
 

 

รหัสทัวร B2B1901115 
ทัวรยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี – สวิตเซอรแลนด – อิตาลี  
11 วัน 8 คืน (TG) 
เ วี ย น น า  – พ ร ะ ร า ช วั ง เ ชิ น บ รุ น น  - ซ า ล ส บ ว ร ก  – ฮั ล ส ตั ท  
มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน – ฟุสเซน - ลูเซิรน  
สะพานไมชาเปล - อินเทอรลาเคน  – กรินเดอรวาล – ยอดเขาจุงเฟรา – มิลาน 
เวนิส – เมสเตร – ฟลอเรนซ – ปซา – หอเอนปซา - ปซา – โรม – สนามกีฬา
โคลอสเซี่ยม – วาติกัน 
 
 

 
 
 
 



 

 

 กําหนดการเดินทาง 
วันที่  04 พ.ค. – 14 พ.ค. 62 76,900.- 
วันที่  15 พ.ค. – 25 พ.ค. 62 76,900.- 
วันที่  05 –15, 19-29  มิ.ย. 62 76,900.- 

วันที่  03-13 ก.ค. 62                                                             79,900.-                              
วันที่  10-20 ส.ค. 62                                                                73,900.-                              
วันที่  07-17 ก.ย. 62                                                                 74,900.-                              
วันที่  05-15, 12-22, 16-26 ต.ค. 62 , 26 ต.ค. – 5พ.ย. 62 74,900.- 
วันที่  02-12 พ.ย. 62 , 30 พ.ย. –10ธ.ค. 62 72,900. 
วันที่  7-17 ธ.ค. 62 72,900.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เสนทางการเดินทาง 

 

 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน คํ่า โรงแรมท่ีพัก 
1 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2 
กรุงเทพฯ – เวียนนา – 
พระราชวังเชินบรุนน – ซาลสบวรก ✈ O O 

HOLIDAY INN 
SALZBURG CITY 

หรือเทียบเทา 

3 ซาลสบวรก – ฮัลสตัท – มิวนิค O O X 
MERCURE 

HOTEL MUCHEN 
NEUPERLACH 

SUD หรือเทียบเทา 

4 มิวนิค –โฮเฮนชวานเกา - ปราสาท
นอยชวานสไตน – ฟุสเซน O O   

O 

 
LUITPOLDPARK 

HOTEL หรือ
เทียบเทา 

5 ลูเซิรน – สะพานไมชาเปล - อิน
เทอรลาเคน O O O CITY OBERLAND  

หรือเทียบเทา 

6 อินเทอรลาเกน – กรินเดอรวาล – 
ยอดเขาจุงเฟรา – มิลาน O O O 

KLIMA HOTEL 
MILANO FIERE 

หรือเทียบเทา 

7 มิลาน – เวนิส – เมสเตร O O O 
NOVOTEL 

VENICE MESTRE 
CASTELLANA 
หรือเทียบเทา 

8 เมสเตร – ฟลอเรนซ – ปซา – หอ
เอนปซา O O O HOTEL GALILEI 

หรือเทียบเทา 
9 ปซา – โรม – สนามกีฬาโคลอส

เซี่ยม - วาติกัน O O O IH HOTEL ROMA 
Z3 หรือเทียบเทา 

10 โรม – สนามบิน O ✈ ✈  
11 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพ 
22.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบินไทย ประตู 4 แถว H พบเจาหนาที่คอยอํานวย
ความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน – ซาลสบวรก 
01.20 น. ออกเดินทางสูกรุงเวียนนา โดยเท่ียวบินที่ TG 936  

*** คณะเดินทางตั้งแต 26 ธ.ค.เปนตนไปจะออกเดินทางเวลา 01.30 
น. และถึง เวียนนาเวลา 07.00 น. *** 

07.15 น.  ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ((เวลาทองถิ่นชา
กวาประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเปน 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 
มีนาคม 2562) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง  จากน้ันนําเขาชม
ความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace) แหง
ราชวงศฮัปสเบิรก ซึ่งมีประวัติการสรางมาตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่ 
16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยางสงางามดวย
จํานวนหองถึง 1,441 หองในระหวางปค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเปน
พระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทองพระโรงและพลับพลาท่ีประทับ 
ซึ่งไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงามไมแพพระราชวังแวร
ซายสของฝร่ังเศส 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 



 

 

บาย เดินทางสูเมืองซาลสบวรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเปน
บานเกิดของนักดนตรีเอก “วูลฟกัง อมาดิอุส โมสารท” ที่มีชื่อเสียงกอง
โลก นําเที่ยวชมความงามของเมืองซาลสบวรกที่มีความหมายวา 
“ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเกาศิลปะบารอคที่ตั้งอยูบนฝم�งแมน้ําซัลซาค 
เมืองซาลสบวรกเคยเปนที่ประทับถาวรของอารคบิชอป และ เปน
ศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกที่สําคัญยิ่งของบรรดาประเทศ
ที่ใชภาษาเยอรมัน ชมสวนดอกไมมิราเบล(Mirabell Garden) ซึ่งเปน
ฉากหน่ึงในการถายทําภาพยนตรเรื่อง “มนตรักเพลงสวรรค” (The 
Sound of Music) ที่โดงดังไปทั่วโลก 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN SALZBURG CITY 

หรือเทียบเทา 
วันที่ 3 ซาลสบวรก – ฮัลสตัท – มิวนิค 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย ที่มีอายุ

กวา 4,500 ป เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสี
เขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุด
ใน Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบ
สวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุกแหงออสเตรีย 
แ ล ะ เป น พื้ น ที่ ม ร ด ก โล ก ข อ ง  UNESCO Cultural-Historical 
Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความ
ฝน อิสระใหทานเดินชมหมูบานมรดกโลกอยางเต็มอ่ิม 



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี 

และเปนเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสาม
ของประเทศ (รองจากเบอรลินและฮัมบูรก) และเปนหน่ึงในเมืองมั่งคั่ง
ที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป� โดยรัฐบาวาเรียเคยเปน
รัฐอิสระปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนท่ีจะผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของ
ประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตัวเอง ทั้งดาน
ศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเล่ืองชื่อ ซึ่งไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขาหมู
ทอด เพรทเซล และเบียร นําชมจัตุรัสมาเรียน พลาสท (Marienplatz) 
ถือวาเปนจุดเริ่มตนของประวัติศาสตรและธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณน้ี
เปนที่ตั้งของศาลาวาการเมืองที่มีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบโกธิคที่
งดงามซึ่งสรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ใชเวลาสรางถึง 42 
ป มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝ�าชมตุกตาไข
ลานที่จะออกมาเตนรํา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. 
ในชวงฤดูรอน อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมและของที่ระลึก
ตามอัธยาศัย 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  นํ าท าน เดิ น ท าง เข าสู ที่ พั ก  MERCURE HOTEL MUCHEN 

NEUPERLACH SUD หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 มิวนิค –โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน – ฟุสเซน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสูเมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่



 

 

สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย เพื่อนํา
ทานเดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน 
(Neuschwanstein Castle) นําชมตนแบบของปราสาทเจาหญิ ง
นิทราในดิสนียแลนด ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ตั้งตระหงานอยูบน
ยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเปนปราสาทของพระเจาลุดวิคที่ 2 
หรือ เจาชาย หงสขาว ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ ที่ไดรับการ
ตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด วากเนอร ซึ่งเปนนัก
ประพันธเพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ขาหมู
เยอรมัน) 

บาย จากน้ันเดินทางสูเมืองฟุสเซน (Fussen) เปนเมืองเกามาตั้งแตครั้ง
จักรวรรดิโรมัน เปนที่ตั้งปราสาทของกษัตริยบาวาเรีย ลอมรอบไปดวย
ทะเลสาบนอยใหญที่มีความงดงามทางดานทัศนียภาพ เปนเมืองสุดทาย
บนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุคโรมัน และได
ใชเมืองน้ีเปนจุดแวะพักขนถายสินคา และซื้อขายเกลือมาแตโบราณ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก LUITPOLDPARK HOTEL หรือ

เทียบเทา 
 

 
 
 



 

 

วันที่ 5 ลูเซิรน – สะพานไมชาเปล - อินเทอรลาเคน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานขามพรหมแดน สวิตเซอรแลนด – เยอรมนี สู เมืองลูเซิรน 

(Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด ที่
ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโตหิน
แกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ 
เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิด
จากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อป ค.ศ.1792     

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร 

ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River)อันงดงามซึ่งเปนเหมือน
สัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดใน
ยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาด
ประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  จากน้ันใหทานไดอิสระ
เลือกซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกา
ยี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ฟองดูรชีส) 
 จากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองอินเทอรลาเคน (Interlaken) เมือง

ระหวางทะเลสาบ เปนเมืองที่ต้ังอยูระหวาง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) 
และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz) 

ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CITY OBERLAND  หรือเทียบเทา 
 



 

 

วันที่ 6 อินเทอรลาเกน – กรินเดอรวาล – ยอดเขาจุงเฟรา – มิลาน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่

สวยงามและยังเปนที่ตั้งสถานีรถไฟขึ้นสู ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) 
เเละเมื่อป คศ.2001 องคการยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจุงเฟรา เปน
พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป นําคณะน่ังรถไฟ
ท องเที่ ย วธรรมชาติ  ขึ้ นพิ ชิ ตยอด เขาจุ ง เฟราที่ มี ความสู งกว า
ระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางขึ้นสู
ยอดเขาทานจะไดผานชมธารน้ําแข็งที่มีขนาดใหญจนถึง สถานีรถไฟจุง
เฟรายอรค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยูสูงที่สุดในยุโรป (Top of 
Europe) เขาชมถํ้าน้ําแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักใหสวยงาม อยูใต
ธารน้ําแข็งลึกถึ ง 30 เมตร พาท านชมวิวที่ ลานสฟ งซ  (Sphinx 
Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร 
สามารถมองเห็นไดกวางไกลที่ถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธาร
น้ําแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป� ยาวถึง 22 
ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม เคยละลาย อิสระใหท านได
สนุกสนานกับการถายรูป เลนหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมบนยอดเขาและที่ไมควรพลาดกับการสงโปสการดโดยที่ทําการ
ไปรษณียที่สูงท่ีสุดในยุโรป 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง 
 นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไมซํ้าเสนทางเดิมใหทานไดชมวิว



 

 

ทิวทัศนที่สวยงามและแตกตางกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวทเทอบรุน
เนิน (Lauterbrunnen)หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูตัวเมืองมิลาน 
(Milan)  เมืองที่เรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหงแฟชั่นของโลก 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก KLIMA HOTEL MILANO FIERE หรือ

เทียบเทา 
วันที่ 7 มิลาน – เวนิส – เมสเตร 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝم�งแผนดินใหญ เมือง

หลวงของแควนเวเนโต เวนิสถูกสรางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ 
จํานวนมากเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเปนสวนหน่ึงของ
ทะเลอาเดรียตริก เปนเมืองทาโบราณ และเปนเมืองที่ใชคลองในการ
คมนาคม มากที่สุด 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (สปาเกตตี้
หมึกดํา) 

 นําทานเดินทาง สูทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) นําทานลองเรือ
ผานชมบานเรือนของชาวเวนิส สูเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) 
ดินแดนแสนโรแมนติก เปนเมืองที่ไมเหมือนใคร โดยใชเรือแทนรถ ใช
คลองแทนถนน มีสมญานามวาเปน "ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก" มีเกาะ
นอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา 400 แหง ข้ึนฝم�ง
ที่บริเวณซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส จากน้ันนําทานเดินชม
ความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่



 

 

มีเรื่องราวนาสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากหองพิพากษาไปสู
คุกจะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเปนครั้งสุดทายระหวาง
เดินผานชองหนาตางที่สะพานน้ี  ซึ่งเชื่อมตอกับวังดอดจ (Doge’s 
Palace) อันเปนสถานที่พํานักของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต ซึ่ง
นักโทษชื่อดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ คาสโนวาน่ันเอง นําทาน
ถายรูปบริเวณจัตุรัสซานมารโค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคย
กลาวไววา “เปนหองน่ังเลนที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอมรอบดวย
อาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถซานมารโค (St.Mark’s Bacilica) ที่มี
โดมใหญ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน จากน้ันอิสระใหทานไดมี
เวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เชน เพื่อชมมนตเสนหแหงนครเว
นิส, เขาชมโบสถซานมารโค, ชอปปم�งสินคาของที่ระลึก อาทิเชน เครื่อง
แกวมูราโน,หนากากเวนิส หรือน่ังจิบกาแฟในราน Café Florian ที่เปด
ใหบริการมาตั้งแตป ค.ศ.1720 สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสูฝم�ง
แผนดินใหญ Venice Mestre 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก NOVOTEL VENICE MESTRE 

CASTELLANA หรือเทียบเทา 
วันที่ 8 เมสเตร – ฟลอเรนซ – ปซา – หอเอนปซา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางตอสูแควนทัสคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน 

คือ ฟลอเรนซ (Florence) ที่ไดรับขนานนามวาเปนเมืองศูนยกลางแหง
ศิลปะในยุคเรอเนสซองส ซึ่งลวนแลวแตมีโบราณสถานสําคัญ และมี



 

 

ทิวทัศนตามธรรมชาติที่สวยงาม จนไดรับการแตงตั้งใหเปนมรดกโลก
จากองคกรยูเนสโกเมื่อ ป ค.ศ.1982 ทําใหทัสคานีมีชื่อเสียงในฐานะ
ดินแดนทองเที่ยวยอดนิยมระดับโลก นักทองเที่ยวทั่วโลก ชมความ
ยิ่งใหญ และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟโอเร (Santa 
Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ ที่ใหญเปนอันดับ 4 ของ
ทวีปยุโรป ซึ่งโดดเดนดวยสถาปตยกรรมที่ใชหินออนหลายสีตกแตง
ผสมผสานกันไดอยางงดงาม นําชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza 
Della Signoria) ซึ่งรายลอมไปดวยรูปปم�น อาทิ เชน รูปปم�นเทพเจา
เนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุ รุษ เปอรซิ อุสถือหัวเมดูซ า 
(Perseus with the Head of Medusa), รูปปم�นเดวิด ผลงานที่มี
ชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล จากน้ันนําทาน มาริมฝم�งแมน้ําอารโน จะ
พบกับสะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเกาแกที่มีมีรานขายทอง 
และอัญมณีอยูทั้งสองขาง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 นําทานเดินทางสูเมืองปซา (Pisa) เมืองแหงศิลปะที่สําคัญของอิตาลี 

เปนเมืองเล็กๆอยูทางตะวันตกของ Florence ดานตะวันตกของเมือง
ติดกับทะเลเมดิเตอร เรเนียน แมวาจะเปนเมืองเล็กๆ แต Pisa ก็เปน
เมืองที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักของ นําทานเขาสูบริเวณจัตุรัสกัมโป เดย 
มี ร า โกลี  (Compo Dei Miracoli) ที่ ป ระกอบ ด วยกลุ ม อาค าร
สถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก  โดยเริ่มจากหอพิ ธี เจิม น้ํ ามนต  
(Baptistry of St. John) ที่ ใหญที่สุดในอิตาลี , มหาวิหารดู โอโม 
(Duomo) ที่งดงามและหอเอนแหงเมืองปซาอันเลื่อง ชมหอเอนปซา () 



 

 

สัญลักษณแหงเมืองปซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง เริ่ม
สรางเมื่อป ค.ศ.1173 ใชเวลาสรางประมาณ 175 ป แตระหวางการ
กอสรางตองหยุดชะงักลงไปเมื่อสรางไปไดถึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของ
ฐานขึ้นมา และตอมาก็มีการสรางหอตอเติมขึ้นอีกจนแลวเสร็จ โดยใช
เวลาสรางทั้งหมดถึง 177 ป โดยที่หอเอนปซาน้ี กาลิเลโอ  บิดาแหง
วิทยาศาสตร ซึ่งเปนชาวอิตาเลี่ยนไดใชเปนสถานที่ทดลองทฤษฎีแรง
โนมถวงของโลกที่วา สิ่งของสองชิ้น น้ําหนักไมเทากัน ถาปลอยสิ่งของ
ทั้งสองชิ้นจากที่สูงพรอมกัน ก็จะตกถึงพื้นพรอมกัน จากน้ันใหทานอิสระ
ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ระลึกราคาถูก ท่ีมีรานคาเรียงรายอยูมากมาย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HOTEL GALILEI หรือเทียบเทา 
วันที่ 9 ปซา – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - วาติกัน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองทองเที่ยว

ที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี ผานชมกลุมโรมันฟอรัม (Roman 
Forum) อดีตศูนยกลางทางดานการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของ
อาณาจักรโรมัน ที่สะทอนใหเห็นความเจริญรุงเรืองของอารยะธรรม
โรมันในชวง 2,000 ปที่ผานมา  นําชมความยิ่งใหญในอดีต และเก็บ
ภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 
ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการตอสูที่
ยิ่งใหญของชาวโรมันที่สามารถจุผูชมไดถึง 50,000 คน นําชมงาน
ประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณน้ําพุ



 

 

เทรวี่(Trevi Fountain) สัญลักษณของกรุงโรมที่โดงดัง นําทานเดินสู
บริเวณยานบันไดสเปน (The Spainsh Step) แหลงนัดพบของ
นักทองเที่ยวท่ัวโลก 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 นําทานเดินทางพาทานเขาสูนครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่เล็ก

ที่สุดในโลกตั้งอยูใจกลางกรุงโรม เปนประเทศเดียวในโลกที่มีกําแพง
ลอมรอบเมืองเอาไวไดทั้งหมด ยกเวนดานหนาทางเขา และเปน
ศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มี
อํานาจปกครองสูงสุด นําทานชมมหาวิหารที่ใหญที่สุดในโลกมหาวิหาร
เซนตปเตอร (St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอันลือชื่อปเอตา 
(Pieta) ของมิเคลันเจโลและชมแทนบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's 
Baldachin) เปนซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ แบรนินี ซึ่งสรางตรง
บริเวณที่เชื่อกันวาเปนที่ฝงพระศพของนักบุญปเตอร   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก IH HOTEL ROMA Z3 หรือเทียบเทา 
วันที่ 10 โรม – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางสูสนามบินฟอูมิชิโน กรุงโรม เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืน

ภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอด
ภาษีภายในสนามบิน 

13.55 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ เท่ียวบินที่ TG 945  



 

 

*** คณะเดินทางตั้งแต 26 ต.ค.เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 13.30 น. 
และถึงกรุงเทพฯ เวลา 06.05 น. *** 

วันที่ 11 กรุงเทพ 

05.45 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดีภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

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] 

พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

ทานละ 

4 พ.ค. – 14 พ.ค. 62 76,900 76,900 76,900 76,900 53,900 10,900 
15 พ.ค. – 25 พ.ค. 

62 76,900 76,900 76,900 76,900 53,900 10,900 

05 มิ.ย. – 15 มิ.ย. 
62 76,900 76,900 76,900 76,900 53,900 10,900 

19 มิ.ย. – 29 มิ.ย. 
62 76,900 76,900 76,900 76,900 53,900 10,900 

03 – 13 ก.ค. 62 79,900 79,900 79,900 79,900 53,900 10,900 
10 – 20 ส.ค. 62 73,900 73,900 73,900 73,900 56,900 10,900 
07 – 17 ก.ย. 62 74,900 74,900 74,900 74,900 51,900 10,900 
05 – 15 ต.ค. 62 74,900 74,900 74,900 74,900 51,900 10,900 
12 – 22 ต.ค. 62 74,900 74,900 74,900 74,900 51,900 10,900 
16 – 26 ต.ค. 62 74,900 74,900 74,900 74,900 51,900 10,900 

26 ต.ค. – 5 พ.ย. 62 74,900 74,900 74,900 74,900 51,900 10,900 
02 – 12 พ.ย. 62 72,900 72,900 72,900 72,900 49,900 10,900 

30 พ.ย. -10 ธ.ค. 62 72,900 72,900 72,900 72,900 49,900 10,900 
7-17 ธ.ค.62 72,900 72,900 72,900 72,900 49,900 10,900 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงนิมัดจําแลว
เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจอง
คิวยื่นวีซา  
           ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการ
จองทัวรโดย      
           อัตโนมัติ 
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี  
           กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม  
           รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบ
หมูคณะและ 
           ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตดัสินใจกอนการจอง
ไดจากทาง 
          เจาหนาที่ 
6.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค

ประจําตัว หรือไม    
          สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัว

ตองใหการดูแล   
          สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ

จําเปนตองดูแล  
            คณะทัวรทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 



 

 

5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล  
         เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศอิตาล ี(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศนูยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวนเงิน
โดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (20 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (33 ยูโร) 
 
 
 

 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา 

 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทัง้หมด 
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.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที ่บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด



 

 

ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ ว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที ่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว)   คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทํา
ใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพัก
แบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไม
ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 
1 เตียงพับเสริม 



 

 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม  
    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 



 

 

เพราะสถานทูตมีการเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเร่ือย ๆ** 

 

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

 ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซานอยกวา 11 วันทําการ นับจากวันเดินทาง  มี
คาใชจายเพ่ิม  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 ทานจะตองนําหนังสือยนิยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศตัวจริง 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 กอนที่ทานจะไปทําหนังสือยินยอมจากเขตหรืออําเภอใหบุตรของทาน 

- 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
เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทตูดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 

7. หากพอหรือแมมีวีซาเชงเกนอยุแลวและไมไดยื่นวีซาพรอมลูก ใหทําจดหมายชี้แจง
ภาษาอังกฤษ อธิบายวามีวีซาเชงเกนของประเทศอะไร ระบุวันเริ่มและวันหมดอายุวีซา 
พรอมทั้งถายสําเนาหนาพาสปอรตและหนาวีซาน้ันมาแนบดวย 

8. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี
ซาเทาน้ัน 

 

 

 



 

 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพิ่มเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศอิตาล ี

 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของ
ทาน) 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศที่เกิด……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สัญชาติปจจุบนั ..................................สัญชาติโดยกําเนิดหากตางจาก
ปจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)        
แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               



 

 

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมี
อํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 

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

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

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 

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

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................. 

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

12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน
.......................................................................................................... 

13. ชื่อบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอก
ชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………….…… 



 

 

 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

            ไมเคย 

     เคยได      ใชไดตั้งแตวันที่...............................ถึงวันที่..................................... 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย (กรุณาระบุวันที ่ หาก
ทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุชื่อ .............................................    

สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงินสด     สิง่ที่ชวยในการดํารงชพี   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว   คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 



 

 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหต ุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบรษิัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ
ทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง
เทาน้ัน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


