
 

 
 

รหัสทัวร B2B1901205 
ทัวรออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี 11 วัน 8 คืน (TG) 
พระราชวังเชินบรุนน   หมูบานฮัลสตัท   ปราสาทนอยชวานสไตน   หอเอนปซา 
มหาวิหารเซนตปเตอร   พิชิตยอดเขาจุงเฟรา   พิชิตยอดเขาทิตลิส 

 

 
 



 

 
 

 
 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.- 
 
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.  ถึงสนามบนิเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ((เวลาทองถิ่นชา
กวาประเทศไทย 6 ช๋ัวโมง และจะเปลี่ยนเปน 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 
มีนาคม 2562) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง  จากน้ันนําเขาชม
ความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace) 
แหงราชวงศฮปัสเบิรก ซึ่งมีประวัตกิารสรางมาต้ังแตกลางคริสตศตวรรษ
ที่ 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยางสงางาม
ดวยจํานวนหองถึง 1,441 หองในระหวางปค.ศ.1744-1749 เพ่ือใช



 

 
 

เปนพระราชวงัฤดรูอน ชมความโออาของทองพระโรงและพลับพลาที่
ประทับ ซึ่งไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงามไมแพ
พระราชวังแวรซายสของฝร่ังเศส 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย เดินทางสูเมืองซาลสบวรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอัน

เปนบานเกิดของนักดนตรีเอก “วูลฟกัง อมาดิอุส โมสารท” ที่มีชื่อเสียง
กองโลก นําเที่ยวชมความงามของเมืองซาลสบวรกที่มีความหมายวา 
“ปราสาทเกลอื” เขตเมืองเกาศิลปะบารอคที่ตัง้อยูบนฝم�งแมน้ําซัลซาค 
เมืองซาลสบวรกเคยเปนที่ประทับถาวรของอารคบชิอป และ เปน
ศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกที่สําคัญยิ่งของบรรดาประเทศ
ที่ใชภาษาเยอรมัน ชมสวนดอกไมมิราเบล(Mirabell Garden) ซึ่งเปน
ฉากหน่ึงในการถายทําภาพยนตรเร่ือง “มนตรักเพลงสวรรค” (The 
Sound of Music) ที่โดงดงัไปทั่วโลก 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN SALZBURG CITY 

หรือเทียบเทา 
 

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

กวา 4,500 ป เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสี
เขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุด
ใน Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบ
สวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุกแหงออสเตรีย 
และเปนพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical 
Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหง
ความฝน อิสระใหทานเดินชมหมูบานมรดกโลกอยางเต็มอ่ิม 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 



 

 
 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี 
และเปนเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสาม
ของประเทศ (รองจากเบอรลินและฮัมบูรก) และเปนหน่ึงในเมืองมั่งคั่ง
ที่สุดของยุโรป ซ่ึงมีพรมแดนตดิเทือกเขาแอลป� โดยรัฐบาวาเรียเคยเปน
รัฐอิสระปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนท่ีจะผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของ
ประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตัวเอง ท้ังดาน
ศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องช่ือ ซ่ึงไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขาหมู
ทอด เพรทเซล และเบียร นําชมจัตุรัสมาเรียน พลาสท 
(Marienplatz) ถือวาเปนจุดเร่ิมตนของประวัติศาสตรและธุรกิจของ
นครมิวนิค บริเวณน้ีเปนที่ต้ังของศาลาวาการเมืองที่มีรูปแบบ
สถาปตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษ
ที่ 19 ใชเวลาสรางถึง 42 ป มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมี
นักทองเที่ยวรอคอยเฝ�าชมตุกตาไขลานที่จะออกมาเตนรํา เมื่อนาฬิกาตี
บอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในชวงฤดูรอน อิสระใหทานเลือก
ซื้อสินคาแบรนดเนมและของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MERCURE HOTEL MUCHEN 

NEUPERLACH SUD หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 4 มิวนิค –โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน – ฟุสเซน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสูเมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆท่ี

สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย เพื่อนํา
ทานเดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน 
(Neuschwanstein Castle) นําชมตนแบบของปราสาทเจาหญิง
นิทราในดิสนียแลนด ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ต้ังตระหงานอยูบน
ยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเปนปราสาทของพระเจาลุดวิคที ่2 
หรือ เจาชาย หงสขาว ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ ที่ไดรับการ
ตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด วากเนอร ซ่ึงเปนนัก



 

 
 

ประพันธเพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ขาหมู

เยอรมัน) 
บาย จากน้ันเดินทางสูเมืองฟุสเซน (Fussen) เปนเมืองเกามาตั้งแตครั้ง

จักรวรรดิโรมัน เปนที่ต้ังปราสาทของกษัตริยบาวาเรีย ลอมรอบไปดวย
ทะเลสาบนอยใหญที่มีความงดงามทางดานทัศนียภาพ เปนเมืองสุดทาย
บนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยคุโรมัน 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 สูเมืองลูเซิรน 

(Lucerne) เมืองทองเท่ียวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด ท่ี
ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโตหิน
แกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ 
เพ่ือเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสท่ีเกิด
จากการปฏิวตัิในฝร่ังเศสเม่ือป ค.ศ.1792     

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

เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River)อันงดงามซ่ึงเปน
เหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมท่ีมีหลังคาที่เกาแกที่สุด
ในยุโรป สรางขึ้นเม่ือป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาด
ประวตัิศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  จากน้ันใหทานไดอิสระ
เลือกซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพบั, นาฬิกา
ยี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน  



 

 
 

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

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

ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CITY OBERLAND  หรือเทียบเทา 
 

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

ที่สวยงามและยังเปนที่ตั้งสถานีรถไฟขึ้นสู ยอดเขาจุงเฟรา 
(Jungfrau) เเละเม่ือป คศ.2001 องคการยูเนสโกประกาศใหยอดเขา
จุงเฟรา เปนพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป นําคณะน่ัง
รถไฟทองเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความสูงกวา
ระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางขึ้นสู
ยอดเขาทานจะไดผานชมธารน้ําแข็งท่ีมีขนาดใหญจนถึง สถานีรถไฟจุง
เฟรายอรค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟท่ีอยูสูงที่สุดในยุโรป (Top of 
Europe) เขาชมถํ้านํ้าแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักใหสวยงาม อยู
ใตธารน้ําแข็งลึกถึง 30 เมตร พาทานชมวิวที่ลานสฟงซ (Sphinx 
Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ท่ีระดบัความสูงถึง 3,571 เมตร 
สามารถมองเห็นไดกวางไกลที่ถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธาร
น้ําแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป� ยาวถึง 22 
ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานได
สนุกสนานกับการถายรูป เลนหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมบนยอดเขาและที่ไมควรพลาดกับการสงโปสการดโดยที่ทําการ
ไปรษณียที่สูงท่ีสุดในยุโรป 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหาร
พืน้เมือง 

 นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไมซํ้าเสนทางเดิมใหทานไดชมวิว



 

 
 

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

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก KLIMA HOTEL MILANO FIERE 

หรือเทียบเทา 
 

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

หลวงของแควนเวเนโต เวนิสถูกสรางขึน้จากการเช่ือมเกาะเล็ก 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 โดยใชเรือ
แทนรถ ใชคลองแทนถนน มีสมญานามวาเปน "ราชินีแหงทะเลเอเดรี
ยติก" มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา 400 
แหง ขึ้นฝم�งท่ีบริเวณซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส จากนั้นนําทาน
เดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of 
Sighs) ที่มีเร่ืองราวนาสนใจในอดีต เม่ือนักโทษที่เดินออกจากหอง
พิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเปนครั้ง
สุดทายระหวางเดินผานชองหนาตางที่สะพานน้ี  ซึ่งเช่ือมตอกับวังดอดจ 
(Doge’s Palace) อันเปนสถานที่พํานักของเจาผูครองนครเวนิสในอ
ดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ คาสโนวาน่ันเอง 
นําทานถายรปูบริเวณจัตุรัสซานมารโค (St.Mark’s Square) ที่น



 

 
 

โปเลียนเคยกลาวไววา “เปนหองน่ังเลนท่ีสวยที่สุดในยุโรป” จัตรุัสถกู
ลอมรอบดวยอาเขตอันงดงาม รวมท้ังโบสถซานมารโค (St.Mark’s 
Bacilica) ที่มีโดมใหญ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน จากน้ัน
อิสระใหทานไดมีเวลาเทีย่วชมเกาะอันแสนโรแมนติก เชน เพื่อชมมนต
เสนหแหงนครเวนิส, เขาชมโบสถซานมารโค, ชอปปم�งสินคาของที่ระลึก 
อาทิเชน เครื่องแกวมูราโน,หนากากเวนิส หรือน่ังจิบกาแฟในราน Café 
Florian ที่เปดใหบริการมาต้ังแตป ค.ศ.1720 สมควรแกเวลานําทาน
เดินทางกลับสูฝم�งแผนดินใหญ Venice Mestre 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NOVOTEL VENICE MESTRE 

CASTELLANA หรือเทียบเทา 
 

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

คือ ฟลอเรนซ (Florence) ที่ไดรับขนานนามวาเปนเมืองศูนยกลาง
แหงศิลปะในยุคเรอเนสซองส ซ่ึงลวนแลวแตมีโบราณสถานสําคัญ และมี
ทิวทัศนตามธรรมชาติที่สวยงาม จนไดรับการแตงตั้งใหเปนมรดกโลก
จากองคกรยูเนสโกเม่ือ ป ค.ศ.1982 ทําใหทัสคานีมีช่ือเสียงในฐานะ
ดินแดนทองเที่ยวยอดนิยมระดับโลก นักทองเท่ียวทั่วโลก ชมความ
ยิ่งใหญ และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟโอเร 
(Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ ที่ใหญเปน
อันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเดนดวยสถาปตยกรรมท่ีใชหินออนหลาย
สีตกแตงผสมผสานกันไดอยางงดงาม นําชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย 
(Piazza Della Signoria) ซึ่งรายลอมไปดวยรปูปم�น อาทิ เชน รูปปم�น
เทพเจาเนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรษุเปอรซิอุสถือหัวเมดู
ซา (Perseus with the Head of Medusa), รูปปم�นเดวิด ผลงานที่
มีช่ือเสียงของ ไมเคิล แองเจโล จากนั้นนําทาน มาริมฝم�งแมน้ําอารโน จะ
พบกับสะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเกาแกที่มีมีรานขายทอง 



 

 
 

และอัญมณีอยูท้ังสองขาง 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 นําทานเดินทางสูเมืองปซา (Pisa) เมืองแหงศิลปะที่สําคัญของอิตาลี 

เปนเมืองเล็กๆอยูทางตะวันตกของ Florence ดานตะวันตกของเมือง
ติดกบัทะเลเมดิเตอร เรเนียน แมวาจะเปนเมืองเล็กๆ แต Pisa ก็เปน
เมืองที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจักของ นําทานเขาสูบริเวณจัตุรัสกัมโป เดย 
มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบดวยกลุมอาคาร
สถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก โดยเร่ิมจากหอพิธีเจิมน้ํามนต 
(Baptistry of St. John) ที่ใหญที่สุดในอิตาล,ี มหาวิหารดูโอโม 
(Duomo) ที่งดงามและหอเอนแหงเมืองปซาอันเลื่อง ชมหอเอนปซา 
() สัญลักษณแหงเมืองปซา 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยของโลกยคุกลาง เริ่ม
สรางเม่ือป ค.ศ.1173 ใชเวลาสรางประมาณ 175 ป แตระหวางการ
กอสรางตองหยุดชะงกัลงไปเมื่อสรางไปไดถึงชั้น 3 ก็เกิดการยบุตัวของ
ฐานขึ้นมา และตอมาก็มีการสรางหอตอเติมข้ึนอีกจนแลวเสร็จ โดยใช
เวลาสรางทั้งหมดถึง 177 ป โดยที่หอเอนปซาน้ี กาลเิลโอ  บิดาแหง
วิทยาศาสตร ซ่ึงเปนชาวอิตาเล่ียนไดใชเปนสถานที่ทดลองทฤษฎีแรง
โนมถวงของโลกที่วา ส่ิงของสองชิ้น น้ําหนักไมเทากัน ถาปลอยส่ิงของ
ทั้งสองชิ้นจากที่สูงพรอมกัน ก็จะตกถึงพื้นพรอมกัน จากนั้นใหทานอิสระ
ใหทานไดเลือกซื้อสินคาท่ีระลึกราคาถูก ที่มีรานคาเรียงรายอยูมากมาย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOTEL GALILEI หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 9 ปซา – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - วาติกัน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมือง

ทองเที่ยวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศอิตาลี ผานชมกลุมโรมันฟอรัม 
(Roman Forum) อดีตศูนยกลางทางดานการเมือง ศาสนา และ
เศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะทอนใหเห็นความเจริญรุงเรืองของ
อารยะธรรมโรมันในชวง 2,000 ปที่ผานมา  นําชมความยิ่งใหญในอดีต 



 

 
 

และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม 
(Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ อดีตสนาม
ประลองการตอสูที่ยิ่งใหญของชาวโรมันท่ีสามารถจุผูชมไดถึง 50,000 
คน นําชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐาน
บริเวณนํา้พุเทรวี่(Trevi Fountain) สัญลักษณของกรุงโรมท่ีโดงดงั 
นําทานเดินสูบริเวณยานบันไดสเปน (The Spainsh Step) แหลง
นัดพบของนักทองเท่ียวทั่วโลก 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 นําทานเดินทางพาทานเขาสูนครรัฐวาติกนั (Vatican) ประเทศที่เล็ก

ที่สุดในโลกตั้งอยูใจกลางกรุงโรม เปนประเทศเดียวในโลกที่มีกําแพง
ลอมรอบเมืองเอาไวไดทั้งหมด ยกเวนดานหนาทางเขา และเปน
ศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มี
อํานาจปกครองสูงสุด นําทานชมมหาวิหารที่ใหญที่สุดในโลกมหาวหิาร
เซนตปเตอร (St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอันลือช่ือป
เอตา (Pieta) ของมิเคลันเจโลและชมแทนบูชาบัลแดคคิโน (St. 
Peter's Baldachin) เปนซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ แบรนินี ซึ่ง
สรางตรงบริเวณที่เชื่อกันวาเปนที่ฝงพระศพของนักบุญปเตอร   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก IH HOTEL ROMA Z3 หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 10 โรม – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางสูสนามบินฟอูมิชิโน กรุงโรม เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืน

ภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอด
ภาษีภายในสนามบิน 

13.55 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ เที่ยวบินที่ TG 945  
*** คณะเดินทางตั้งแต 26 ต.ค.เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 
13.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 06.05 น. *** 



 

 
 

 
วันที่ 11 กรุงเทพ 

05.45 น. ถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดีภาพ 

 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหองละ  
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอาย ุ
2ป 

แตไมถึง 
12ป 

[มีเตียง] 
พักกับ 
ผูใหญ 
1 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ 
2ป 

แตไมถึง 
12ป 

[มีเตียง] 
พักกับ 
ผูใหญ 
2 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ 
2ป 

แตไมถึง 
7ป 

[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน 
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

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 ที่นั่งจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลว
เทานั้น 
2.สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจอง
คิวย่ืนวีซาภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติ
ยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ
3.เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4.หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจงัหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่กอนออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5.การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ทั้ง
แบบหมูคณะและย่ืนรายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
กอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่
6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค 
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน  
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง 
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีม ี
ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 



 

 
 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
เบ้ียประกนัเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
เบ้ียประกนัเร่ิมตน 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) 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดลุยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ 
ถูกตองจะชวยใหการพจิารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง 
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบาง
สถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวาง
การพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย 
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ  
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และ
กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวตัิการเดนิทางของ
ทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสอืเดินทาง ตอง
เหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ 
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีก
ขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร  
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   



 

 
 

2. หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ 
เรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 
3- 6 เดือนเปนอยางนอย 
3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ 
ตรงตามที่สายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมปีญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long 
leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน 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 เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี 

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึน้ไป) เน่ืองจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล 
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที ่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานได 
ชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวซีา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)   
คาสวนตางในกรณีทีก่รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใ 
การ  ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 



 

 
 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ 
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทํา 
ใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 
3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและ
บางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญ
กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ 
ตํ่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ 
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความ
เหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน 
หองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ 
และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (อิตาลี) 

ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซาประมาณ 15 วันทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ
เปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต 

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีตเพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎ
และเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 



 

 
 

 

หมายเหตุ: การย่ืนวีซาแตละครั้งกับบริษัททัวร จะตองทําการย่ืนวีซา ประเภทหมู
คณะ เทานั้น โดยการย่ืนเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยรับ
ย่ืน จะเปนผูกําหนดวันย่ืนวีซาเทานั้น ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปย่ืนวีซาในวันที่
กําหนดได อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม (Premium) ดังน้ี  

 ในกรณีที่เหลือระยะเวลาย่ืนวีซานอยกวา 11 วันทําการ นับจากวันเดินทาง  
มีคาใชจายเพ่ิม  ทานละ 2,200 บาท   

 ในกรณีที่เหลือเวลาย่ืนวีซาเหลือนอยกวา 5 วันทําการ จะมีคา Fast Track 
เพ่ิมเติมอีก ทานละ 400 บาท รวมเปน 2,600 บาท 

**ทั้งน้ี คาใชจายที่เกิดขึ้น ผูเดินทางตองชําระกับทางศูนยรับย่ืนโดยตรง** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา 
เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงือ่นไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม 
และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผู
เดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 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 สวนตัว
ของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบญัช ี
โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วันกอนวันยื่นวีซา และหาก



 

 
 

บัญชกีระโดดเดือนตองขอเปน Statement เทาน้ัน) 

3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ 
แม พ่ีนอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามภีรรยา เทาน้ัน) 

3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอม
เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน 

3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออก
คาใชจาย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูที่ออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให เชน 
สําเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน บัญชีสหกรณ
ออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

4. หลักฐานการทาํงาน   
- 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) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา 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 ตองทําหนังสือช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษวาใหเด็กเดินทางไป
ตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกคาเขียนหรือพิมพ
ขึ้นเอง) 

6.2 บิดาหรือมารดา ตองขอหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศจากเขตหรือ
อําเภอ (1 ใบ ตอ เด็ก 1 ทาน เทาน้ัน) 

6.3 ในกรณีพอหรือแมปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว ใหขอหนังสือปกครองบุตรจากเขต
หรืออําเภอและจะตองเปนหนังสือที่มีการสบืพยานและหลักฐานเสร็จเรียบรอยแลวเทานั้น 

6.4 ทานจะตองนําหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศตัวจริง จากขอ 6.2 หรือ 
หนังสือปกครองบุตรเปนสําเนาจากขอ 6.3 ไปแปลประทับตรากับกรมการกงสุลใหเสร็จ
เรียบรอยกอนนํามายื่น มิเชนน้ันทางศูนยรับยืน่ vfs จะไมรับยื่นเอกสารของบุตรทานโดย
เด็ดขาด 

6.5 เนื่องจากการประทับตรากงสุล จะมีการเสียคาใชจาย หากทานไมแนใจวาเอกสารใชได
หรือไม รบกวนสอบถามบริษัททัวรกอนนําไปประทับตรากงสุล มิเชนน้ันทานอาจจะตองไปเสีย
เงินและเสียเวลาอันมีคาของทานเพื่อไปทําเอกสารใหมอีกรอบ หากเอกสารที่ทานทํามาแลวน้ัน
กลายเปนเอกสารที่ใชยื่นไมได 

***โปรดอาน กอนที่ทานจะไปทําหนังสือยินยอมจากเขตหรืออําเภอใหบุตรของทาน 

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยมารดาจะตองคดัหนังสือยินยอม และระบุวาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบับดิา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย 

บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอม และระบุวาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ 



 

 
 

ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยม ี

รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายช้ีแจง
วาทําไมไมมี passport *** 

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม 
เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 

7. หากพอหรือแมมีวีซาเชงเกนอยุแลวและไมไดยื่นวีซาพรอมลูก ใหทําจดหมายชี้แจง 
ภาษาอังกฤษ อธิบายวามีวีซาเชงเกนของประเทศอะไร ระบุวันเริ่มและวันหมดอายุวีซา พรอม
ทั้งถายสําเนาหนาพาสปอรตและหนาวีซาน้ันมาแนบดวย 

8. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอ 
วีซาเทาน้ัน 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศอิตาลี 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา
ของทาน) 

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. สญัชาติปจจุบนั ................................สัญชาติโดยกําเนิดหากตางจากปจจุบัน………………………….. 
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. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอก
ชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา 

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………...…………รหัสไปรษณีย………….……… 
14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
            ไมเคย         เคยได  ใชไดตั้งแตวันที่...........................ถึงวันที่................................... 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                ไมเคย  เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมา
ดวย** 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย                  เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
       กรุณาระบุชื่อ ................................................................... 
สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี   ...........................................................................................

  เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหต ุการอนุมัติวซีาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น 
ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 



 

 
 

 

 


