
 

 

รหัสทัวร GOH1901104 
ทัวรอิตาลี สวิตเซอรแลนด กอนโดลา วาดุซ 8 วัน 5 คืน (TG) 
โรม – โคลอสเซี่ยม – มหาวิหารเซนตปเตอร – โคลอสเซี่ยม - ปราโต 
ปราโต - ฟลอเรนซ – ปซา – เวนิส เมสเตร 
เกาะเวนิส – จตุรัสซานมารโค – น่ังเรือกอนโดลา – มิลาน 
มิลาน – แองเกิ้ลเบิรก – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซริน – ซุก 
ซุก - รัพเพอรสวิล โจนา – วาดุซ - เซนทกัลเลน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

         กําหนดการเดินทาง        
วันที่   30 เม.ย.-7 พ.ค. 62 59,900.- 
วันที่   14-21 พ.ค., 25 พ.ค.-1 มิ.ย. 62 59,900.- 
วันที่   8-15 , 22-29  มิ.ย. 62 59,900.- 

     
                                          
     เสนทางการเดินทาง 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลา
งวัน คํ่า โรงแรมท่ีพัก  

หรือ เทียบเทา 
1. กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
2. โรม – โคลอสเซี่ยม  – มหาวิหารเซนตปเตอร – 

โคลอสเซี่ยม - ปราโต ✈ O O ART MUSEO   
3. ปราโต - ฟลอเรนซ – ปซา – เวนิส เมสเตร O O O HOLIDAY INN 
4. เกาะเวนิส – จตุรัสซานมารโค – น่ังเรือกอนโดลา – มิ

ลาน O O O BEST 
WESTERN  

5. มิลาน – แองเกิ้ลเบิรก – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิรน – ซุก O O X PARK HOTEL 
6. ซุก -  รัพเพอรสวิล โจนา – วาดุซ - เซนทกัลเลน O O O RADISSON 

BLU 
7. ซูริค – สนามบิน   O ✈ ✈  
8 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
 
 
   
   
 
 
 



 

 

 โปรแกรมการเดินทาง   
วันที่ 1: กรุงเทพฯ  
21.30 
น. 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 2 
เคานเตอร D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที ่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

วันที่ 2: โรม – โคลอสเซี่ยม  – มหาวิหารเซนตปเตอร – โคลอสเซี่ยม - ปราโต 
00.20 
  

ออกเดินทางสูกรุงโรม โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที ่TG 944   

06.50 
น.  

เดินทางถึงสนามบินฟูมิชิโนกรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 
5 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเปน 6 ชั๋วโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) นําทานผานพิธี
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเดินทางสูกรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและ
เมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี นักทองเที่ยวจากทุกมุมโลกตาง
เดินทางไปกรุงโรม เพื่อชื่นชมกับศิลปะ สถาปตยกรรม และประวัติศาสตรแหงความ
ยิ่งใหญยาวนานมากกวา 2,800 ป ตั้งอยูบนเนินเขาทั้ง 7 ริมฝم�งแมน้ําไทเบอร
ตอนกลางของประเทศ โรมเคยเปนเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรม
ตะวันตกและในอดีตไดเปนอาณาจักรที่ใหญที่สุดในโลก นําทานเดินทางพาทานเขาสู
นครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยูใจกลางกรุงโรม เปน
ประเทศเดียวในโลกที่มีกําแพงลอมรอบเมืองเอาไวไดทั้งหมด ยกเวนดานหนา
ทางเขา และเปนศูนยกลางของศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระ
สันตะปาปา มีอํานาจปกครองสูงสุด นําทานชมมหาวิหารที่ใหญที่สุดในโลกมหา
วิหารเซนตป เตอร(St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอันลือชื่อป เอตา 
(Pieta) ของมิเคลันเจโลและชมแทนบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) 
เปนซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ แบรนินี ซึ่งสรางตรงบริเวณที่เชื่อกันวาเปนที่ฝง



 

 

พระศพของนักบุญปเตอร  จากน้ันผานชมกลุมโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีต
ศูนยกลางทางดานการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ท่ีสะทอนให
เห็นความเจริญรุงเรืองของอารยะธรรมโรมันในชวง 2,000 ปที่ผานมา   

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําชมความยิ่งใหญในอดีตและเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอส

เซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลอง
การตอสูที่ยิ่งใหญของชาวโรมันที่สามารถจุผูชมไดถึง 50,000 คน  นําชมงาน
ประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณน้ําพุเทรวี่ (Trevi 
Fountain) สัญลักษณของกรุงโรมที่โดงดัง นําทานเดินสูบริเวณยานบันไดสเปน 
(The Spainsh Step) แหลงแฟชั่นชั้นนําและแหลงนัดพบของคนรักการชอปปم�งได 
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองปราโต (Prato) 

คํ่า      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก      เดินทางเขาสูที่พัก ART MUSEO  หรือเทียบเทา 
วันที่ 3: ปราโต - ฟลอเรนซ – ปซา – เวนิส เมสเตร 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางตอสู เมืองหลวงของแควนทัสคานี (Tuscany) คือ ฟลอเรนซ  

(Florence)ที่ไดรับขนานนามวาเปนเมืองศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนสซองส 
ซึ่งลวนแลวแตมีโบราณสถานสําคัญ และมีทิวทัศนตามธรรมชาติที่สวยงาม จนไดรับ
การแตงตั้งใหเปนมรดกโลกจากองคกรยูเนสโกเมื่อ ป ค.ศ.1982 ทําใหทัสคานีมี
ชื่อเสียงในฐานะดินแดนทองเที่ยวยอดนิยมระดับโลก นักทองเที่ยวทั่วโลก ชมความ
ยิ่งใหญ และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟโอเร (Santa Maria Dell 
Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ ท่ีใหญเปนอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเดนดวย



 

 

สถาปตยกรรมที่ใชหินออนหลายสีตกแตงผสมผสานกันไดอยางงดงาม นําชมจัตุรัส
เดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายลอมไปดวยรูปปم�น อาทิ เชน 
รูปปم�นเทพเจาเนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอรซิอุสถือหัวเมดูซา 
(Perseus with the Head of Medusa), รูปปم�นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของ 
ไมเคิล แองเจโล  

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองปซา (Pisa) เมืองแหงศิลปะที่สําคัญของอิตาลี เปน

เมืองเล็กๆอยูทางตะวันตกของ Florence ดานตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิ
เตอรเรเนียน แมวาจะเปนเมืองเล็กๆ แต Pisa ก็เปนเมืองที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจัก
ของนักทองเที่ยวทั่วโลก นําทานเขาสูบริเวณจัตุรัสดูโอโมแหงปซา หรือ จัตุรัสกัมโป 
เดย มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบดวยกลุมอาคารสถาปตยกรรม
แบบโรมาเนสก โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมน้ํามนต (Baptistery of  St. John) ที่ใหญ
ที่สุดในอิตาลี ชมมหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแหงเมืองปซาอัน
เล่ือง ชมหอเอนปซา (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณแหงเมืองปซา 1 ใน 7 
สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง เร่ิมสรางเมื่อป ค.ศ.1173 ใชเวลาสรางประมาณ 175 
ป แตระหวางการกอสรางตองหยุดชะงักลงไปเม่ือสรางไปไดถึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัว
ของฐานขึ้นมา และตอมาก็มีการสรางหอตอเติมขึ้นอีกจนแลวเสร็จ โดยใชเวลาสราง
ทั้งหมดถึง 177 ป โดยที่หอเอนปซาน้ี กาลิเลโอ บิดาแหงวิทยาศาสตร ซึ่งเปนชาว
อิตาเลี่ยนไดใชเปนสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโนมถวงของโลกที่วา สิ่งของสองชิ้น 
น้ําหนักไมเทากัน ถาปลอยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพรอมกัน ก็จะตกถึงพื้นพรอม
กัน จากน้ันใหทานอิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ระลึกราคาถูก ท่ีมีรานคาเรียงราย
อยูมากมาย จากน้ันนําทาน มาริมฝم�งแม น้ําอารโน จะพบกับสะพานเวคคิโอ 



 

 

(Vecchio) สะพานเกาแกที่มีมีรานขายทอง และอัญมณีอยูทั้งสองขาง นําทาน
เดินทางสูเมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝم�งแผนดินใหญ เมืองหลวงของแควนเวเน
โต เวนิสถูกสรางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเขาดวยกันในบริเวณ
ทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเปนสวนหน่ึงของทะเลอาเดรียตริก เปนเมืองทาโบราณ และ
เปนเมืองที่ใชคลองในการคมนาคม มากที่สุด  

คํ่า       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก      เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN MESTRE หรือเทียบเทา 
วันที่ 4:  เกาะเวนิส – จตุรัสซานมารโค – น่ังเรือกอนโดลา – มิลาน 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทาง สูทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) นําทานลองเรือผานชม

บานเรือนของชาวเวนิส สูเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมน
ติก เปนเมืองที่ไมเหมือนใคร โดยใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน  มีสมญานามวา
เปน "ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อม
ถึงกันกวา 400 แหง ข้ึนฝم�งที่บริเวณซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส จากน้ันนํา
ทานเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่
มีเรื่องราวนาสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมี
โอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเปนครั้งสุดทายระหวางเดินผานชองหนาตางที่
สะพานน้ี  ซึ่งเชื่อมตอกับวังดอดจ (Doge’s Palace) อันเปนสถานที่พํานักของเจา
ผูครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ คาสโนวา
น่ันเอง นําทานถายรูปบริเวณจัตุรัสซานมารโค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียน
เคยกลาวไววา “เปนหองน่ังเลนที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอาเขตอัน
งดงาม รวมทั้งโบสถซานมารโค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ 5 โดม ตาม



 

 

แบบศิลปะไบแซนไทน นําทานน่ังเรือกอนโดลา ลองชมคลองเวนิลองผานชมอาคาร
บานเรือนของชาวเวนิส จากน้ันอิสระใหทานไดมีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสุดแสนโร
แมนติกตามอัธยาศัย เชน เดินเลนชมมนตเสนหแหงนครเวนิส, เขาชมโบสถซานมาร
โคที่สวยงาม, ชอปปم�งสินคาของที่ระลึก อาทิเชน เครื่องแกวมูราโน,หนากากเวนิส 
เลือกซื้อสินคาแฟชั่นชั้นนํา หรือน่ังจิบกาแฟในราน Café Florian ที่เปดใหบริการ
มาตั้งแตป ค.ศ.1720  

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (สปาเกตตี้หมึกดํา) 
บาย จากนั้นเดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหงแฟชั่น

ของโลก นําทานชมมหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano)ที่สรางดวย
ศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เปนสถาปตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟم�นฟู
ศิ ลป วิท ยาการ  ชมแกล เลอรี  วิ ค เต อร  เอ็ มมานู เอล  (Galleria Vittorio 
Emanuele II) ที่นับวาเปนชอปปงมอลลที่สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิ
ลาน อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูริเริ่มการรวมชาติหัวเมือง
ตางๆในอิตาลี และอนุสาวรียของศิลปนชื่อดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือ ลิโอนาร
โด ดารวินซี่ ท่ีอยูในบริเวณดานหนาของโรงละครสกาลา 

คํ่า      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
ที่พัก       เดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN GOLDENMINE หรือเทียบเทา 
วันที่ 5: มิลาน – แองเกิ้ลเบิรก – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิรน – ซุก 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันเดินทางเขาสูหมูบานแองเกิ้ลเบิรก (Engelberg) ซึ่งตั้งอยูเชิงขุนเขาที่

สวยงามมี ระดับ อีกแห งห น่ึงของเทือกเขาแอลป�   ผ านเสนทางไฮไลทของ
สวิตเซอรแลนด และวิวทิวทัศนสวยงามของทุงหญาตัดกับหิมะอันขาวโพลนปกคลุม



 

 

ยอดเขา นําทานขึ้นกระเชาลอยฟ�าทันสมัยระบบใหมลาสุดหมุน 360 องศา รอบตัว
เอง ชมทัศนียภาพอันตระการตาไดรอบทิศทางตามเสนทางขึ้นสูยอดเขาทิตลิส 
(Titlis) เขาชมถํ้าน้ําแข็ง (Ice Grotto)ที่ไมเคยละลาย  เชิญเพลิดเพลินสนุกสนาน
กับการเลนหิมะบนลานสกี สุดแสนประทับใจเปนอยางยิ่ง ชมทิวทัศนของยอดเขา
ตางๆ ที่ปกคลุมไปดวยหิมะอันขาวโพลนสรางความงดงามใหกับขุนเขาเปนอันมาก 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง 
บาย เดินทางสู เมืองลู เซิรน  (Lucerne) เมืองทองเที่ ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ

สวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโต
หินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปน
อนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติใน
ฝร่ังเศสเม่ือป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge)    ซึ่งมีความยาว
ถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River)  อันงดงามซึ่งเปนเหมือน
สัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้น
เมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส 
ตลอดแนวสะพาน  จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, 
เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปน
ตน เดินทางตอสูเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบทีส่วยงามราวกับเทพนิยาย
ตั้งอยูทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพ
แลว เมืองน้ียังมีอัตราการเก็บภาษีที่คอนขางตํ่าจึงถือเปนที่ตากอากาศที่นิยมของ
เหลาเศรษฐี คนดังสําคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ทานอาจจะเห็นซูเปอรคารจอด
เรียงรายอยู 2 ขางทาง จนเปนเรื่องธรรมดาไปเลย นําทานเขาชมรานทําทองที่
เกาแกที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของ



 

 

ครอบครัว Lohri เปดทําการตั้งแตสมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแตง
ในรูปแบบสถาปตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุมประตูและเสาโรมัน มีรูปปم�น
และจิตรกรรมฝาผนัง ดวยการวาดลายหินออนดวยมือ ในป 1971 ไดเปดรานน้ีเปน
พิพิธภัณฑศิลปะลํ้าคาและเครื่องประดับหายาก และบางชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก มี
เวลาใหทานเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะลํ้าคาและเครื่องประดับหายากแลว ในสวน
ของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นนําระดับโลกใหทานเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เชน 
Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, 
Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer 
ฯลฯ และไมควรพลาดเคกเชอรรี่  Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) 
จากราน Speck เคกที่มีรสชาติที่เปนเอกลักษณและมีขายมากวารอยป มีบุคคลที่มี
ชื่อเสียงมากมายตางเคยลิ้มลองเคกจากรานน้ี เชน Charlie Chaplin, Winston 
Churchill หรือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส โดยเมืองซุกน้ีมีการทําฟารมผลไม 
ทั้งสตอเบอรรี่, บูลเบอรรี่, ราสเบอรรี่,ลูกแพร ฯลฯ รวมทั้ง เชอรรี่ ที่มีปลูกมากกวา 
40,000 ตน 

คํ่า       อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
ที่พัก        เดินทางเขาสูที่พัก PARK HOTEL ZUG หรือเทียบเทา   
วันที่ 6: ซุก -  รัพเพอรสวิล โจนา – วาดุซ - เซนทกัลเลน 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันนําทานสูเมืองรัพเพอรสวิล - โจนา (Rapperswil-Jona) โดยเมืองน้ีจะ

ตั้งอยูติดกับทะเลสาบซูริค (Lake Zurich) ในมลรัฐเซนทกัลเลน ในอดีตทั้งรัพเพอร
สวิล และ โจนา น้ันเปนเมืองที่อยูแยกกัน จนกระทั่งรวมกันเมือป 2007 และได
กลายเปนเมืองที่มีประชากรมากเปนอันดับสองของมลรัฐเซนทกัลเลน มีเนินเขาใจ



 

 

กลางตัวเมืองซึ่งเปนที่ตั้งของปราสาทเกา (Rapperswil Castle) ซึ่งถูกสรางขึ้น
ราวๆ คศ.1220 โดยทานเคาทแหงเมือง Rapperswil โดยปราสาทแหงน้ีเปน
สัญลักษณประจําเมือง และยังกลายเปนจุดชมวิวเมืองที่สวยงาม มองเห็น
ทะเลสาบซูริค อาคารบานเรือนทั่วทั้งเมือง และที่สําคัญชาวเมืองน้ีจะใหความสําคัญ
กับการปลูกดอกกุหลาบมาก เปนแหลงเพาะปลูกกุหลาบมากกวา 600 สายพันธุ 
มากกวา 15,000 ดอกที่จะเบงบานอยุทั่วเมือง โดยเฉพาะในชวงฤดูรอนประมาณ
เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมของทุกป จนไดชื่อวาเปน "เมืองแหงกุหลาบ 
(Town of roses)"  นําทานออกเดินทางสูเมืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของ
ประเทศลิกเตนสไตน (Liechtenstein) เปนประเทศเล็กๆ มีพื้นที่ เพียง 160 
ตารางกิโลเมตรเทาน้ัน ประชากรทั้งประเทศเพียงแคเกือบ 4 หม่ืนคน ต้ังอยูในทวีป
ยุโรปกลางเต็มไปดวยภูเขาสูง มีพรมแดนดานตะวันออกติดกับออสเตรียและดาน
ตะวันตกติดกับสวิตเซอรแลนด และเปนที่นิยมของนักเลนกีฬาฤดูหนาว 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
บาย นําทานชมเมืองวาดุซ (Vaduz) เปนเมืองหลวงของประเทศและเปนที่ตั้งของรัฐสภา

แหงชาติ เมืองตั้งอยูริมแมน้ําไรน ที่มีประชากรราว 5,100 คน นําทานสูจุดชมวิว
เมืองละถายรูปคูกับปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาทท่ีตั้งอยูบนยอดเขาสูง
ชันในยานใจกลางเมือง โดยปราสาทแหงน้ียังเปนที่พักของพระบรมวงศานุวงศแหง
ลิคเทนสไตนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ตัวปราสาทน้ันสรางตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 12 
กอนที่จะมีการบูรณะและตอเติมในปค.ศ. 1904 และตนศตวรรษที่ 1930 ปจจุบัน
ตัวปราสาทน้ันไมเปดใหสาธารณะทั่วไปเขาชม จากน้ันนําทานเขาสูราน Huber 
รานนาฬิกาและเครื่องประดับชื่อดัง แหลงรวมนาฬิกาชั้นนํามากมายและเรียกไดวามี
ยี่หอชั้นนําครบมากที่สุดแหงหน่ึงเลยทีเดียว 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 
ที่น่ีไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการ ใหบริการประทับตราเปนที่ระลึกวาทานได
เดินทางมาถึงประเทศลิกเตนสไตนแหงน้ีแลว  นําทานเดินทางสูเมืองเซนทกัลเลน 
(St.Gallen) เมืองที่ต้ังอยูในหุบเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสวิตเซอรแลนด
โดยชื่อเมืองน้ันไดมาจากนักบุญที่มาเผยแพรศาสนาเม่ือสมัยศตวรรษที่ 7 ซึ่งเมืองน้ี
น้ันเปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตคาธอลิคในยุคสมัยยุโรปกลางกอนจะเปลี่ยนไป
เปนศูนยกลางการคาผาและการเย็บปกถักรอยแทนในยุคหลัง นําทานเขาชมมหา
วิหารเซนทกัลเลน (Convent of St. Gall) อันศักดิ์สิทธิ์ ภายนอกน้ันโดดเดนดวย
หอคอยคู ตัววิหารน้ันตกแตงดวยศิลปะแบบบาโรค(Baroque) และไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลกดวย จากน้ันนําทานเขาชมหอสมุดโบราณ(Abbey Library 
หรือ Stifsbibliotek)โดยหองสมุดน้ีนับวาเปนหองสมุดที่เกาแก อาจจะเรียกไดวา
รวยและเกาแกที่สุดในโลกแหงหน่ึง(Abbey Library is one of the richest 
and oldest in the world)  ภายหองโถงของหองสมุดตกแตงดวยงานไม
แกะสลัก หินออน และภาพวาดปูนเปยก ภาพเขียนเฟรสโกที่ออกแบบและเขียนโดย
ศิลปนที่มีชื่อเสียงชาวอิตาลี ไมเคิล แองเจโล อันวิจิตรงดงามบนเพดานของโดม
หลังคา เปนที่เก็บรวบรวมถึงหนังสือตางๆและเอกสารสําคัญ มากกวา 170,000 
เลม และหองสมุดน้ียังไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป 1983 (หากไม
สามารถเขาชมมหาวิหารและหองสมุดได ทางบริษัทขอคืนเงินทานละ 10 CHF) 



 

 

คํ่า       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก        เดินทางเขาสูท่ีพัก RADISSON BLU หรือเทียบเทา    
วันที่ 7: ซูริค – สนามบิน 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสูสนามบิน เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) 

และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
13.30 
น. 

เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ TG 971  

วันที่ 8: กรุงเทพฯ 
05.30 
น. 

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดีภาพ 

 
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวนัอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก  

เชน กรณีที่เมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน  
และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 
หมาย
เหต ุ  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจาก
เหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การ
ลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตให
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 
รวมท้ังในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง  
หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง 
โดยทางบริษัทฯ  จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
5. เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว 

ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบรษิัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศ 

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบรษิัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและ 

ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรม : Gondola Ride ,Vaduz and Rapperswil-Jona 
อิตาลี สวิตเซอรแลนด 8 วัน 5 คืน 
โดยสายการบินไทย (TG) 
 
กําหนดวันเดินทาง :  30 เม.ย.-7 พ.ค. 62  

14-21 พ.ค., 25 พ.ค.-1 มิ.ย. 62  
8-15 , 22-29 มิ.ย. 62   
อัตราคาบริการ ราคา 

ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ 59,900.- 
ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ (กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง
โรงแรมท่ีพัก) 59,900.- 
พักหองเด่ียว เพ่ิมทานละ 7,900.- 
เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 59,900.- 
เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ 
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก) 59,900.- 
ราคาทัวรไมรวมต๋ัวเครือ่งบิน ทานละ 34,900.- 

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศอิตาล ี
(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวนัยื่น เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร เร่ิมตนที่ทานละ 
(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อที่น่ัง confirm เทาน้ัน) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม  
1. คาต๋ัวเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอม

คณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไข
ของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 
บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม
เงือ่นไขกรมธรรม) 
        ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล  
        เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
        เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
        เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
        **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
        [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 



 

 

8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  

1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 
ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศอิตาล ี(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศนูยยื่นวีซาในวันยื่น เปน

จํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ (12 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 ยูโร) 

 
เงื่อนไขการจอง 

1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลว
เทาน้ัน 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ
จองคิวยื่นวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  
หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ

เจาหนาท่ี  
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไมรับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 



 

 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ท้ัง
แบบหมูคณะและยื่น  
รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองได
จากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
  ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบาง
สถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หาก
นับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และ
กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของ



 

 

ทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตอง
เหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีก
ขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเล 

 

  ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไม

วาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่ เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการให
ทีน่ั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
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

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที ่ 
     บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทาง

อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป    
     ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  
6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน    
    ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียม

ในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามที ่ 
    สถานทูตฯ เรียกเก็บ  
7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา

ทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ 
    เก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน 

หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)     
    คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  

ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
9. กรณีผู เดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ

เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ 
    สงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทํา
ใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และ 
    หองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภท
อาจจะไมติดกันและบางโรงแรม   
    อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม  
    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัต  
     และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (อิตาลี) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 15 วันทําการ 

ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว

จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
 

**ลูกคากรุณาอยายึดตดิกับการยื่นขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อย ๆ** 

 
หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละครั้งกับบริษัททัวร จะตองทําการยื่นวีซา ประเภทหมูคณะ 
เทาน้ัน โดยการยื่นเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ข้ึนไป โดยทางศูนยรับยื่น จะเปนผู
กําหนดวันยื่นวีซาเทาน้ัน ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวีซาในวันที่กําหนดได อาจมี
คาใชจายเพ่ิมเติม (Premium) ดังน้ี  
 ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซานอยกวา 11 วันทําการ นับจากวันเดินทาง  มี

คาใชจายเพิ่ม  ทานละ 2,200 บาท   
 ในกรณีที่เหลือเวลายื่นวีซาเหลือนอยกวา 5 วันทําการ จะมีคา Fast Track 

เพ่ิมเติมอีก ทานละ 400 บาท รวมเปน 2,600 บาท 
**ทั้งน้ี คาใชจายท่ีเกิดขึ้น ผูเดินทางตองชําระกับทางศูนยรบัยื่นโดยตรง** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก



 

 

วันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ
เพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวม
ไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รปูถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ 

(พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ
เครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดบัญชี หรือ 
Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป 
สวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝาก
หรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบญัชไีมเกิน 7 วันกอนวันยื่นวีซา และหากบัญชี
กระโดดเดือนตองขอเปน Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน 
พอ แม พ่ีนอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอม
เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน 



 

 

3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญช ีหรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออก
คาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูที่ออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให เชน 
สําเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชตีิดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชกีระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

4. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

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

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

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

 



 

 

 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา 

6.1 บิดาหรือมารดา ตองทําหนังสือชี้แจงเปนภาษาอังกฤษวาใหเด็กเดินทางไป
ตางประเทศกบัใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกคาเขียนหรือ
พิมพขึ้นเอง) 
6.2 บิดาหรือมารดา ตองขอหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศจากเขตหรือ
อําเภอ (1 ใบ ตอ เด็ก 1 ทาน เทาน้ัน) 
6.3 ในกรณีพอหรือแมปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว ใหขอหนังสือปกครองบุตรจากเขต
หรืออําเภอและจะตองเปนหนังสือท่ีมีการสืบพยานและหลักฐานเสร็จเรียบรอยแลว
เทาน้ัน 
6.4 ทานจะตองนําหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศตัวจริง จากขอ 6.2 หรือ 
หนังสือปกครองบุตรเปนสําเนาจากขอ 6.3 ไปแปลประทับตรากบักรมการกงสุลใหเสร็จ
เรียบรอยกอนนํามายื่น มิเชนน้ันทางศูนยรับยืน่ vfs จะไมรับยื่นเอกสารของบุตรทาน
โดยเด็ดขาด 
6.5 เน่ืองจากการประทับตรากงสุล จะมีการเสียคาใชจาย หากทานไมแนใจวาเอกสาร
ใชไดหรือไม รบกวนสอบถามบริษัททัวรกอนนําไปประทับตรากงสุล มิเชนน้ันทานอาจจะ
ตองไปเสียเงินและเสียเวลาอันมีคาของทานเพื่อไปทําเอกสารใหมอีกรอบ หากเอกสารที่
ทานทํามาแลวน้ันกลายเปนเอกสารที่ใชยื่นไมได 
 
***โปรดอาน กอนท่ีทานจะไปทําหนังสือยินยอมจากเขตหรืออําเภอใหบุตรของทาน 

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอม และระบุวาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบดิา) 



 

 

พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย

บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอม และระบุวาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 

*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายชี้แจงวา
ทําไมไมมี passport *** 

 
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม

เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
7. หากพอหรือแมมีวีซาเชงเกนอยุแลวและไมไดยื่นวีซาพรอมลูก ใหทําจดหมายชี้แจง

ภาษาอังกฤษ อธิบายวามีวีซาเชงเกนของประเทศอะไร ระบุวันเร่ิมและวันหมดอายุวีซา 
พรอมทั้งถายสําเนาหนาพาสปอรตและหนาวีซาน้ันมาแนบดวย 

8. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี
ซาเทาน้ัน 

 
 



 

 

เอกสารยื�นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิ�มเติม 

 
แบบฟอร์มสาํหรับกรอกขอ้มูลยื�นวีซ่าเชงเกนประเทศอิตาลี 

 
(กรุณากรอกขอ้มูลให้ครบถว้นตามความเป็นจริง เนื�องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 
 
ชื�อ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

�. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

�. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชื�อตวั [ภาษาองักฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………….…………………………………………….. 

�. สถานที�เกิด (จงัหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

�. ประเทศที�เกิด……………………….……………………………..…………………………………………… 

�. สญัชาติปัจจุบนั ..................................สญัชาติโดยกาํเนิดหากต่างจากปัจจุบนั………………………….. 

�. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบียน)                   แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อื�นๆ (โปรดระบุ)……………. 

��. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอกชื�อ-นามสกุล ที�อยู(่หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูมี้อาํนาจปกครอง/ดูแลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

��. ที�อยูต่ามทะเบียนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ................................................................. 

    อีเมล............................................. 

��. อาชีพปัจจุบนั(หากคา้ขาย ให้ระบุดว้ยว่าคา้ขายอะไร เช่น ขายเสื�อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้.......................................................................................................... 

��. ชื�อบริษทัหรือร้านคา้ ที�อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สาํหรับนกัเรียน นกัศึกษา กรุณากรอกชื�อ ที�อยูข่องสถาบนัศึกษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………….…… 

 



 

 

��. วีซ่าเชงเกนที�เคยไดรั้บในระยะเวลา � ปีที�ผา่นมา 

            ไม่เคย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ั�งแต่วนัที�...............................ถึงวนัที�..................................... 

15. เคยถูกพิมพล์ายนิ�วมือเพื�อการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี�  

                  ไม่เคย   เคย (กรุณาระบุวนัที� หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมีวีซ่าเชงเกน้ รบกวนท่านถ่ายสาํเนาหนา้วีซ่าเชงเกน้ตวัล่าสุดแนบมาดว้ย** 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

��. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการดาํรงชีพระหวา่งการเดินทางและพาํนกัอยูข่องผูร้้องขอ 

      ตวัผูข้อวีซ่าเอง    มีผูอื้�นออกให้(ญาติ/บริษทั/องคก์ร)  

        กรุณาระบุชื�อ .............................................    

สิ�งที�ช่วยในการดาํรงชีพ    …………………………………………………..….  

   เงินสด     สิ�งที�ช่วยในการดาํรงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บตัรเครดิต      ที�พกัที�มีผูจ้ดัหาให้ 

   ชาํระค่าที�พกัล่วงหนา้แลว้    ค่าใชจ่้ายทั�งหมดระหวา่งพาํนกัมีผูอ้อกให ้

   ชาํระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้    ชาํระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อื�นๆ (โปรดระบุ)     อื�นๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหต ุ การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งใดๆทั�งสิ�น ทั�งนี�บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอาํนวยความ

สะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั�น 
 

 
 


