
 

 

รหัวทัวร B2B1902353 

ทัวรยโุรป EUROPE DISCOVERY ออสเตรีย เยอรมนี อิตาลี  
10 วัน 7 คืน (TG) 
เวียนนา | ฮัลสตัท | เบิรชเต็ทกาเดน | ชิงเกว แตรเร | หอเอนปซา | โรม 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร
สายการบินไทย ประตู 4 แถว H พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน – ชอปปم�งถนนคารทเนอร 
01.20 น. ออกเดินทางสูกรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินท่ี TG 936  

***สําหรับคณะที่ออกเดินทางต้ังแต 21 พ.ย.จะออกเดินทางเวลา 01.30 น.และไปถึง
เวียนนาเวลา 07.00 น.*** 

07.15 น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 
5 ช๋ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 6 ช๋ัวโมงในวันท่ี 27 ตุลาคม 2562) ผานข้ันตอนการ
ตรวจคนเขาเมือง จากน้ันนําเขาชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน 
(Schoenbrunn Palace) แหงราชวงศฮัปสเบิรก ซ่ึงมีประวัติการสรางมาต้ังแต
กลางคริสตศตวรรษท่ี 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางข้ึนใหมอยางสงา
งามดวยจํานวนหองถึง 1,441 หองในระหวางปค.ศ.1744-1749 เพ่ือใชเปน
พระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทองพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งไดรับการ
ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง ซ่ึงสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสของฝร่ังเศส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
         บาย จากน้ันพาทานชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอมไปดวยอาคารอัน

งดงามสถาปตยกรรมเกาแก ผานชมโรงละครโอเปรา ที่สรางข้ึนในระหวางปค.ศ.
1863-1869 แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปในระหวางสงครามโลกคร้ังที่ 2 และเปด
ใหมอีกคร้ังในปค.ศ.1955, ผานพระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซ่ึงเปน
กลุมอาคารที่เคยเปนที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก มาต้ังแตคริสตศตวรรษท่ี 13 
จนถึงตนคริสตศตวรรษท่ี 20 จากน้ันแวะถายรูปท่ีสวนสาธารณะสตัดตปารค 
(Stadtpark)เปนสวนขนาดใหญขนาดใหญมีพ้ืนที่กวา 65,000 ตร.ม. เปน
สวนสาธารณะประจําเมืองเวียนนา ภายในสวนรมร่ืนไปดวยตนไมนอยใหญ แลวยังมี
รูปปم�นนักดนตรีเอกของโลกที่มีช่ือเสียงมากมาย ชาวเวียนนานิยมมาเท่ียวพักผอนและ
ยังใชเปนท่ีออกกําลังกายอีกดวย จากน้ันนําชมบริเวณรอบนอกโบสถสเตเฟ�นส (St. 
Stephen’s Cathedral) สัญลักษณของกรุงเวียนนา ซ่ึงพระเจาคารลท่ี 6 โปรดให
สรางข้ึนในปค.ศ.1713 เพ่ือเปนการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน จากน้ัน
เชิญชอปปم�งสินคาเคร่ืองแกวสวาร็อฟสก้ี หรือสินคานานาชนิด อาทิเชน Louis 
Vitton,Gucci, รานนาฬิกา Bucherer ,สินคาเส้ือแฟช่ันวัยรุนทันสมัย เชน Zara 
,H&M ฯ9ฯ และสินคาของฝาก เชน ชอคโกแลตโมสารท ในยานถนนคารนทเนอร 
(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา 



 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (หมูทอดออสเตรียนสไตล) 
ที่พัก เดินทางเขาสูท่ีพัก  BELEVUE หรือเทียบเทา 
วันที่ 3 เวียนนา – ฮัลสตัท – ซาลบวรก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ป 

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

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย เดินทางสูเมืองซาลสบวรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเปนบานเกิดของ

นักดนตรีเอก “วูลฟกัง อมาดิอุส โมสารท” ท่ีมีช่ือเสียงกองโลก นําเที่ยวชมความงาม
ของเมืองซาลสบวรกที่มีความหมายวา “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเกาศิลปะบารอคที่
ต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําซัลซาค เมืองซาลสบวรกเคยเปนที่ประทับถาวรของอารคบิชอป และ 
เปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกที่สําคัญย่ิงของบรรดาประเทศที่ใช
ภาษาเยอรมัน ชมสวนดอกไมมิราเบล(Mirabell Garden) ซ่ึงเปนฉากหน่ึงในการ
ถายทําภาพยนตรเร่ือง “มนตรักเพลงสวรรค” (The Sound of Music) ท่ีโดงดังไป
ทั่วโลก 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  SCHERER หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 ซาลสบวรก – เบิรชเต็ทกาเดน - เหมืองเกลือโบราณ Salzbergwerk – ลองเรือ

ทะเลสาบโคนิก – อินสบรูค 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเบิรชเต็ทกาเดน (Berchtesgaden) เมืองสวยในเขต

บาวาเรียที่หอมลอมไปดวยเทือกเขาและงดงามดวยทะเลสาบตางๆใหเวลาทานไดเดิน
เลนชมเมืองที่เดิมเปนศูนยกลางทางการคาและการสํารวจหาเกลือและสินแร บริเวณ
เมืองเกาเต็มไปดวยศิลปะและการสรางอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบนท่ีมี
เอกลักษณเฉพาะตัวตกแตงดวยลายปูนสไตลสตัดโก นําทานเขาเที่ยวชมเหมืองเกลือ
โบราณ Salzbergwerk ที่สรางต้ังแต ค.ศ.1957 โดยภายในประกอบดวย ข้ันตอน
การทําเหมืองเกลือในสมัยกอนท่ีนาทึ่ง และ นําทานลองเรือทะเลสาบใตภูเขา ท่ี
งดงาม น้ําใสราวกับกระจก ชมบรรยากาศของสวนตางๆในเหมืองราวกับอยูในเหมือง



 

 

จริงเมื่อ 500 ปกอน ภายใตอุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย หลังจากน้ันนําทานลองเรือชมความสวยงามของทะเลสาบโคนิก (Konigsee) ท่ี

แปลวาทะเลสาบพระราชา เพราะเปนทะเลาสาบท่ีมีความลึกที่สุดและเปนทะเลสาบที่
ไดช่ือวาน้ําใสท่ีสุดในเยอรมนี เปนฟยอรดงดงามท่ีสุดในเยอรมนี แหลงกําเนิดมาจาก
การละลายของหิมะบนยอดเขา ตัวทะเลสาบสีเขียวมรกตตัดกับสีฟ�าของทองฟ�าโดยมี
เทือกเขาแอลป�เปนฉากหลัง หลังจากน้ันออกเดินทางตอสูเมืองอินสบรูค 
(Innsbruck) เปนเมืองหลวงของแควน ทีโรลเปนเมืองเอกดานการทองเท่ียวของ
ประเทศออสเตรียต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําอิน ซ่ึงคําวาอินสบรูคน้ัน แปลวา สะพานแหงแมน้ํา
อิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยูระหวางเทือกเขาแอลป� ชมหลังคาทองคํา(Golden 
Roof) เปนสัญลักษณสําคัญของเมืองอินสบรูค ซึ่งต้ังอยูในเขตเมืองเกา สรางข้ึนโดย
จักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในชวงตนศตวรรษที่ 15 สําหรับเปนท่ีประทับของ
ผูปกครองแควนทิโรล ตอมาจักรพรรดิ Maximilian 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  RAMADA TIVOLI หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 อินสบรูค – เวโรนา – มิลาน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเวโรนา (Verona) เมืองใหญอันดับ 2 รองจากเวนิส ของแควน

เวเนโต และเมืองเวโรนายังไดข้ึนทะเบียนเปนเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ
องคการยูเนสโกเม่ือป คศ. 2000 อีกท้ังวิลเลียม เชกสเปยร นักกวีและนักเขียนบท
ละครชาวอังกฤษ ผูไดรับการยกยองวาเปนนักเขียนผูย่ิงใหญของอังกฤษและของโลก
ยังใชบรรยากาศและเร่ืองราวความรักของหนุมสาวสองตระกูลในเวโรนา แตงเปน
ละครโศกนาฏกรรมข้ึนเมื่อป ค.ศ. 1595 เร่ือง โรมิโอกับจูเลียต จากน้ันนําทานเดินชม
อาคารบานเรือนสีสดใสสวยงาม จัตุรัสกลางเมืองที่คึกคร้ืนมีชีวิตชีวา จากน้ันพาทาน
ถายรูปกับโรงละครโรมันกลางแจง (Verona Arena) ที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 3 
ของโลก สรางข้ึนเม่ือต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 1 โดยมีลักษณะเชนเดียวกับโคลอสเซียมใน
กรุงโรม เพียงแตมีขนาดเล็กกวา ซ่ึงปจจุบันยังคงมีการเปดแสดงโอเปราหรือคอนเสิรต
กลางเเจงในสนามกีฬาอยูเปนประจํา นําทานถายรูปดานนอกกับบานเลขที่ 23 ของจู
เลียต ชมระเบียงแหงเร่ืองราว โรแมนติกที่จูเลียตเฝ�ารอคอยพบโรมิโอทุกค่ําคืน และ
บริเวณหนาบานยังมีรูปปم�นสําริดขนาดเทาตัวจริงของจูเลียต 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan)  เมืองที่เรียกไดวา เปนเมืองหลวง



 

 

แหงแฟช่ันของโลก นําทานถายรูปกับมหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di 
Milano) ท่ีสรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสานกัน เปนสถาปตยกรรมแบบ
ตะวันตก สมัยฟم�นฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria 
Vittorio Emanuele II) ที่นับวาเปนชอปปงมอลลท่ีสวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุด
ในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูริเร่ิมการรวมชาติหัว
เมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรียของศิลปนช่ือดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือ ลิโอ
นารโด ดารวินซ่ี ท่ีอยูในบริเวณดานหนาของโรงละครสกาลา 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  IBIS MILANO FIERA  หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 มิลาน - เจนัว – หมูบานชิงเกว แตรเร – ปซา 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสูเมืองเจนัว (Genoa) เมืองที่ใหญท่ีสุดของอิตาลีทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ 

ชมเขตเมืองเกาศูนยกลางทางประวัติศาสตรท่ีใหญที่สุดของยุโรป เปนเมืองท่ีมีความ
รุงเรืองมาต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 11 มาจนถึง ค.ศ. 1797 ปจจุบันเปนเมืองศูนยกลาง
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมผลิตรถยนตของอิตาล่ีไดแก เฟยต, อัลฟ�าโรมีโอ, แลนเซีย 
นําทานชมมหาวิหารประจําเมืองสถานท่ีประกอบศาสนพิธีอันงดงามและศักด์ิสิทธ์ิ 
เปนท่ีเคารพของทั้งคนในทองถ่ินและนักทองเที่ยวท่ัวไปท่ีมาเยือน ชมบานเกิด
ของคริสโตเฟอร โคลัมบัส (จากภายนอก) นักเดินทางผูย่ิงใหญคนพบทวีปอเมริกา 
เปนเมืองทาพาณิชยสําคัญของอิตาลี ซ่ึงมีอายุกวาแกกวาสองพันป มีตึกเกา สมัย
โรมันยอนยุค อาคารบานเรือนท่ีคอนขางแออัด บริเวณอาวเจนัวเปนที่ทอดไวดวยเรือ
สําราญ เรือยอชทหรู เรือใบสีขาว เรือโบราณจําลองขนาดยักษ และมีประภาคารสูง
ตระหงาน กลางเมืองที่น่ี มีน้ําพุจตุรัสเฟอรารี่ ท่ีนักทองเที่ยวนิยมไปถายรูป นําทาน
ชมมหาวิหารซานลอเรนโซ หรือ ดูโอโม ที่สรางข้ึนในแบบโรมันเนสค และโกธิค ราว
ศตวรรษท่ี 11 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานโดยสารรถไฟสูชิงเกว แตรเร (Cinque Terre) หมูบานเล็กๆ ที่ต้ังอยูบริเวณ

ริมชายฝم�งริเวียราของอิตาลี ท่ีมีความหมายวา “ดินแดนท้ังหา (Five Land)” ต้ังบน
หนาผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอรเรเนียนติดทะเลบริเวณชายฝم�งแควนลิกูเรีย 
ประกอบดวยหมูบาน 5 แหง ไดแก MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, 
CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยท้ังหาหมูบานน้ี มีหุบเขา
ลอมรอบ ประกอบกันเปนสวนหน่ึงของอุทยานแหงชาติฯ และไดรับการข้ึนทะเบียน
เปนมรดกโลกจากยูเนสโกอีกดวย นําทานชมความงามของหมูบานที่มีสีสันสวยงาม 



 

 

สรางลดหล่ันกันตามเนินผาริมทะเล นําทานเดินเลนชมหมูบานริโอแมกจิโอเร (Rio –
Maggiore) เปนหมูบานประมงเล็กๆ ท่ีมีเสนหและมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุกตา 
บานเรือนท่ีต้ังลดหล่ันกันบนหนาผาที่ปกคลุมดวยตนไมเขียวขจีตัดกับน้ําทะเลเมดิ
เตอรเรเนียนสีเทอรควอยซ อิสระใหทานชมความงดงามและถายรูปตามอัธยาศัย 
จากน้ันนําทานสูหมูบานมานาโรลา (Manarola) อาจไดช่ือวาเปนหมูบานท่ีเล็กเปน
อันดับสอง แตมีความเกาแกที่สุดในบรรดาหมูบานท้ัง 5 ที่สรางมาต้ังแตป ค.ศ. 
1338 หลังจากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองปซา (Pisa) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก GALILEI  หรือเทียบเทา 
วันที่ 7 ปซา – หอเอนปซา – ฟลอเรนซ –  โรม 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาสูบริเวณจัตุรัสดูโอโมแหงปซา หรือ จัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (Compo 

Dei Miracoli) ที่ประกอบดวยกลุมอาคารสถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก โดยเร่ิมจาก
หอพิธีเจิมน้ํามนต (Baptistry of  St. John) ท่ีใหญท่ีสุดในอิตาลี ชมมหาวิหารดูโอ
โม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแหงเมือง ปซาอันเล่ือง ชมหอเอนปซา (Leaning 
Tower of Pisa) สัญลักษณแหงเมืองปซา 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลาง 
เร่ิมสรางเม่ือป ค.ศ.1173 ใชเวลาสรางประมาณ 175 ป แตระหวางการกอสรางตอง
หยุดชะงักลงไปเมื่อสรางไปไดถึงช้ัน 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานข้ึนมา และตอมาก็มี
การสรางหอตอเติมข้ึนอีกจนแลวเสร็จ โดยใชเวลาสรางทั้งหมดถึง 177 ป โดยที่หอ
เอนปซาน้ี กาลิเลโอ บิดาแหงวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนชาวอิตาเล่ียนไดใชเปนสถานที่
ทดลองทฤษฎีแรงโนมถวงของโลกที่วา ส่ิงของสองช้ิน น้ําหนักไมเทากัน ถาปลอย
ส่ิงของทั้งสองช้ินจากท่ีสูงพรอมกัน ก็จะตกถึงพ้ืนพรอมกัน จากน้ันนําทานเดินทางตอ
สู แควนทัสคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน คือ ฟลอเรนซ (Florence) ที่
ไดรับขนานนามวาเปนเมืองศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนสซองส ซ่ึงลวนแลวแตมี
โบราณสถานสําคัญ และมีทิวทัศนตามธรรมชาติที่สวยงาม จนไดรับการแตงต้ังใหเปน
มรดกโลกจากองคกรยูเนสโกเม่ือ ป ค.ศ.1982 ทําใหทัสคานีมีช่ือเสียงในฐานะ
ดินแดนทองเที่ยวยอดนิยมระดับโลก นําทานชมวิวทิวทัศนของเมือง    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูกรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองทองเที่ยวท่ีมีช่ือเสียงของ

ประเทศอิตาลี นักทองเท่ียวจากทุกมุมโลกตางเดินทางไปกรุงโรม เพ่ือช่ืนชมกับศิลปะ 
สถาปตยกรรม และประวัติศาสตรแหงความย่ิงใหญยาวนานมากกวา 2,800 ป 
ต้ังอยูบนเนินเขาท้ัง 7 ริมฝم�งแมน้ําไทเบอรตอนกลางของประเทศ โรมเคยเปนเมืองท่ีมี



 

 

บทบาทมากท่ีสุดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตไดเปนอาณาจักรที่ใหญท่ีสุดใน
โลก 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  BEST WESTERN PARK HOTEL ROMA NORD 

หรือเทียบเทา 
วันที่ 8 โรม – วาติกัน – มหาวิหารเซนทปเตอร – โคลอสเซียม – น้ําพุเทรวี – บันไดสเปน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานผานชมกลุมโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนยกลางทางดานการเมือง 

ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ท่ีสะทอนใหเห็นความเจริญรุงเรืองของ
อารยะธรรมโรมันในชวง 2,000 ปท่ีผานมา  นําทานเดินทางพาทานเขาสูนครรัฐ
วาติกัน (Vatican) ประเทศที่เล็กท่ีสุดในโลกต้ังอยูใจกลางกรุงโรม เปนประเทศเดียว
ในโลกท่ีมีกําแพงลอมรอบเมืองเอาไวไดท้ังหมด ยกเวนดานหนาทางเขา และเปน
ศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มีอํานาจ
ปกครองสูงสุด นําทานชมมหาวิหารท่ีใหญที่สุดในโลกมหาวิหารเซนตปเตอร 
(St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอันลือช่ือปเอตา (Pieta) ของมิเคลันเจโล
และชมแทนบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เปนซุมสําริดท่ีสรางโดยจาน
โลเรนโซ แบรนินี ซ่ึงสรางตรงบริเวณท่ีเช่ือกันวาเปนที่ฝงพระศพของนักบุญปเตอร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําชมความย่ิงใหญในอดีต และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอส

เซ่ียม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลอง
การตอสูท่ีย่ิงใหญของชาวโรมันที่สามารถจุผูชมไดถึง 50,000 คน นําชมงาน
ประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณน้ําพุเทรวี่ (Trevi 
Fountain) สัญลักษณของกรุงโรมที่โดงดัง นําทานเดินสูบริเวณยานบันไดสเปน 
(The Spainsh Step) แหลงแฟช่ันช้ันนําและแหลงนัดพบของคนรักการชอปปم�ง 
อิสระใหทานซื้อของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 



 

 

 

 

 

 
ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  BEST WESTERN PARK HOTEL ROMA NORD 

หรือเทียบเทา 
วันที่ 9 โรม – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาชอปปم�งสินคา

ปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน 
13.55 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ เที่ยวบินท่ี TG 945 

*** สําหรับคณะที่เดินทางต้ังแต 20 ตุลาคมจะออกเดินทางเวลา 13.30 น.และไปถึง
กรุงเทพเวลา 06.05 น.*** 

วันที่ 10 กรุงเทพ 
05.45 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดีภาพ 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

วันที่ 19 ก.ย.- 28 
ก.ย. 62 62,900.- 62,900.- 62,900.- 40,900.- 8,900.- 
วันที่ 3- 12 ต.ค. 
62 62,900.- 62,900.- 62,900.- 40,900.- 8,900.- 
วันที่ 20 -29 
ต.ค. 62 62,900.- 62,900.- 62,900.- 40,900.- 8,900.- 
วันที่ 21 - 30 
พ.ย. 62 62,900.- 62,900.- 62,900.- 40,900.- 8,900.- 
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 ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

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 
1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 



 

 

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

จํานวนเงินโดยประมาณ      
       3,000 บาท) 
  6. คาทิปพนักงานขับรถและไกดทองถ่ิน  (18 ยูโร) 
  7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร) 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
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 ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
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 ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
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 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี 
เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การยื�นวซี่าแต่ละคร ั�งกบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งทําการยื�นวซี่า ประเภทหมู่คณะ 
เทา่น ั�น โดยการยื�นเป็นหมู่คณะ ตอ้งมจีํานวน 15 คน ขึ�นไป โดยทางศูนยร์บัยื�น จะเป็นผู ้
กําหนดวนัยื�นวซี่าเท่าน ั�น ถา้หากผูเ้ดนิทางไม่สามารถไปยื�นวซี่าในวนัที�กําหนดได ้อาจมี
คา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ (Premium) ดงันี�  

 ในกรณีที�เหลอืระยะเวลายื�นวซี่าน้อยกว่า 11 วนัทําการ นบัจากวนัเดนิทาง  มี
คา่ใชจ้า่ยเพิ�ม  ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีที�เหลอืเวลายื�นวซี่าเหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนัทําการ จะมคีา่ Fast Track เพิ�มเตมิ
อกี ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 
**ท ั�งนี� คา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�น ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระกบัทางศนูยร์บัยื�นโดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ
ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ
หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมชํ่ารดุ (หนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  
 
***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 
หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท ี�ของทางบรษิทัใหท้ราบ
ทนัท ีเพราะการยื�นขอวซี่าจะมเีงื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ 
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผู ้
เดนิทางที�ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 



 

 

 
2. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ�ว จํานวน 2 ใบ (พื�นหลัง

ขาวเทา่นั�น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดับ ไม่
ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุบัญช ีหรอื 
Statement บญัชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั�วไป สว่นตวัของผู ้
เดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดย
การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนั

กอ่นวนัยื�นวซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นั�น) 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลที�สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ 

แม ่พี�นอ้ง ที�มสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นั�น) 
3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง
ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 
3.2.2. ถ่ายสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลที�ออกคา่ใชจ้่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ี�ออกให ้และผูท้ี�ถกูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนา
ทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 
บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการทาํงาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเร ิ�มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบนัที�กําลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

5. เอกสารสว่นตวั 
- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 



 

 

- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 
 

 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งทาํหนงัสอืชี�แจงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ
กบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคา้เขยีนหรอืพมิพข์ึ�นเอง) 
6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอื
อําเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นั�น) 
6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบตุรจากเขต
หรอือาํเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืที�มกีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ั�น 
6.4 ทา่นจะตอ้งนําหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศตัวจรงิ จากขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบตุรเป็นสําเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสลุใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่น
นํามายื�น มเิชน่นั�นทางศนูยรั์บยื�น vfs จะไมร่ับยื�นเอกสารของบตุรทา่นโดยเด็ดขาด 
6.5 เนื�องจากการประทบัตรากงสุล จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หากทา่นไมแ่น่ใจวา่เอกสารใชไ้ด ้
หรอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททวัรก์อ่นนําไปประทับตรากงสลุ มเิชน่นั�นทา่นอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิ
และเสยีเวลาอนัมคีา่ของทา่นเพื�อไปทําเอกสารใหมอ่กีรอบ หากเอกสารที�ทา่นทํามาแลว้นั�น
กลายเป็นเอกสารที�ใชย้ื�นไมไ่ด ้

 
***โปรดอา่น กอ่นที�ทา่นจะไปทําหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือําเภอใหบ้ตุรของทา่น 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา
จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง
คดัหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักับเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม
แนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 

*** กรณีที�บดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทาํจดหมายชี�แจงวา่



 

 

ทําไมไมม่ ีpassport *** 
 

- กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา
สมัภาษณ์กบับตุรที�สถานทตูดว้ย ท ั�งสองทา่น (เฉพาะควิเดี�ยวเทา่นั�น) 

7. หากพอ่หรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ื�นวซีา่พรอ้มลูก ใหทํ้าจดหมายชี�แจงภาษาองักฤษ 
อธบิายวา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวุนัเริ�มและวนัหมดอายวุซีา่ พรอ้มทั �งถ่ายสําเนาหนา้
พาสปอรต์และหนา้วซีา่นั�นมาแนบดว้ย 

8. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถูกตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่
เทา่น ั�น 

 
 

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิไดท้กุ
เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื�นวซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี
 
(กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 
ชื�อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 
2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 
3. ชื�อตัว [ภาษาองักฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 
4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 
5. สถานที�เกดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศที�เกดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 
7. สัญชาตปัิจจุบนั ..................................สญัชาตโิดยกําเนดิหากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)        แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)              

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 
  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชื�อ-นามสกุล ที�อยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์
    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 
    อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื�อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้
.......................................................................................................... 
13. ชื�อบรษัิทหรอืรา้นคา้ ที�อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื�อ ที�อยูข่อง

สถาบนัศกึษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 



 

 

 
 
 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดตั้ �งแตวั่นที�...............................ถงึวนัที�..................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

                  ไมเ่คย   เคย (กรุณาระบวุนัที� หากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผูีอ้ ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุื�อ .............................................    

สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที�พักที�มผูีจ้ัดหาให ้

   ชําระค่าที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อื�นๆ (โปรดระบ)ุ     อื�นๆ (โปรดระบ)ุ    

************************************************ 
หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆท ั�งส ิ�น 
ท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั�น 


