ตรงตามหนาพาสเทาน้ัน พรอมตราประทับ และ ลายเซ็นของผูออกจดหมายรับรอง 
(ตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันย่ืนวีซา) 
9. หลักฐานการเงิน  ใชหนังสือรับรองสถานะทางการเงินตัวจริง คูกับ สําเนาสมุดบัญชี  ท้ังสองอยาง
ตองเปนเลขบัญชีเลมเดียวกัน 
9.1 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Garuntee) ของบัญชีออมทรัพย ออกโดยธนาคาร ระบุ
ช่ือ-นามสกุล เจาของบัญชีใหถูกตองตรงตามหนาพาสปอรต ( อายุไมเกิน 15 วัน นับจากวันย่ืนวีซา) 
หมายเหตุ (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN “ แทนการใช
ช่ือของแตละสถานทูต) 
9.2 สําเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ยอนหลัง 6 เดือน  ของบัญชีออมทรัพย มียอดเงินในบัญชี
ไมต่ํากวา 100,000 บาท ตองมีการเคล่ือนไหวเรียงทุกเดือนหามกระโดดเดือน  (ปรับสมุดบัญชีพรอม
ถายสําเนา  7 วันกอนย่ืนวีซา)  ถาในกรณีใช Statement กรุณาระบุช่ือ-นามสกุล เจาของบัญชีให
ถูกตองตรงตามหนาพาสปอรต 
  
***หมายเหตุ สถานทูตไมรับบัญชีฝากประจํา และ บัญชีกระแสรายวันในการย่ืนวีซา*** 
  
กรณีไมมีบัญชีสวนตัว หรือ เด็กอายุต่ํากวา 20 ป 
 สามารถใหบุคคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกันเทาน้ัน เชน บิดา,มารดา,พี่,นอง  ทําหนังสือรับรอง
ทางการเงิน (Bank Guarantee) ตองระบุช่ือเจาของบัญชีรับรองคาใชจายใหใคร (ตองระบุ ช่ือผูถูก
รับรองในจดหมายดวย) ( อายุไมเกิน 15 วัน นับจากวันย่ืนวีซา)  พรอม สําเนาสมุดบัญชี หรือ 
STATEMENT ใชบัญชีเงินฝากออมทรัพยเทาน้ัน  ท่ีแสดงถึงการเคล่ือนไหวของบัญชียอนหลังอยาง
นอย  6 เดือน  (ปรับสมุดบัญชีพรอมถายสําเนา  7 วันกอนย่ืนวีซา)  พรอมแนบเอกสารผูออกคาใชจาย
มาดวย มีดังน้ี 
- สําเนาพาสปอรตหรือบัตรประชาชน 
- จดหมายระบุความสัมพันธของผูออกคาใชจาย 
- เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน ทะเบียนบาน , ใบสูติบัตร 
** บุคคลท่ีทํางานแลวทุกทาน จะตองแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากสวนตัวทุกกรณี  ** 
10.กรณีท่ีผูเดินทางเปนเด็กอายุต่ํากวา 20 ป 



 

 

* เด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ ไมไดเดินทางพรอมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกับทานใดทานหน่ึง
จะตองทําหนังสือใหความยินยอมจากอําเภอ โดยท่ีบิดา-มารดาจะตองไปย่ืนเร่ืองแสดงความจํานงในการ
อนุญาตใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับอีกทานหน่ึงได ณ ท่ีวาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ
หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือช่ือและประทับตราจากทางราชการอยางถูกตอง 
* กรณีบุตรอยูในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง จะตองมีหนังสือรับรองการปกครองบุตร 
และเอกสารการหยาราง โดยมีขอความระบุวา “มีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว” 
  
ขอมูลจองคิววีซาอิตาลี (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
 ***หมายเหตุ***   กรุณากรอกขอมูลใหครบทุกชองตามความเปนจริง 
  
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว............................................................................................. 
วัน/เดือน/ปเกิด........................................สถานท่ีเกิด................................................ 
หมายเลขหนังสือเดินทาง....................................... 
วันท่ีออกหนังสือเดินทาง...............................วันท่ีหมดอายุหนังสือเดินทาง............................ 
สถานภาพ       โสด          แตงงาน        แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 
                   หมาย        หยา 
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได............................................................................................ รหัสไปรษณีย
............................... 
โทรศัพท (บาน)...................................................   
มือถือ ....................................... 
อาชีพ      
  เจาของกิจการ  
  พนักงาน 
  ประกอบอาชีพอิสระ    
  เกษียณอายุ    
  นักเรียน  
  วางงาน            
  อ่ืนๆ 
ช่ือบริษัท/ช่ือโรงเรียน............................................................................................. 



 

 

ท่ีอยูท่ีทํางาน....................................................................................................... 
โทรศัพท (สํานักงาน).............................................โทรสาร ....................................... 
อีเมล (สํานักงาน).......................................... อีเมลสวนตัว ........................................ 
ทานเคยไดรับวีซาเขากลุมเชงเกนภายใน 3 ป หรือไม........................................................... 
ถาเคยโปรดระบุวันท่ีเขา-ออก……………………………….......................................................... 
ทานเคยไดผานการสแกนลายน้ิวมือ หรือไม...................................................................... 
ถาเคยโปรดระบุวันท่ีเขา-ออก…………………………………........................................................ 
  
 


