
 

 

รหัวทัวร GQ1901408 
ทัวรยุโรป อิตาลี สวิตเซอรแลนด เยอรมนี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน 
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โคลอสเซ่ียม น้ําพุเทรวี่ บันไดสเปน นครรัฐวาติกัน วิหารเซนตปเตอร มหาวิหารดูโอโม  
หอเอนปซา เวเนเซีย จัตุรัสซานมารโค แกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล สิงโตหินแกะสลัก  
ชมสะพานไมชาเปล ยอดเขาจุงเฟรา ชมถ้ําน้ําแข็ง ปราสาทนอยชวานสไตน หมูบานฮัลสตัท 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 2 
เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 

วันท่ี 2 กรุงเทพฯ – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซียม – นครรัฐวาติกัน – ปซา 
00.20 น. ออกเดินทางสูกรุงโรม โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 944 
06.50 น. ถึงสนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 6 ช๋ัวโมง 

และจะเปล่ียนเปน 5 ช๋ัวโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) นําทานผานพิธีตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร จากน้ันผานชมกลุมโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนยกลาง
ทางดานการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ท่ีสะทอนใหเห็นความ
เจริญรุงเรืองของอารยะธรรมโรมันในชวง 2,000 ปที่ผานมา นําทานชมความย่ิงใหญ
ในอดีต ของสนามกีฬาโคลอสเซ่ียม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุค
โบราณ อดีตสนามประลองการตอสูท่ีย่ิงใหญของชาวโรมันที่สามารถจุผูชมไดถึง 
50,000 คน นําชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐาน
บริเวณน้ําพุเทรวี่ (Trevi Fountain) สัญลักษณของกรุงโรมที่โดง นําทานเดินสู
บริเวณยานบันไดสเปน (The Spainsh Step) แหลงแฟช่ันช้ันนําและแหลงนัดพบ
ของคนรักการชอปปم�ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางพาทานเขาสูนครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศท่ีเล็กที่สุดในโลกต้ังอยู

ใจกลางกรุงโรม เปนประเทศเดียวในโลกท่ีมีกําแพงลอมรอบเมืองเอาไวไดท้ังหมด 
ยกเวนดานหนาทางเขา และเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกโดยมี
พระสันตะปาปา มีอํานาจปกครองสูงสุด นําทานเขาชมมหาวิหารท่ีใหญที่สุดในโลก
มหาวิหารเซนตปเตอร (St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอันลือช่ือปเอตา 
(Pieta) ของมิเคลันเจโลและชมแทนบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) 
เปนซุมสําริดท่ีสรางโดยจานโลเรนโซ แบรนินี ซ่ึงสรางตรงบริเวณที่เช่ือกันวาเปนที่ฝง
พระศพของนักบุญปเตอร จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองปซา (Pisa) เมืองแหงศิลปะที่
สําคัญของอิตา 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก GALILEI หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันท่ี 3 ปซา – หอเอนปซา – ฟลอเรนซ – เมสเตร 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาสูบริเวณจัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่

ประกอบดวยกลุมอาคารสถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก โดยเร่ิมจากหอพิธีเจิมน้ํามนต 
(Baptistry of St. John) ที่ใหญท่ีสุดในอิตาลี, มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่
งดงามและหอเอนแหงเมืองปซาอันเล่ือง ชมหอเอนปซา (Leaning Tower of Pisa) 
สัญลักษณแหงเมืองปซา 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลาง เร่ิมสรางเม่ือป ค.ศ.
1173 ใชเวลาสรางประมาณ 175 ป แตระหวางการกอสรางตองหยุดชะงักลงไปเม่ือ
สรางไปไดถึงช้ัน 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานข้ึนมา และตอมาก็มีการสรางหอตอเติมข้ึน
อีกจนแลวเสร็จ โดยใชเวลาสรางทั้งหมดถึง 177 ป โดยที่หอเอนปซาน้ี กาลิเลโอ บิดา
แหงวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนชาวอิตาเล่ียนไดใชเปนสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโนมถวงของ
โลกที่วา ส่ิงของสองช้ิน น้ําหนักไมเทากัน ถาปลอยส่ิงของท้ังสองช้ินจากที่สูงพรอมกัน 
ก็จะตกถึงพื้นพรอมกัน จากน้ันใหทานอิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกราคาถูก ท่ี
มีรานคาเรียงรายอยูมากมาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองฟลอเรนซ (Florence) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
บาย นําทานสูยานเมืองเกาของฟลอเรนซ ท่ีไดรับการคัดเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปน

มรดกโลกเมื่อป ค.ศ.1982 เปนเมืองศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนสซองส และยัง
เปนเมืองที่ไมอนุญาตใหรถโคชเขาไปในเขตเมืองเกา นําชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย ( 
Piazza Della Signoria ) ซ่ึงรายลอมไปดวยรูปปم�น อาทิ เชน รูปปم�นเทพเจาเนปจูน 
(Fountain of Neptune ),วีรบุรุษเปอรซิอุสถือหัวเมดูซา (Perseus with the 
Head of Medusa) ,รูปปم�นเดวิด ผลงานที่มีช่ือเสียงของ ไมเคิล แองเจโล ชมความ
ย่ิงใหญและอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟโอเร (Santa Maria Dell 
Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ ท่ีใหญเปนอันดับ 4 ของ ทวีปยุโรป ซ่ึงโดดเดนดวย
สถาปตยกรรมท่ีใชหินออนหลายสีตกแตงทั้งสีชมพู สีเขียว และสีขาว ซ่ึงนํามา
ผสมผสานกันไดอยางงดงาม นําทานเดินทางสูเมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝم�ง
แผนดินใหญ เมืองหลวงของแควนเวเนโต เวนิสถูกสรางข้ึนจากการเช่ือมเกาะเล็ก ๆ 
จํานวนมากเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเปนสวนหน่ึงของทะเลอาเดรียต
ริก เปนเมืองทาโบราณ และเปนเมืองที่ใชคลอง ในการคมนาคมมากท่ีสุด 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN MESTRE หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันท่ี 4 เมสเตร – เกาะเวนิส – มิลาน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทาง สูทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) นําทานลองเรือผานชมบานเรือน

ของชาวเวนิส สูเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เปนเมือง
ท่ีไมเหมือนใคร โดยใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน มีสมญานามวาเปน "ราชินีแหง
ทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกันกวา 400 
แหง ข้ึนฝم�งท่ีบริเวณซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส จากน้ันนําทานเดินชมความ
งามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มีเร่ืองราวนาสนใจ
ในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและ
โลกภายนอกเปนคร้ังสุดทายระหวางเดินผานชองหนาตางท่ีสะพานน้ี ซ่ึงเช่ือมตอกับวัง
ดอดจ (Doge’s Palace) อันเปนสถานท่ีพํานักของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต ซ่ึง
นักโทษช่ือดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ คาสโนวาน่ันเอง นําทานถายรูปบริเวณ
จัตุรัสซานมารโค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกลาวไววา “เปนหองน่ังเลนที่
สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถซานมารโค 
(St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน จากน้ันอิสระ
ใหทานไดมีเวลาเท่ียวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เชน เพ่ือชมมนตเสนหแหงนครเวนิส, 
เขาชมโบสถซานมารโค, ชอปปم�งสินคาของท่ีระลึก อาทิเชน เคร่ืองแกวมูราโน,
หนากากเวนิส หรือน่ังจิบกาแฟในราน Café Florian ที่เปดใหบริการมาต้ังแตป ค.ศ.
1720 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (สปารเก็ตต้ีหมึกดํา) 
บาย จากน้ันเดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหงแฟช่ัน

ของโลก นําทานถายรูปคูกับมหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สราง
ดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสานกัน เปนสถาปตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟم�นฟู
ศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele 
II) ท่ีนับวาเปนชอปปงมอลลที่สวยงาม หรูหราและเกาแกท่ีสุดในเมืองมิลาน 
อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูริเร่ิมการรวมชาติหัวเมืองตางๆใน
อิตาลี และอนุสาวรียของศิลปนช่ือดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือ ลิโอนารโด ดาร
วินซ่ี ท่ีอยูในบริเวณดานหนาของโรงละครสกาลา 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN GOLDENMILE หรือเทียบเทา 

 
 



 

 

วันท่ี 5 มิลาน – ลูเซิรน – อินเทอลาเคน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางเขาสูเดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับ

หน่ึงของสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชม
สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือ
เปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติใน
ฝร่ังเศสเม่ือป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 
204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซ่ึงเปนเหมือน
สัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมท่ีมีหลังคาท่ีเกาแกที่สุดในยุโรป สรางข้ึนเมื่อ
ป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอด
แนวสะพาน จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซ้ือสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, เคร่ือง
หนัง, มีดพับ, นาฬิกาย่ีหอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซ้ือสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, 

นาฬิกาย่ีหอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน เดินทางตอสูเมือง
อินเทอรลาเกน (Interlaken) เมืองระหวางทะเลสาบ เปนเมืองท่ีต้ังอยูระหวาง 
ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz) อิสระใหทานได
สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอรแลนดในเมืองเล็กๆ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ฟองดูรชีส) 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CITY OBERLAND  หรือเทียบเทา 

 
วันท่ี 6 อินเทอลาเคน – ยอดเขาจุงฟราวด – เซนทกัลเลน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศท่ีสวยงามและยัง

เปนท่ีต้ังสถานีรถไฟข้ึนสู ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเม่ือป คศ.2001 องคการ
ยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจูงเฟรา เปนพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของ
ยุโรป นําคณะน่ังรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติ ข้ึนพิชิตยอดเขาจูงเฟราท่ีมีความสูงกวา
ระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางข้ึนสูยอดเขาทานจะ
ไดผานชมธารน้ําแข็งท่ีมีขนาดใหญจนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค (Jungfraujoch) 
สถานีรถไฟที่อยูสูงท่ีสุดในยุโรป (Top of Europe) เขาชมถ้ําน้ําแข็ง (Ice Palace) 
ท่ีแกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารน้ําแข็งลึกถึง 30 เมตร 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บาย สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป� ยาว

ถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนานกับ
การถายรูป เลนหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา และที่ไมควร
พลาดกับการสงโปสการดโดยที่ทําการไปรษณียท่ีสูงที่สุดในยุโรป นําคณะเดินทางลง
จากยอดเขาโดยไมซ้ําเสนทางเดิม ใหทานไดชมวิวทิวทัศนท่ีสวยงามและแตกตางกัน
จนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวทเทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen) จากน้ันนําทานเดินทาง
สูเมืองเซนทกัลเลน (St. Gallen) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก RADISSON BLU STGALLEN หรือเทียบเทา 

 
วันท่ี 7 เซนทกัลเลน – ปราสาทนอยชวานสไตน – อินสบรูค 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆท่ีสวยงาม

บริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย เพ่ือนําทานเดินทางข้ึน
ปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein 
Castle) นําชมตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนียแลนด ซ่ึงปราสาทนอย
ชวานสไตน ต้ังตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซ่ึงเปนปราสาทของ
พระเจาลุดวิคที่ 2 หรือ เจาชายหงสขาว ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ ที่ไดรับ
การตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด วากเนอร ซ่ึงเปนนักประพันธ
เพลงที่ทรงโปรดปรานย่ิง 
*** กรณีไมสามารถเขาชมปราสาทนอยชวานสไตนได ทางบริษัทฯขอนําคณะเขาชม
ภายในปราสาทโฮเฮนชวนเกาและถายรูปดานนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน เปน
การทดแทน *** 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
บาย ออกเดินทางตอสูเมืองอินสบรูค (Innsbruck) เปนเมืองหลวงของแควน ทีโรลเปน

เมืองเอกดานการทองเท่ียวของประเทศออสเตรียต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําอิน ซ่ึงคําวาอินส
บรูคน้ัน แปลวา สะพานแหงแมน้ําอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยูระหวางเทือกเขา
แอลป� ชมหลังคาทองคํา(Golden Roof) เปนสัญลักษณสําคัญของเมืองอินสบรูค ซ่ึง
ต้ังอยูในเขตเมืองเกา สรางข้ึนโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในชวงตนศตวรรษที่ 15 
สําหรับเปนที่ประทับของผูปกครองแควนทิโรล ตอมาจักรพรรดิ Maximilian 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก RAMADA TIVOLI หรือเทียบเทา 

 
วันท่ี 8 อินสบรูค – ฮัลสตัท – เวียนนา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ป 

เมืองท่ีต้ังอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีสวย งามราวกับ
ภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองท่ีโรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพ
เพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุก
แหงออสเตรีย และเปนพ้ืนที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical 
Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําเดินทางสูกรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผานชมเสนทาง



 

 

ธรรมชาติของทิวเขาสูง และพ้ืนที่อันเขียวชอุมของป�าไมแหงออสเตรีย 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทานเขาสูที่พัก NH DANUBE CITY หรือเทียบเทา 

 
วันท่ี 9 เวียนนา – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสู สนามบินมิวนิค เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax 

Refund) และ มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
14.35 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเท่ียวบิน TG937 

 
วันท่ี 10 กรุงเทพฯ 
05.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญ 
พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 
 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 
[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7
ป  
[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

วันท่ี 4-13 ก.ค. 
62 75,900 75,900 75,900 75,900 46,900 9,500 

วันที่12 -21 
ก.ย. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 46,900 9,500 

วันที่ 5-14 ต.ค. 
62 69,900 69,900 69,900 69,900 46,900 9,500 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 



 

 

เง่ือนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข

กรมธรรม) 



 

 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
2 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทาง
หรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศอิตาลี (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันยื่น เปน

จํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถ่ิน  (18 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทางหาก 
ทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง



 

 

บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

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

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง 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. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (อิตาลี) 

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 15 วันทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนท่ีศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 

 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเร่ือย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การย่ืนวีซาแตละคร้ังกับบริษัททัวร จะตองทําการย่ืนวีซา ประเภทหมูคณะ 
เทาน้ัน โดยการย่ืนเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ข้ึนไป โดยทางศูนยรับยื่น จะเปนผู
กําหนดวันย่ืนวีซาเทาน้ัน ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปย่ืนวีซาในวันท่ีกําหนดได อาจมี
คาใชจายเพ่ิมเติม (Premium) ดังน้ี  

 ในกรณีท่ีเหลือระยะเวลายื่นวีซานอยกวา 11 วันทําการ นับจากวันเดินทาง  มี
คาใชจายเพ่ิม  ทานละ 2,200 บาท   

 ในกรณีท่ีเหลือเวลาย่ืนวีซาเหลือนอยกวา 5 วันทําการ จะมีคา Fast Track 



 

 

เพ่ิมเติมอีก ทานละ 400 บาท รวมเปน 2,600 บาท 
**ท้ังน้ี คาใชจายท่ีเกิดข้ึน ผูเดินทางตองชําระกับทางศูนยรับย่ืนโดยตรง** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ
เพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวม
ไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ 
(พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ
เคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดบัญชี หรือ 
Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป 
สวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝาก



 

 

หรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วันกอนวันย่ืนวีซา และหากบัญชี
กระโดดเดือนตองขอเปน Statement เทาน้ัน) 

3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน 
พอ แม พ่ีนอง 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 เดือนของบุคคลที่ออก
คาใชจาย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให เชน 
สําเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

4. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการ

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

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



 

 

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

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

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา 
6.1 บิดาหรือมารดา ตองทําหนังสือช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษวาใหเด็กเดินทางไป
ตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกคาเขียนหรือ
พิมพข้ึนเอง) 
6.2 บิดาหรือมารดา ตองขอหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศจากเขตหรือ
อําเภอ (1 ใบ ตอ เด็ก 1 ทาน เทาน้ัน) 
6.3 ในกรณีพอหรือแมปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว ใหขอหนังสือปกครองบุตรจากเขต
หรืออําเภอและจะตองเปนหนังสือที่มีการสืบพยานและหลักฐานเสร็จเรียบรอยแลว
เทาน้ัน 
6.4 ทานจะตองนําหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศตัวจริง จากขอ 6.2 หรือ 
หนังสือปกครองบุตรเปนสําเนาจากขอ 6.3 ไปแปลประทับตรากับกรมการกงสุลใหเสร็จ
เรียบรอยกอนนํามาย่ืน มิเชนน้ันทางศูนยรับย่ืน vfs จะไมรับย่ืนเอกสารของบุตรทาน
โดยเด็ดขาด 



 

 

6.5 เน่ืองจากการประทับตรากงสุล จะมีการเสียคาใชจาย หากทานไมแนใจวาเอกสาร
ใชไดหรือไม รบกวนสอบถามบริษัททัวรกอนนําไปประทับตรากงสุล มิเชนน้ันทานอาจจะ
ตองไปเสียเงินและเสียเวลาอันมีคาของทานเพ่ือไปทําเอกสารใหมอีกรอบ หากเอกสารท่ี
ทานทํามาแลวน้ันกลายเปนเอกสารที่ใชย่ืนไมได 
 
***โปรดอาน กอนท่ีทานจะไปทําหนังสือยินยอมจากเขตหรืออําเภอใหบุตรของทาน 
 

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสือยินยอม และระบุวาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอม และระบุวาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 

*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายช้ีแจงวา
ทําไมไมมี passport *** 



 

 

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

7. หากพอหรือแมมีวีซาเชงเกนอยุแลวและไมไดย่ืนวีซาพรอมลูก ใหทําจดหมายช้ีแจง
ภาษาอังกฤษ อธิบายวามีวีซาเชงเกนของประเทศอะไร ระบุวันเร่ิมและวันหมดอายุวีซา 
พรอมทั้งถายสําเนาหนาพาสปอรตและหนาวีซาน้ันมาแนบดวย 

8. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี
ซาเทาน้ัน 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพ่ิมเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศอิตาลี 

 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของ
ทาน) 

 

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

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

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

3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

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

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



 

 

6. ประเทศท่ีเกิด……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สัญชาติปจจุบัน ..................................สัญชาติโดยกําเนิดหากตางจาก
ปจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

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

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

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

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

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

11. ท่ีอยูตามทะเบียนบานของผูขอ 

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

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

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

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



 

 

 

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

13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอก
ช่ือ ท่ีอยูของสถาบันศึกษา 

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

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

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

            ไมเคย 

     เคยได      ใชไดต้ังแตวันที่...............................ถึงวันท่ี..................................... 

 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย (กรุณาระบุวันที่ หาก
ทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

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



 

 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุช่ือ .............................................    

ส่ิงที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….  

   เงินสด     ส่ิงท่ีชวยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ท่ีพักท่ีมีผูจัดหาให 

   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายท้ังหมดระหวางพํานักมีผูออก
ให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของใดๆ
ทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง
เทาน้ัน 

 


