
 

 

รหัสทัวร 1900381 
ทัวรอิตาลี สวิตเซอรแลนด เยอรมนี 8 วัน 5 คืน (TG) 
มหาวิหารเซนตปเตอร   โคลอสเซ่ียม   น้ําพเุทรวี่  หอเอนปซา  เกาะเวนิส 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพ 
21.30 น. คณะพรอมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 2 

เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 
วันที่ 2 โรม – มหาวิหารเซนตปเตอร – โคลอสเซี่ยม – น้ําพุเทรวี่ – ปราโต 
00.01 น. ออกเดินทางสูกรุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944   
05.55 น.  
 
 

ถึงสนามบินฟูมิชิโนกรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั๋วโมง 
และจะเปลี่ยนเปน 5 ช๋ัวโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) นําทานผานพิธีตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร จากน้ันผานชมกลุมโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนยกลาง
ทางดานการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะทอนใหเห็นความ
เจริญรุงเรืองของอารยะธรรมโรมนัในชวง 2,000 ปที่ผานมา  นําทานเดินทางพาทาน
เขาสูนครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกต้ังอยูใจกลางกรุงโรม เปน
ประเทศเดียวในโลกที่มีกําแพงลอมรอบเมืองเอาไวไดทั้งหมด ยกเวนดานหนาทางเขา 
และเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มี
อํานาจปกครองสูงสุด นําทานชมมหาวิหารที่ใหญที่สุดในโลกมหาวิหารเซนตปเตอร
(St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอันลือช่ือปเอตา (Pieta) ของมิเคลันเจโล
และชมแทนบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เปนซุมสําริดที่สรางโดยจาน
โลเรนโซ แบรนินี ซ่ึงสรางตรงบริเวณที่เช่ือกันวาเปนที่ฝงพระศพของนักบุญปเตอร   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําชมความยิ่งใหญในอดีต และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอส

เซ่ียม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลอง
การตอสูที่ยิ่งใหญของชาวโรมันที่สามารถจุผูชมไดถึง 50,000 คนนําชมงาน
ประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ น้ําพุเทรวี่ (Trevi 
Fountain) สัญลักษณของกรุงโรมทีโ่ดงดัง นําทานเดินสูบริเวณยานบันไดสเปน (The 
Spainsh Step) แหลงแฟช่ันช้ันนําและแหลงนัดพบของคนรักการชอปปم�ง จากน้ันนํา
ทานเดินทางสูเมืองปราโต (Prato) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก CHARME หรือเทยีบเทา 

 
 
 



 

 

วันที่ 3 ปราโต – ฟลอเรนซ – ปซา – เวนิส เมสเตร 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางตอสูแควนทัสคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน คือ ฟลอ

เรนซ (Florence)ที่ไดรับขนานนามวาเปนเมืองศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนส
ซองส ซ่ึงลวนแลวแตมีโบราณสถานสําคัญ และมีทิวทัศนตามธรรมชาติที่สวยงาม จน
ไดรับการแตงตัง้ใหเปนมรดกโลกจากองคกรยูเนสโกเมื่อ ป ค.ศ.1982 ทําใหทัสคานีมี
ช่ือเสียงในฐานะดินแดนทองเที่ยวยอดนิยมระดับโลก นักทองเที่ยวทั่วโลก ชมความ
ยิ่งใหญ และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟโอเร (Santa Maria Dell 
Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ ที่ใหญเปนอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเดนดวย
สถาปตยกรรมที่ใชหินออนหลายสีตกแตงผสมผสานกันไดอยางงดงาม นําชมจัตุรัส
เดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายลอมไปดวยรูปปم�น อาทิ เชน รูป
ปم�น เทพ เจาเนปจูน  (Fountain of Neptune),วีรบุ รุษ เปอรซิ อุสถือหั วเมดูซา 
(Perseus with the Head of Medusa), รูปปم�นเดวิด ผลงานที่มีช่ือเสียงของ ไม
เคิล แองเจโล จากน้ันนําทาน มาริมฝم�งแม น้ําอารโน จะพบกับสะพานเวคคิโอ 
(Vecchio) สะพานเกาแกที่มีมีรานขายทอง และอัญมณีอยูทั้งสองขาง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองปซา (Pisa) เมืองแหงศิลปะที่สําคัญของอิตาลี เปนเมืองเล็กๆ

อยูทางตะวันตกของ Florence ดานตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
แมวาจะเปนเมืองเล็กๆ แต Pisa ก็เปนเมืองที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจักของ นําทานเขา
สูบริเวณจัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบดวยกลุม
อาคารสถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก โดยเร่ิมจากหอพิธีเจิมน้ํามนต (Baptistry of 
St. John) ที่ใหญที่สุดในอิตาล,ี มหาวิหารดโูอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแหง
เมืองปซาอันเล่ือง ชมหอเอนปซา(Leaning Towerof Pisa) สัญลักษณแหงเมืองป
ซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง เร่ิมสรางเมื่อป ค.ศ.1173 ใชเวลาสราง
ประมาณ 175 ป แตระหวางการกอสรางตองหยุดชะงกัลงไปเมื่อสรางไปไดถึงช้ัน 3 ก็
เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา และตอมาก็มีการสรางหอตอเติมขึ้นอีกจนแลวเสร็จ โดย
ใชเวลาสรางทั้งหมดถึง 177 ป โดยที่หอเอนปซาน้ี กาลิเลโอ  บิดาแหงวิทยาศาสตร 
ซึ่งเปนชาวอิตาเล่ียนไดใชเปนสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโนมถวงของโลกที่วา สิ่งของ
สองช้ิน น้ําหนักไมเทากัน ถาปลอยส่ิงของทั้งสองช้ินจากที่สูงพรอมกัน ก็จะตกถึงพื้น
พรอมกัน จากน้ันใหทานอิสระใหทานไดเลอืกซื้อสินคาที่ระลึกราคาถูก ที่มีรานคาเรียง
รายอยูมากมาย ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูเมืองเมสเตร (Mestre) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 



 

 

ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก NOVOTEL VENICE MESTRE CASTELLANA 
หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 4 เวนิส เมสเตร  - เกาะเวนิส – มิลาน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทาง สูทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) นําทานลองเรือผานชมบานเรือน

ของชาวเวนิส สูเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เปนเมือง
ที่ไมเหมือนใคร โดยใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนนมีสมญานามวาเปน "ราชินีแหง
ทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกันกวา 400 
แหง ขึ้นฝم�งที่บริเวณซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส จากน้ันนําทานเดินชมความ
งามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มีเร่ืองราวนาสนใจ
ในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและ
โลกภายนอกเปนคร้ังสุดทายระหวางเดินผานชองหนาตางที่สะพานน้ี  ซึ่งเช่ือมตอกับ
วังดอดจ(Doge’s Palace) อันเปนสถานที่พํานักของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต ซึ่ง
นักโทษช่ือดังทีเ่คยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ คาสโนวาน่ันเอง นําทานถายรูปบริเวณ
จัตุรัสซานมารโค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกลาวไววา “เปนหองน่ังเลนที่
สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถซานมารโค 
(St.Mark’sBacilica) ที่มีโดมใหญ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน จากน้ันอิสระ
ใหทานไดมีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เชนเพื่อชมมนตเสนหแหง   นครเวนิส
, เขาชมโบสถซานมารโค, ชอปปم�งสินคาของที่ระลึก อาทิเชน เคร่ืองแกวมูราโน,
หนากากเวนิส หรือน่ังจิบกาแฟในราน Café Florian ที่เปดใหบริการมาต้ังแตป ค.ศ.
1720 สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสูฝم�งแผนดินใหญ Venice Mestre 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (สปารเก็ตต้ีหมึกดํา) 
บาย จากน้ันเดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหงแฟช่ัน

ของโลก นําทานชมมหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano)ที่สรางดวยศิลปะ
แบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เปนสถาปตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟم�นฟูศิลปวิทยา
การ ชมแกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นับวา
เปนชอปปงมอลลที่สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของ
กษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูริเร่ิมการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และ
อนุสาวรียของศิลปนช่ือดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือ ลิโอนารโด ดารวินซี่ ที่อยูใน
บริเวณดานหนาของโรงละครสกาลา 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 



 

 

ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก KLIMA HOTEL MILANO FIEREหรือเทียบเทา 
 

วันที่ 5 มิลาน – แองเกิ้ลเบิรก – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิรน – ซกุ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางเขาสูหมูบานแองเกิล้เบิรก (Engelberg) ซึ่งตั้งอยูเชิงขนุเขาที่สวยงามมรีะดับ

อีกแหงหน่ึงของเทือกเขาแอลป� ผานเสนทางไฮไลทของสวติเซอรแลนด และวิวทิวทัศน
สวยงามของทุงหญาตัดกับหิมะอันขาวโพลนปกคลุมยอดเขา นําทานขึ้นกระเชาลอย
ฟ�าทันสมัยระบบใหมลาสุดหมุน 360 องศา รอบตัวเอง ชมทัศนียภาพอันตระการตา
ไดรอบทิศทางตามเสนทางขึ้นสูยอดเขาทิตลิส (Titlis) เขาชมถํ้ าน้ําแข็ง (Ice 
Grotto)ที่ไมเคยละลาย เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเลนหิมะบนลานสกี สุดแสน
ประทับใจเปนอยางยิ่ง ชมทิวทัศนของยอดเขาตางๆ ที่ปกคลุมไปดวยหิมะอันขาว
โพลนสรางความงดงามใหกับขุนเขาเปนอันมาก 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง 
บาย เดินทางสู เมื องลู เซิรน (Lucerne) เมื องทองเที่ ยวยอดนิยมอันดับห น่ึงของ

สวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชมสงิโตหิน
แกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาต ิเพื่อเปนอนุสรณ
รําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อป 
ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร 
ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณของ
เมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 
โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน 
จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, 
นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน เดินทางตอสูเมือง
ซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยายต้ังอยูทางภาคกลาง
ตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว เมืองน้ียังมีอัตรา
การเก็บภาษีที่คอนขางต่ําจึงถือเปนที่ตากอากาศที่นิยมของเหลาเศรษฐี คนดังสําคัญ
ระดับโลกมากมายมาเยือน ทานอาจจะเห็นซูเปอรคารจอดเรียงรายอยู 2 ขางทาง จน
เปนเร่ืองธรรมดาไปเลย นําทานเขาชมรานทําทองที่ เกาแกที่สุดในยุโรป (The 
Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปดทําการ
ต้ังแตสมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแตงในรูปแบบสถาปตยกรรมสมัย
จักวรรดินโปเลียน มีซุมประตูและเสาโรมัน มีรูปปم�นและจิตรกรรมฝาผนัง ดวยการวาด
ลายหินออนดวยมือ ในป 1971 ได เปดรานน้ีเปนพิพิธภัณฑศิลปะลํ้าคาและ



 

 

เคร่ืองประดบัหายาก และบางช้ินมีเพียงช้ินเดียวในโลก มีเวลาใหทานเดินชื่นชมอาคาร 
งานศิลปะลํ้าคาและเคร่ืองประดับหายากแลว ในสวนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกา
ช้ันนําระดับโลกใหทานเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เชน Patek Philippe, Franck 
Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, 
Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก PARK HOTEL ZUGหรือเทียบเทา 

 
วันที่ 6 ซุก – รัพเพอรสวิล โจนา – วาดุซ – มวินิก 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานสูเมืองรัพเพอรสวิล - โจนา (Rapperswil-Jona) โดยเมืองน้ีจะต้ังอยู

ติดกับทะเลสาบซูริค (Lake Zurich) ในมลรัฐเซนทกัลเลน ในอดีตทั้งรัพเพอรสวิล 
และ โจนา น้ันเปนเมืองที่อยูแยกกัน จนกระทั่งรวมกันเมือป 2007 และไดกลายเปน
เมืองที่มีประชากรมากเปนอันดับสองของมลรัฐเซนทกัลเลน มีเนินเขาใจกลางตัวเมือง
ซึ่งเปนที่ต้ังของปราสาทเกา (Rapperswil Castle) ซึ่งถูกสรางขึ้นราวๆ คศ.1220 
โดยทานเคาทแหงเมือง Rapperswil โดยปราสาทแหงน้ีเปนสัญลักษณประจําเมือง 
และยังกลายเปนจุดชมวิวเมืองที่สวยงาม มองเห็นทะเลสาบซูริค อาคารบานเรือนทั่ว
ทั้งเมือง และที่สําคัญชาวเมืองน้ีจะใหความสําคัญกับการปลูกดอกกุหลาบมาก เปน
แหลงเพาะปลูกกุหลาบมากกวา 600 สายพันธุ มากกวา 15,000 ดอกที่จะเบง
บานอยุทั่วเมือง โดยเฉพาะในชวงฤดูรอนประมาณเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม
ของทุกป จนไดช่ือวาเปน "เมืองแหงกุหลาบ (Town of roses)" นําทานออกเดินทาง
สูเมืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน (Liechtenstein) เปน
ประเทศเล็กๆ มีพื้นที่เพียง 160 ตารางกิโลเมตรเทาน้ัน ประชากรทั้งประเทศเพียงแค
เกือบ 4 หมื่นคน ต้ังอยูในทวีปยุโรปกลางเต็มไปดวยภูเขาสูง มีพรมแดนดาน
ตะวันออกติดกับออสเตรียและดานตะวันตกติดกับสวิตเซอรแลนด และเปนที่นิยมของ
นักเลนกีฬาฤดูหนาว 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
บาย นําทานชมเมืองวาดุซ (Vaduz) เปนเมืองหลวงของประเทศและเปนที่ต้ังของรัฐสภา

แหงชาติ เมืองต้ังอยูริมแมน้ําไรน ที่มีประชากรราว 5,100 คน นําทานสูจุดชมวิวเมือง
ละถายรูปคูกับปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาทที่ต้ังอยูบนยอดเขาสูงชันใน
ยานใจกลางเมือง โดยปราสาทแหงน้ียังเปนที่พักของพระบรมวงศานุวงศแหงลิคเทนส
ไตนต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ตัวปราสาทน้ันสรางต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 12 กอนที่จะมี



 

 

การบูรณะและตอเติมในปค.ศ. 1904 และตนศตวรรษที่ 1930 ปจจุบันตัวปราสาท
น้ันไมเปดใหสาธารณะทั่วไปเขาชม จากน้ันนําทานเขาสูราน Huber รานนาฬิกาและ
เคร่ืองประดับช่ือดัง แหลงรวมนาฬิกาช้ันนํามากมายและเรียกไดวามียี่หอช้ันนําครบ
มากที่สุดแหงหน่ึงเลยที เดียว อาทิ เชน Patak Philippe, Rolex, Panerai , 
Omega, Brequets, IWC, Cartier, Piaget, Chopard ,Tag Heuer, 
Hublot, Vacheron Constantin, Audemars Piguet, Breitling, 
Longines, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Chanel, Hermes, Bvlgari, 
Rado, Tissot, Swatch ฯลฯ และพลาดไมไดกับการประทับตราในเลมหนังสือ
เดินทาง (Passport Stamp ) เหมือนเวลาทานเดินทางผานดานตรวจคนเขาเมือง 
ที่น่ีไดรับการแตงต้ังอยางเปนทางการ ใหบริการประทับตราเปนที่ระลึกวาทานได
เดินทางมาถึงประเทศลิกเตนสไตนแหงน้ีแลว จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองมิวนิค 
(Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี และเปนเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเปน
เมืองที่ใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลินและฮัมบูรก) และเปนหน่ึงใน
เมืองที่มั่งค่ังที่สุดของยุโรป นําชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท (Marienplatz) ถือวาเปน
จุดเร่ิมตนของประวัติศาสตรและธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณน้ีเปนที่ต้ังของศาลาวา
การเมืองที่มี รูปแบบสถาปตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรางขึ้นในชวงปลาย
คริสตศตวรรษที่  19 ใช เวลาสรางถึง 42 ป  มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมี
นักทองเที่ยวรอคอยเฝ�าชมตุกตาไขลานที่จะออกมาเตนรํา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 
11.00 น. และ 17.00 น. และเชิญทานเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก เชน เคร่ืองเหล็ก
ตราตุกตาคู เปนตน 

ค่ํา  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก HOLIDAY INN MUNICH หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 7 มิวนิค – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสูสนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ 

มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
14.25 น. เดินทางกลบัสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 925 

 
วันที่ 8 กรุงเทพ 
06.05 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ทานละ 

11 - 18 พ.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 35,900 7,900.- 
1 -8 มิ.ย. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 35,900 7,900.- 

 15 - 22  มิ.ย. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 35,900 7,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลว
เทาน้ัน 
2.สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิว
ยื่นวีซาภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการ
จองทัวรโดยอัตโนมัต ิ
3.เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4.หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวน
สทิธิ์ไมรับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5.การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมกีารเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมอืนกัน ทั้งแบบ
หมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอน
การจองไดจากทางเจาหนาที ่
6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มโีรค

ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแล สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หวัหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแล คณะทัวรทัง้หมด 

 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมกบัทางบริษัทได **  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
   [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศอิตาลี (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวน
เงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 



 

 

6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (15 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 ยูโร) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมติัวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูต
ใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการ
พิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายไุมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณา
เตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ 
การขีดเขยีน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา

จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเกบ็คามัดจาํต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมคีาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากตัว๋เคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 
เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผู อ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5.   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร
หรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการ
ยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว)   คาสวน
ตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม
คืนคาทัวรทั้งหมด 



 

 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) 
หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพกัแบบ 3 ทาน แตอาจจะ
ไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม  
    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองทีม่ี
ขนาดกะทัดรัต  
     และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหอง
อาจมีลักษณะแตกตาง 

 



 

 

 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเร่ือย ๆ** 
 

หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละคร้ังกับบริษัททัวร จะตองทําการยื่นวีซา ประเภทหมูคณะ เทาน้ัน 
โดยการยื่นเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยรับยื่น จะเปนผูกําหนดวันยื่นวี
ซาเทาน้ัน ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวีซาในวันที่กําหนดได อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม 
(Premium) ดังน้ี  

  ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซานอยกวา 11 วันทําการ นับจากวันเดินทาง  มีคาใชจาย
เพิ่ม  ทานละ 2,200 บาท   

  ในกรณีที่เหลือเวลายื่นวีซาเหลือนอยกวา 5 วันทําการ จะมีคา Fast Track เพิ่มเติม
อีก ทานละ 400 บาท รวมเปน 2,600 บาท 

**ทั้งน้ี คาใชจายที่เกิดขึ้น ผูเดินทางตองชําระกับทางศูนยรับยื่นโดยตรง** 
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับ

ประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลบั  
และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซา
ดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือ
นักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที 
เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม และ บาง
สถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผูเดินทางที่ถือ
พาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พื้น

หลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ
เครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดบัญชี หรือ 
Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัว
ของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดิน
บัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี
ไมเกิน 7 วันกอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอ
เปน Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ 



 

 

แม พี่นอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอมเอกสาร
แสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูที่ออกให และผูที่ถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

4. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ

หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา 

6.1 บิดาหรือมารดา ตองทําหนังสือช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษวาใหเด็กเดินทางไปตางประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกคาเขียนหรือพิมพขึ้นเอง) 
6.2 บิดาหรือมารดา ตองขอหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศจากเขตหรืออําเภอ 
(1 ใบ ตอ เด็ก 1 ทาน เทาน้ัน) 
6.3 ในกรณีพอหรือแมปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว ใหขอหนังสือปกครองบุตรจากเขตหรือ
อําเภอและจะตองเปนหนังสือที่มีการสืบพยานและหลักฐานเสร็จเรียบรอยแลวเทาน้ัน 
6.4 ทานจะตองนําหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศตัวจริง จากขอ 6.2 หรือ 
หนังสือปกครองบุตรเปนสําเนาจากขอ 6.3 ไปแปลประทับตรากับกรมการกงสุลใหเสร็จ
เรียบรอยกอนนํามายื่น มิเชนน้ันทางศูนยรับยื่น vfs จะไมรับยื่นเอกสารของบุตรทานโดย
เด็ดขาด 
6.5 เน่ืองจากการประทับตรากงสุล จะมีการเสียคาใชจาย หากทานไมแนใจวาเอกสารใชได



 

 

หรือไม รบกวนสอบถามบริษัททัวรกอนนําไปประทับตรากงสุล มิเชนน้ันทานอาจจะตองไปเสีย
เงินและเสียเวลาอันมีคาของทานเพื่อไปทําเอกสารใหมอีกรอบ หากเอกสารที่ทานทํามาแลวน้ัน
กลายเปนเอกสารที่ใชยื่นไมได 
 
***โปรดอาน กอนที่ทานจะไปทําหนังสือยินยอมจากเขตหรืออําเภอใหบุตรของทาน 

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดา
จะตองคัดหนังสือยินยอม และระบุวาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอม และระบุวาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
วาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 

*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายช้ีแจงวาทําไม
ไมมี passport *** 

 
- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา

สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
7. หากพอหรือแมมีวีซาเชงเกนอยุแลวและไมไดยื่นวีซาพรอมลูก ใหทําจดหมายช้ีแจง

ภาษาอังกฤษ อธิบายวามีวีซาเชงเกนของประเทศอะไร ระบุวันเร่ิมและวันหมดอายุวีซา พรอม
ทั้งถายสําเนาหนาพาสปอรตและหนาวีซาน้ันมาแนบดวย 

8. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา
เทาน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา  
หากทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเติม 

 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศอิตาลี 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง 
เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………….…………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  
6. ประเทศที่เกิด……………………….……………………………..…………………………………………… 
7. สัญชาติปจจุบัน ..................................สัญชาติโดยกําเนิดหากตางจากปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ  ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ  โสด            แตงงาน (จดทะเบียน)          แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู             หมาย 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอกช่ือ-นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจ
ปกครอง/ดูแลผูเยาว 

    ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................. 
    อีเมล............................................. 
12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน
.......................................................................................................... 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ทีอ่ยู

ของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 



 

 

 

 
 
 
 
 

            ไมเคย 
     เคยได      ใชไดต้ังแตวันที่...............................ถึงวันที่..................................... 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุช่ือ .............................................    

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….  
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
               ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิน้ 
ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 



 

 

 
 


