
 

 

รหัสทัวร B2B1901666 

ทัวรอิตาลี  สวิตเซอรแลนด ฝร่ังเศส จุงฟราวด 
EUROPE CLASSIC TYPE ONE 9 วัน 6 คืน (TG) 
หอเอนปซา   ยอดเขาจุงเฟรา   น่ังรถไฟความเร็วสูง TGV   หอไอเฟล 
พระราชวังแวรซายส   มหาวิหารเซนตปเตอร   โคลอสเซี่ยม 
ยอดเขาจุงเฟรา  

                                                                    



 

 

 กําหนดการเดินทาง 
วันที่  6-14 , 15-23 ต.ค. 62 70,900 
วันที่   31 ต.ค. – 8 พ.ย. 62 66,900 
วันที่  2-10 , 7-15 , 9-17 , 16-24 พ.ย. 62 66 ,900 
วันที่   28 พ.ย. -6 ต.ค. 62 66,900 
วันที่  30 พ.ย. -8 ธ.ค. 62 66,900 
วันที่   3-11 , 7-15 , 8-16  , 10-18 ธ.ค. 62 66,900 

 
 

 โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพ  
21.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวาง

ประเทศประตู 2 เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาที่คอย
อํานวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพ – โรม – ปซา 
00.20  น. ออกเดินทางสูกรุงโรม โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 944 

*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 31 ตุลาคมเปนตนไปจะออก
เดินทางเวลา 00.01 น. และจะไปถงึกรุงโรมเวลา 06.00 น. *** 

06.50 น. ถึงสนามบินฟูมิชิโนกรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเปน 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 
2562) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ันผานชม
กลุมโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนยกลางทางดานการเมือง 
ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะทอนใหเห็นความ
เจริญรุงเรืองของอารยะธรรมโรมันในชวง 2,000 ปที่ผานมา  นําทาน
เดินทางพาทานเขาสูนครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดใน
โลกตั้งอยูใจกลางกรุงโรม เปนประเทศเดียวในโลกที่มีกําแพงลอมรอบ
เมืองเอาไวไดทั้งหมด ยกเวนดานหนาทางเขา และเปนศูนยกลางของ



 

 

ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มีอํานาจ
ปกครองสูงสุด นําทานชมมหาวิหารที่ใหญที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต
ปเตอร(St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอันลือชื่อปเอตา 
(Pieta) ของมิเคลันเจโลและชมแทนบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's 
Baldachin) เปนซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ แบรนินี ซึ่งสราง
ตรงบริเวณที่เชื่อกันวาเปนที่ฝงพระศพของนักบุญปเตอร   

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําชมความยิ่งใหญในอดีต และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของ

สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก
ยุคโบราณ อดีตสนามประลองการตอสูที่ยิ่งใหญของชาวโรมันที่
สามารถจุผูชมไดถึง 50,000 คนนําชมงานประติมากรรมของเทพ
นิยายกรีกและโยนเหรียญ อธิษฐานบริ เวณ  น้ําพุ เทรวี่  (Trevi 
Fountain) สัญลักษณของกรุงโรมที่โดงดัง นําทานเดินสูบริเวณยาน
บันไดสเปน (The Spainsh Step) แหลงแฟชั่นชั้นนําและแหลงนัด
พบของคนรักการชอปปم�ง ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางตอไปยัง
เมืองปซา (Pisa) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเขาสูท่ีพัก GALILEI หรือเทียบเทา 
วันที่ 3 ปซา – หอเอนปซา – เกาะเวนิส – เวนิสเมสเตร 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมเมืองปซา (Pisa) เมืองแหงศิลปะที่สําคัญของอิตาลี เปน

เมืองเล็กๆอยูทางตะวันตกของ Florence ดานตะวันตกของเมืองติด
กับทะเลเมดิเตอรเรเนียน แมวาจะเปนเมืองเล็กๆ แต Pisa ก็เปน
เมืองที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักของ นําทานเขาสูบริเวณจัตุรัสกัมโป 
เดย มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบดวยกลุมอาคาร
สถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก  โดยเริ่มจากหอพิธี เจิม น้ํามนต  
(Baptistry of St. John) ที่ใหญที่สุดในอิตาลี, มหาวิหารดูโอโม 
(Duomo) ที่งดงามและหอเอนแหงเมืองปซาอันเล่ือง ชมหอเอนปซา



 

 

(Leaning Towerof Pisa) สัญลักษณแหงเมืองปซา 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคกลาง เริ่มสรางเมื่อป ค.ศ.1173 ใชเวลาสราง
ประมาณ 175 ป แตระหวางการกอสรางตองหยุดชะงักลงไปเม่ือสราง
ไปไดถึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา และตอมาก็มีการสรางหอ
ตอเติมขึ้นอีกจนแลวเสร็จ โดยใชเวลาสรางทั้งหมดถึง 177 ป โดยที่
หอเอนปซาน้ี กาลิเลโอ  บิดาแหงวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนชาวอิตาเลี่ยนได
ใชเปนสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโนมถวงของโลกที่วา สิ่งของสองชิ้น 
น้ําหนักไมเทากัน ถาปลอยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพรอมกัน ก็จะตก
ถึงพื้นพรอมกัน จากน้ันใหทานอิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ระลึก
ราคาถูก ท่ีมีรานคาเรียงรายอยูมากมาย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย 
 

นําทานเดินทาง สูทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) นําทานลองเรือ
ผานชมบานเรือนของชาวเวนิส สูเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) 
ดินแดนแสนโรแมนติก เปนเมืองที่ไมเหมือนใคร โดยใชเรือแทนรถ ใช
คลองแทนถนนมีสมญานามวาเปน "ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก" มีเกาะ
นอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา 400 แหง ขึ้น
ฝم�งที่บริเวณซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส จากน้ันนําทานเดินชม
ความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) 
ที่มีเรื่องราวนาสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากหองพิพากษา
ไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเปนครั้งสุดทาย
ระหวางเดินผานชองหนาตางที่สะพานน้ี  ซึ่งเชื่อมตอกับวังดอดจ
(Doge’s Palace) อันเปนสถานที่พํานักของเจาผูครองนครเวนิสในอ
ดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ คาสโนวาน่ันเอง 
นําทานถายรูปบริเวณจัตุรัสซานมารโค (St.Mark’s Square) ที่นโป
เลียนเคยกลาวไววา “เปนหองน่ังเลนที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูก
ล อ ม รอ บ ด ว ย อ า เข ต อั น งด งาม  ร วม ทั้ ง โบ ส ถ ซ าน ม าร โค 
(St.Mark’sBacilica) ที่มีโดมใหญ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซน
ไทน จากน้ันอิสระใหทานไดมีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เชน



 

 

เพื่อชมมนตเสนหแหง   นครเวนิส, เขาชมโบสถซานมารโค, ชอปปم�ง
สินคาของที่ระลึก อาทิเชน เครื่องแกวมูราโน,หนากากเวนิส หรือน่ังจิบ
กาแฟในราน Café Florian ที่เปดใหบริการมาตั้งแตป ค.ศ.1720
หลังจากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองเวนิส เมสเตร (Venice 
Mestre) 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (สปารเก็ตตี้
หมึกดํา) 

ที่พัก  เขาสูที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN MESTRE หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 เวนิส เมสเตร – มิลาน – ลูเซิรน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดวาเปนเมือง

หลวงแหงแฟชั่นของโลก นําทานถายรูปกับมหาวิหารแหงเมืองมิลาน 
(Duomo di Milano) ที่สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสาน
กัน เปนสถาปตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟم�นฟูศิลปวิทยาการ ชมแกล
เลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่
นับวาเปนชอปปم�งมอลลที่สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิ
ลาน อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูริเริ่มการรวม
ชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรียของศิลปนชื่อดังในยุคเรเน
ซองสอีก 1 ทาน คือ ลิโอนารโด ดารวินซี่ ที่อยูในบริเวณดานหนาของ
โรงละครสกาลา 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย เดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเท่ียวยอดนิยมอันดับหน่ึง

ของสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ัน
พาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลัก
บนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลา
หาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อป ค.ศ.1792 
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  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  นําทานเขาสูที่พัก IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 ลูเซิรน – ยอดเขาจุงฟราวด – กอลมาร 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่

สวยงามและยั ง เป นที่ ตั้ งสถานี รถ ไฟขึ้ น สู  ยอด เขาจุ ง เฟ รา 
(Jungfrau) เเละเมื่อป คศ.2001 องคการยูเนสโกประกาศใหยอด
เขาจุงเฟรา เปนพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป นํา
คณะน่ังรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูง
กวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทาง
ขึ้นสูยอดเขาทานจะไดผานชมธารน้ําแข็งที่มีขนาดใหญจนถึง สถานี
รถไฟจุงเฟรายอรค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยูสูงที่สุดในยุโรป 
(Top of Europe) เขาชมถํ้าน้ําแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให
สวยงาม อยูใตธารน้ําแข็งลึกถึง 30 เมตร 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บาย หลังจากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองกอลมาร (Colmar) เมืองเล็กๆ

แหงแควนอัลซาส ประเทศฝรั่งเศส 
คํ่า       อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก       เดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม MERCURE UNTERLINDEN  

หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 กอลมาร – สตราสบูรก – นั่งรถไฟ TGV สูปารีส 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองสตราสบูรก (Strasbourg) ประเทศ
ฝร่ังเศส เมืองหลวงแหงแควนอัลซาส (Alszce) ที่มี 2 วัฒนธรรม คือ
ฝรั่งเศสและเยอรมนี เน่ืองจากผลัดกันอยูภายใตการปกครองของ 2 
ประเทศน้ีสลับกันไปมา สตราสบูรก เปนเมืองใหญมีสถาปตยกรรม
สมัยโบราณเปนรองรอยประวัติศาสตรใหชาวเมืองปจจุบันไดชื่นชม นํา
คณะนั่งรถไฟความเร็วสูง TGV สูมหานครปารีส วิ่งดวยความเร็ว 
300 กิโลเมตร ตอชั่วโมง จนถึงเดินทางมาถึงสถานีรถไฟ Gare Du 
East ในมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมือง
ที่มีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักทองเที่ยว
อยากมาเยือนมากที่สุด ปจจุบันกรุงปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหน่ึงของโลกที่ทรงดวยอิทธิพล
ของการเมือง การศึกษา บันเทิง ส่ือ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทํา
ใหกรุงปารีสเปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก 

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผานลานประวัติศาสตร

จัตุรัสคองคอรด (Place de la Concorde) ที่พระเจาหลุยสที่ 16 
และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัย
ปฏิวัติ ฝรั่ ง เศส จาก น้ัน เข า สู ถนนสายโรแมนติกชองป� เอลิ เซ  
(Champs Elysees) ซึ่ งทอดยาวจากจั ตุ รั สคองคอรด ต รงสู
ประตูชัยนโปเลียน, นําชมและถายรูปคูกับประตูชัย นโปเลียน (Arc 
de Triomphe) สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก 
เอาสเตอรลิทซในป1805 โดยเริ่มสรางขึ้นในป ค.ศ.1806 แตมาแลว
เสร็จในป ค.ศ.1836 แลวนําถายรูปเปนที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour 
Eiffel) สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีสดวยความสูงถึง 
1,051 ฟุต ซึ่งสรางขึ้นในปค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจัตุรัสทรอคาเดโร 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บนหอไอเฟลพรอมชมวิว
กรุงปารีสอันแสนโรแมนติค (อาหารพ้ืนเมือง) ในกรณีที่รานอาหาร
บนหอไอเฟลเต็มทางบริษัท ขอยายไปทานที่ราน LE CIEL DE 



 

 

PARIS RESTAURANT (RESTAURANT WITH A 
PANORAMIC VIEW OF PARIS) 

ที่พัก  นํ า ท า น เดิ น ท า ง เ ข า สู ที่ พั ก  BEST WESTERN PLUS 
SUITCASE PAR หรือเทียบเทา 

วันที่ 7 ปารีส – พระราชวังแวรซายน – ชอปปم�ง 
เชา         รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู เมืองแวรซายส นําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวร
ซายส (Versailles Palace) อันยิ่งใหญ (มีไกดทองถิ่นบรรยายใน
พระราชวัง) ที่สรางขึ้นตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 
ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูป
แกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเปนการใชเงินอยางมหาศาล พาทานชม
หองตางๆของพระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระ
โรงที่ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวรี่, หอง
กระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเปนหองที่
พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราชเคยเขา
ถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝรั่งเศส อีกทั้งยังเปนหองที่ใช
สําหรับจัดงานเลี้ยงและเตนรําของพระนางมารี อังตัวแนตต มเหสีของ
พระเจาหลุยสที่ 16, ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยางงดงาม, 
ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ 

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 

จากน้ันเชิญเลือกซื้อสินคาแฟช่ันราคาถูกในรานคาปลอดภาษี (Duty 
Free Shop) อาทิ เชน เครื่องสําอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป�า 
จากน้ันพาทานสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปดวยนักชอปปم�งจากทั่วทกุ
มุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลางกรงุ ปารีสที่แกลเลอร่ี ลาฟา
แยตต (Galleries Lafayette) หรือทานสามารถเลือกซื้อสินคาของ
สวิสจากราน Bucherer รานดังของสวิส ที่มีสาขาเปดอยูใจกลางกรุง
ปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, 



 

 

นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN PLUS 

SUITCASE PAR หรือเทียบเทา 

วันที่ 8 ปารีส - สนามบิน  
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสู สนามบิน เพ่ือใหทานมีเวลาในการทํา คืนภาษี 

(Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษี
ภายในสนามบิน 

13.40 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG931 
** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 31 ตุลาคมจะออกเดินทาง
เวลา 12.30 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 06.00 น. *** 

วันที่ 9 กรุงเทพฯ 
05.55 น. คณะเดินทางกลับถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

 

 

 

 

 

 
 



 

 

โปรแกรม :     EUROPE CLASSIC TYPE ONE 

9 DAYS 6 NIGHTS 

อิตาลี  สวิตเซอรแลนด ฝรั่งเศส  

จุงฟราวด  ทานอาหารบนหอไอเฟล แวรซายน 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

6-14 ต.ค. 62 70,900 70,900 70,900 70,900 48,900 11,900 
15-23 ต.ค. 62 70,900 70,900 70,900 70,900 48,900 11,900 

31 ต.ค. – 8 พ.ย. 62 66,900 66,900 66,900 66,900 44,900 9,900 
2-10 พ.ย. 62 66,900 66,900 66,900 66,900 44,900 9,900 
7-15 พ.ย. 62 66,900 66,900 66,900 66,900 44,900 9,900 
9-17 พ.ย. 62 66,900 66,900 66,900 66,900 44,900 9,900 

16-24 พ.ย. 62 66,900 66,900 66,900 66,900 44,900 9,900 
28 พ.ย. -6 ธ.ค. 62 66,900 66,900 66,900 66,900 44,900 9,900 
30 พ.ย. -8 ธ.ค. 62 66,900 66,900 66,900 66,900 44,900 9,900 

3-11 ธ.ค. 62 66,900 66,900 66,900 66,900 44,900 9,900 
7-15 ธ.ค. 62 66,900 66,900 66,900 66,900 44,900 9,900 

8-16  ธ.ค. 62 66,900 66,900 66,900 66,900 44,900 9,900 
10-18 ธ.ค. 62 66,900 66,900 66,900 66,900 44,900 9,900 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1.   ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลว
เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจอง
คิวยื่นวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิก
การจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบ
หมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอน
การจองไดจากทางเจาหนาท่ี 
6.  หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค

ประจําตัว หรือไมสะดวกใน  การเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณี

มีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ  

  3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
  4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
  5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
  6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
  7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่) 



 

 

        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล  
         เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
         เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
   8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
   9   คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

     1.  คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
  2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนัก 
       เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณี
เกิดการเจ็บป�วยจากโรค    
       ประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 
  3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
  4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
  5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศอิตาลี(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวน
เงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
  6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (15 ยูโร) 
  7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 
 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 
 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 

ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบาง
สถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หาก
นับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และ
กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทาง
ของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง 
ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

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

 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
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 และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง 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. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวี
ซาตามที ่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานได
ชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คา



 

 

วีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว)   คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆ ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให

หองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 
3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและ
บางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียง
ใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม  
      บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหอง

ที่มีขนาดกะทัดรัต  
      และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหอง

อาจมีลักษณะแตกตางกัน 
 

 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (อิตาลี) 
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซาประมาณ 15 วันทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย 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 นับ
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง



 

 

สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศ
ไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
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 บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคาร
ทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคา
ทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 
วันกอนวันยื่นวีซา และหากบัญชกีระโดดเดือนตองขอเปน Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตอง
เปน พอ แม พี่นอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา 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 และผูที่ถูกรับรองคาใชจายให เชน 
สําเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย 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” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  

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

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 (ลูกคาเขียน
หรือพิมพขึ้นเอง) 
6.2 บิดาหรือมารดา ตองขอหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศจากเขต
หรืออําเภอ (1 ใบ ตอ เด็ก 1 ทาน เทาน้ัน) 
6.3 ในกรณีพอหรือแมปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว ใหขอหนังสือปกครองบุตรจาก
เขตหรืออําเภอและจะตองเปนหนังสือที่มีการสืบพยานและหลกัฐานเสร็จเรียบรอย
แลวเทานั้น 
6.4 ทานจะตองนําหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศตัวจริง จากขอ 6.2 
หรือ หนังสือปกครองบุตรเปนสําเนาจากขอ 6.3 ไปแปลประทับตรากับกรมการกงสุล
ใหเสร็จเรียบรอยกอนนํามายื่น มิเชนน้ันทางศูนยรับยืน่ vfs จะไมรับยื่นเอกสารของบุตร
ทานโดยเด็ดขาด 
6.5 เนื่องจากการประทับตรากงสุล จะมีการเสียคาใชจาย หากทานไมแนใจวา
เอกสารใชไดหรือไม รบกวนสอบถามบริษัททัวรกอนนําไปประทับตรากงสุล มิเชนน้ัน
ทานอาจจะตองไปเสียเงินและเสียเวลาอันมีคาของทานเพื่อไปทําเอกสารใหมอีกรอบ 
หากเอกสารที่ทานทํามาแลวน้ันกลายเปนเอกสารที่ใชยื่นไมได 
 



 

 

***โปรดอาน กอนที่ทานจะไปทําหนังสือยินยอมจากเขตหรืออําเภอใหบุตรของทาน 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 

(โดยมารดาจะตองคดัหนังสือยินยอม และระบุวาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบดิา) 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอม และระบุวาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 

*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมาย
ช้ีแจงวาทําไมไมมี passport *** 

 
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม

เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
7. หากพอหรือแมมีวีซาเชงเกนอยุแลวและไมไดยื่นวีซาพรอมลูก ใหทําจดหมายชี้แจง

ภาษาอังกฤษ อธิบายวามีวีซาเชงเกนของประเทศอะไร ระบุวันเริ่มและวันหมดอายุวีซา 
พรอมทั้งถายสําเนาหนาพาสปอรตและหนาวีซาน้ันมาแนบดวย 

8. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอ
วีซาเทาน้ัน 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

 
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. สัญชาติปจจุบัน ..................................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 (กรุณาระบุวนัที่ หากทราบ).................................... 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมา
ดวย** 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
 
 
 
 
 



 

 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุชื่อ .............................................    

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….  
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดติ      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออก

ให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    
************************************************ 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของ
ใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู
เดินทางเทานั้น 

 

 


