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ทัวรยุโรป SWISS & ITALY THE SCENERY IS 
BREATHTAKING อิตาลี สวิตเซอรแลนด 7 วัน 4 คืน (EK) 
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 SWISS & ITALY THE SCENERY IS BREATHTAKING   
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   
18.00 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 
เคานเตอร T สายการบิน เอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

21.25 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส EK 373 
** คณะเดินทางวันที่ 07 พ.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 20.35 น. และถึง
ดูไบ เวลา 00.50 น. ** 

  
วันท่ี 2  ดูไบ – มิลาน – เวโรนา – เวนิส เมสเต 
00.50 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 
03.35 น. ออกเดินทางสูเมืองมิลาน โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินท่ี EK 101 

** คณะเดินทางวันที่ 07 พ.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 03.45 น. และถึงมิ
ลาน เวลา 07.45 น. ** 

08.15 น. ถึง สนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศ
ไทย 6 ช่ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 5 ช่ัวโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) นําทานผาน
ดานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 
จากน้ันเดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดวาเปนเมืองหลวงแหงแฟช่ัน
ของโลก นําทานถายรูปกับมหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สราง
ดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสานกัน เปนสถาปตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟم�นฟู
ศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele 
II) ที่นับวาเปนชอปปم�งมอลลที่สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย 
ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูริเร่ิมการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และ
อนุสาวรียของศิลปนช่ือดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือ ลิโอนารโด ดารวินซ่ี ท่ีอยูใน
บริเวณดานหนาของโรงละครสกาลา 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองเวโรนา (Verona) เมืองใหญอันดับ 2 รองจากเวนิส ของแควน

เวเนโต และเมืองเวโรนายังไดข้ึนทะเบียนเปนเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ
องคการยูเนสโกเมื่อป คศ. 2000 อีกท้ังวิลเลียม เชกสเปยร นักกวีและนักเขียนบท
ละครชาวอังกฤษ ผูไดรับการยกยองวาเปนนักเขียนผูย่ิงใหญของอังกฤษและของโลก
ยังใชบรรยากาศและเร่ืองราวความรักของหนุมสาวสองตระกูลในเวโรนา แตงเปน
ละครโศกนาฏกรรมข้ึนเม่ือป ค.ศ.1595 เร่ือง โรมิโอกับจูเลียต จากน้ันพาทานถายรูป
กับโรงละครโรมันกลางแจง (Verona Arena) ที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 3 ของโลก 
สรางข้ึนเมื่อต้ังแตสมัยศตวรรษท่ี 1 โดยมีลักษณะเชนเดียวกับโคลอสเซียมในกรุงโรม 
เพียงแตมีขนาดเล็กกวา ซ่ึงปจจุบันยังคงมีการเปดแสดงโอเปราหรือคอนเสิรตกลาง
เเจงในสนามกีฬาอยูเปนประจํา นําทานถายรูปดานนอกกับบานเลขที่ 23 ของจูเลียต 
ชมระเบียงแหงเร่ืองราว โรแมนติกท่ีจูเลียตเฝ�ารอคอยพบโรมิโอทุกค่ําคืน และบริเวณ
หนาบานยังมีรูปปم�นสําริดขนาดเทาตัวจริงของจูเลียต 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําเขาสูที่พัก โรงแรม RUSSOTT หรือเทียบเทา 
  
วันท่ี 3  เวนิส เมสเต – เกาะเวนิส – มิลาน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําเดินทางสูทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) นําทานลองเรือผานชมบานเรือนของ

ชาวเวนิส สูเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เปนเมืองที่ไม



 

 

เหมือนใคร โดยใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน  มีสมญานามวาเปน "ราชินีแหงทะเล
เอเดรียติก" มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกันกวา 400 แหง 
ข้ึนฝم�งที่บริเวณ ซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส จากน้ันนําทานเดินชมความงาม
ของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มีเร่ืองราวนาสนใจใน
อดีต เม่ือนักโทษท่ีเดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและ
โลกภายนอกเปนคร้ังสุดทายระหวางเดินผานชองหนาตางท่ีสะพานน้ี ซ่ึงเช่ือมตอกับวัง
ดอดจ (Doge’s Palace) อันเปนสถานที่พํานักของเจาผูครองในอดีต ซ่ึงนักโทษช่ือ
ดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ คาสโนวาน่ันเอง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (สปารเกตต้ีหมึกดํา) 
บาย นําทานถายรูปบริเวณจัตุรัสซานมารโค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกลาวไว

วา “เปนหองน่ังเลนที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอาเขตอันงดงาม 
รวมทั้งโบสถซานมารโค (St.Mark’s Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ 5 โดม ตามแบบ
ศิลปะไบแซนไทน จากน้ันอิสระใหทานไดมีเวลาเท่ียวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เชน 
เพ่ือชมมนตเสนหแหงนครเวนิส, เขาชมโบสถซานมารโค, เลือกซ้ือสินคาของที่ระลึก
ตามอัธยาศัย อาทิเชน เคร่ืองแกวมูราโน,หนากากเวนิส หรือน่ังจิบกาแฟในราน Café 
Florian ท่ีเปดใหบริการมาต้ังแตป ค.ศ.1720   จากน้ันนําทานลองเรือกลับข้ึนสูฝم�ง
เมสเตร เพ่ือเดินทางสูเมืองมิลาน (Milan) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  นําเขาสูที่พัก โรงแรม IBIS MILANO FIERA หรือเทียบเทา 
  
วันท่ี 4  มิลาน – เซอรแมท – แทซ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเมืองแทซ (Tasch) เพ่ือเดินทางสูเมืองเซอรแมท 

(Zermatt) เมืองแหงสกีรีสอรทยอดนิยมที่ไดรับความนิยมสูง เน่ืองจากเปนเมืองท่ี
ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไมใชน้ํามันเช้ือเพลิง แตใช
แบตเตอร่ีเทาน้ัน และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเปนยอดเขาแมททอรฮอรน 
(Matterhorn) ที่ไดช่ือวาเปนยอดเขาที่มีรูปทรงสวยท่ีสุดในสวิส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
บาย อิสระใหทานเดินชมเมืองและเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย หรือ เลือกข้ึนกระเชาไฟฟ�า

เพ่ือสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลนแมทเทอรฮอรน (Klien Matterhorn) ที่
สูงถึง 4,478 เมตร และไดช่ือวาเปนยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป� 
ช่ืนชมกับทิวทัศนที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณไคลนแมทเทอรฮอรน และเขาชมถ้ํา



 

 

น้ําแข็งที่อยูสูงที่สุดในสวิส หรือ น่ังรถไฟฟนเฟองสูสถานีรถไฟกรอนเนอรแกรต 
(Gornergrat railway) ทําทานเดินทางสูจุดชมวิวท่ีทานจะไดเห็นทัศนียภาพที่
สวยงามของยอดเขาแมทเทอรฮอรน ท่ีสวยงาม นําทานเดินเทาสูบริเวณทะเลสาบที่อยู
สูงจากระดับน้ําทะเล2,757เมตรโดยบริเวณทะเลสาบน้ีเปนเงาสะทอนภาพเขาแมท
เทอรฮอรน (Matterhorn's reflect) อันสุดสวยงามย่ิงนัก ( โดยปกติน้ําในทะเลสาบ 
จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝน และ สภาพอากาศ ชวงเวลาท่ีเดินทางไปชมอยู
ในชวงกลางป (พฤษภาคม – ตุลาคม) โดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนํา 
คาใชจายทั้งหมดเปนความรับผิดชอบของตัวทานเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม WALLISERHOF หรือเทียบเทา 
  
วันท่ี 5  แทซ – กลาเซีย 3000 – มองเทรอซ – เวเวย – โลซานน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองโกล เดอ ปยง (Col De Pillon) เมืองที่ต้ังของสถานีกระเชา

ไฟฟ�าขนาดใหญที่จุผูโดยสารไดถึง 125 คน นําทานข้ึนกระเชายักษ ข้ึนสูเขากลาเซียร 
3000 (Glacier 3000) นําทานเดินขาม" The Peak Walk by Tissot" สะพาน
แขวนท่ีมีความยาว 107 เมตร ขามหนาผาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ทานจะได
ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป� อันสวยงามแบบกวางไกลสุดสายตา  
หมายเหตุ: เขากลาเซียร 3000 จะปดทําการ ระหวางเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 
2562 คณะจะเปล่ียนไปข้ึนเขากรอนเนอรแกรต (Gornergrat) แทน ** 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองมองเทรอซ (Montreux) เมืองตากอากาศท่ีต้ังอยูริมทะเลสาบ

เจนีวา ไดช่ือวาริเวียราของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน บานเรือน ริมทะเลสาบ  
นําทานถายรูปกับปราสาทชิลยอง (ดานนอก) (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุ
กวา 800 ป สรางข้ึนบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา  ต้ังแตยุคโรมันเรืองอํานาจโดย
ราชวงศ SAVOY โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวน
สินคาท่ีจะสัญจรผานไปมาจากเหนือสูใตหรือจากตะวันตกสูตะวันออกของ
สวิตเซอรแลนด เน่ืองจากเปนเสนทางเดียวท่ีไมตองเดินทางขามเทือกเขาสูงชัน 
ปราสาทแหงน้ีจึงเปรียบเสมือนดานเก็บภาษีซ่ึงเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับรอยป 
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเวเวย (Vevey) ต้ังอยูริมชายฝم�งดานเหนือของทะเลสาบ
เจนีวา เปนเมืองท่ีไดช่ือวาเปน “ไขมุกแหงริเวียราสวิส” (Pearls of the Swiss 
Riviera) ดินแดนที่เหมาะแกการทํากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล จากน้ันนําทานเดินทางสู
เมืองโลซานน (Lausanne) ซ่ึงต้ังอยูตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนนับ
ไดวาเปนเมืองที่มีเสนหโดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอรแลนด มี
ประวัติศาสตรอันยาวนานมาต้ังแตศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาต้ังหลักแหลงอยู
บริเวณริมฝم�งทะเลสาบท่ีน่ี เมืองโลซานนมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศนที่
สวยงาม และอากาศท่ีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทองเที่ยวจากท่ัวโลกใหมาพักผอน
ตากอากาศที่น่ี เมืองน้ียังเปนเมืองท่ีมีความสําคัญสําหรับชาวไทยเน่ืองจากเปนเมืองที่
เคยเปนที่ประทับของสมเด็จยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม MOVENPICK หรือเทียบเทา 



 

 

วันท่ี 6 โลซานน – เจนีวา - เบิรน – ลูเซิรน – ซูริค – สนามบิน 
เชา จากน้ันนําทานชม สวนสาธารณะที่มีรูปปم�นลิง 3 ตัว ปดหู ปดปาก ปดตา อันเปน

สถานท่ีทรงโปรดของในหลวงเม่ือทรงพระเยาว และถายรูปกับ ศาลาไทย ท่ีรัฐบาลไทย
สงไปต้ังในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน นําทานเดินทางสูเมืองเจนีวา(Geneva) 
นําชมเมืองที่เปนศูนยกลางการประชุมนานาชาติ เมืองท่ีต้ังองคการสากลระดับโลก 
อาทิ องคการการคาโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถายรูปกับน้ําพุเจทโด
(Jet d'Eau) ท่ีฉีดสายน้ําพุงสูงขึ้นไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปดเฉพาะวันอากาศดี) 
และถายรูปกับ นาฬิกาดอกไม สัญลักษณที่สําคัญของเมืองเจนีวา นําทานเดินทางสู
กรุงเบิรน (Bern) ซ่ึงไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกในป 
ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิรนยังถูกจัดอันดับอยูใน 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีที่สุดของโลกในป ค.ศ.2010 นําทานชมบอหมีสีน้ําตาล(Bear Park) สัตวท่ีเปน
สัญลักษณของกรุงเบิรน  นําทานชมมารกาสเซ ยานเมืองเกา ปจจุบันเต็มไปดวยราน
ดอกไมและบูติค เปนยานท่ีปลอดรถยนต จึงเหมาะกับการเดินเท่ียวชมอาคารเกา อายุ 
200-300 ป ชมนาฬิกาไซท คล็อคเคนทรัม อายุ 800 ป ท่ีมี “โชว” ใหดูทุกๆช่ัวโมง
ในการตีบอกเวลาแตละคร้ัง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย จากน้ันเดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเท่ียวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ

สวิตเซอรแลนด ท่ีถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโตหิน
แกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเปนอนุสรณ
รําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเม่ือป 
ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร 
ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซ่ึงเปนเหมือนสัญลักษณของ
เมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาท่ีเกาแกท่ีสุดในยุโรป สรางข้ึนเม่ือป ค.ศ.1333 
โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส   ตลอดแนวสะพาน  
จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซ้ือสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, 
นาฬิกาย่ีหอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน ไดเวลาอันสมควร
นําทานเดินทางสูเมืองซูริค (Zurich) 

18.00 น. นําคณะเดินทางสู เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาใน
การเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

22.15 น. ออกเดินทางกลับสูดูไบ โดยสายการบิน เอมิเรตส เที่ยวบินท่ี EK 86 
** คณะเดินทางวันที่ 23 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 21.55 น. และถึง
ดูไบ เวลา 07.10 น. ** 



 

 

วันท่ี 7 ดูไบ - กรุงเทพฯ 
06.25 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ นําทานเปล่ียนเคร่ือง เพ่ือเดินทางตอ 
09.40 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน เอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK 372 

** คณะเดินทางวันที่ 23 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 09.30 น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา 18.40 น. ** 

19.15 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
  
  
อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

06-12 ส.ค. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 30,900.- 5,900.- 
19-25 ก.ย. 62 47,900.- 47,900.- 47,900.- 30,900.- 6,900.- 
03-09 ต.ค. 62 47,900.- 47,900.- 47,900.- 30,900.- 6,900.- 
17-23 ต.ค. 62 48,900.- 48,900.- 48,900.- 31,900.- 6,900.- 
23-29 ต.ค. 62 48,900.- 48,900.- 48,900.- 31,900.- 6,900.- 
07-13 พ.ย. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 28,900.- 6,900.- 
21-27 พ.ย. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 28,900.- 6,900.- 
03-09 ธ.ค. 62 48,900.- 48,900.- 48,900.- 30,900.- 6,900.- 
30 ธ.ค. 62-05 

ม.ค. 63 63,900.- 63,900.- 63,900.- 37,900.- 6,900.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

  
เง่ือนไขการใหบริการ  
1.  ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลว
เทาน้ัน 



 

 

2.  สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ
จองคิวย่ืนวีซาภายใน  3   วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 
3.  เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4.   หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ีกอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดข้ึน 
5.    การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและย่ืนรายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี 
6.     หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.   คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสายการ
บิน) 

2.    คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3.    คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4.    คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5.    คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6.    คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7.    คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาท่ี 
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท คา
รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข
กรมธรรม) 
 ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  



 

 

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]  
  เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด 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�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3.    คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4.    คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5.    คาธรรมเนียมวีซาประเทศอิตาลี (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันยื่น เปน

จํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6.    คาทปิพนักงานขับรถและไกดทองถ่ิน  (12 ยูโร) 
7.    คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 ยูโร) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

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

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

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

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่น่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน 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 เก็บคาใชจายทั้งหมด 



 

 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา
ทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซาและ
คาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว)   
คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม
คืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

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

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม  
        บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่

มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (อิตาลี) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 15 วันทําการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global(สีลมคอมเพล็กซ) 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  
และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 

                          **ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื�นขอวีซ่าในอดตี 
เพราะสถานทูตมีการเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยู่เรื�อย ๆ** 

หมายเหตุ: การยื�นวีซ่าแต่ละครั�งกับบริษัททวัร์ จะต้องทาํการยื�นวีซ่า ประเภทหมู่คณะ
เท่านั �น โดยการยื�นเป็นหมู่คณะ ต้องมจีาํนวน �� คน ขึ �นไป โดยทางศูนย์รับยื�น จะ
เป็นผู้กาํหนดวนัยื�น   วีซ่าเท่านั �น ถ้าหากผู้เดนิทางไม่สามารถไปยื�นวีซ่าในวันที�
กาํหนดได้ อาจมค่ีาใช้จ่ายเพิ�มเติม (Premium) ดังนี �  

 ในกรณีที�เหลือระยะเวลายื�นวีซ่าน้อยกว่า �� วัน นับจากวนัเดินทาง  มี
ค่าใช้จ่ายเพิ�ม  ท่านละ �,��� บาท   

 ในกรณีที�เหลือเวลายื�นวีซ่าเหลือน้อยกว่า � วัน มค่ีา Fast Track เพิ�มเติมอีก 
ท่านละ ��� บาท รวมเป็น �,��� บาท 

**ทั �งนี � ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ �น ผู้ เดนิทางต้องชาํระกับทางศูนย์รับยื�นโดยตรง** 

 
                                                                                                                 

1. หนังสือเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสอืเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทบั
วีซ่าอย่างน้อย � หน้า อายุการใช้งานเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทาง
จะต้องไมชํ่ารุด (หนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํามาประกอบการยื�นวีซ่าด้วย)  
 
***ในกรณีที�ถือพาสปอร์ต สัญชาตไิทย แต่พาํนักอยู่ ต่างประเทศ, ทาํงานอยู่ต่างประเทศ หรือ
นักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที�ของทางบริษัทให้ทราบทนัที เพราะ
การยื�นขอวีซ่าจะมีเงื�อนไข และ ข้อกาํหนดของทางสถานทตูต้องการเพิ�มเตมิ และ บางสถานทูต
อาจไม่สามารถยื�นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกาํหนดนี �รวมไปถงึผู้เดินทางที�ถือพาสปอร์ต



 

 

ต่างชาตด้ิวย*** 
 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีน้าตรงขนาด �.� x � นิ �ว จํานวน � ใบ (พื �นหลงัขาว
เท่านั �น ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือนห้ามสวมแวน่ตาหรือเครื�องประดบั ไมใ่ส่คอน
แทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมกึ) 

3. หลักฐานการเงนิ 
�.�  กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง สาํเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บญัชีออมทรัพย์ธรรมดา
ของธนาคารทั�วไป ส่วนตัวของผู้เดนิทาง ย้อนหลัง � เดือน (รบกวนลูกค้าทาํรายการเดินบัญชี โดย
การ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงนิในบัญชีไม่เกนิ � วันก่อนวันยื�นวีซ่า และหากบัญชี
กระโดดเดือนต้องขอเป็น Statement เท่านั�น) 
3.2  กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บคุคลที�สามารถรับรองคา่ใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พอ่ แม ่พี�น้อง 
ที�มสีายเลือดเดียวกนั หรือ สามีภรรยา เท่านั �น) 
�.�.�. ต้องทําเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) 
�.�.�. ถ่ายสําเนาสมุดบัญช ีหรือ Statement ย้อนหลงั � เดือนของบคุคลที�ออกค่าใช้จ่าย 
�.�.�. เอกสารแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ ที�ออกให้ และผู้ ที�ถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น สําเนาทะเบียนสมรส 
สตูบิตัร ทะเบียนบ้าน 
 

**สถานทตูไม่รับพิจารณาบญัชีติดลบ บัญชีฝากประจาํ บญัชกีระแสรายวัน 
บญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบตัร ตราสารหนี � กองทุน และสลากออมสิน** 

       �.หลักฐานการทาํงาน 
- เจ้าของกจิการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที�มีชื�อของผู้ เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นสว่น อายไุม่

เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค้า(พค.����) 
- เป็นพนักงาน    หนงัสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ�มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ� เดือน ชื�อ-สกลุต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คําวา่ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 
นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนงัสือรับรองการเรียนที�ออกจากสถาบนัที�กําลงัศกึษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ� เดือน ชื�อ-สกลุต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คําวา่ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

    �.เอกสารส่วนตัว 
- สําเนาทะเบียนบ้าน 
- สตูบิตัร(กรณีเดก็อายุตํ�ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 



 

 

- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถ้ามีการเปลี�ยน) 
�.กรณีเดก็อายุไม่ถงึ �� ปีบริบูรณ์ ที�ไม่ได้เดนิทางไปต่างประเทศพร้อมบดิา มารดา  
- หากเดก็เดนิทางไปกับบดิา จะต้องมีหนงัสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต้นสงักดั (โดยมารดาจะต้องคดั

หนงัสือยินยอมระบใุห้บตุรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา) พร้อมแนบสําเนาบตัรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเดก็เดนิทางไปกับมารดา จะต้องมีหนงัสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต้นสงักดั (โดยบิดาจะต้องคดั
หนงัสือยินยอมระบใุห้บตุรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบสําเนาบตัรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

- หากเดก็ไม่ได้เดนิทางพร้อมกับบดิาและมารดา ทั �งบิดาและมารดาจะต้องคดัหนงัสือระบยิุนยอมให้บตุร
เดินทางไปต่างประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอําเภอต้นสงักดั พร้อมแนบสําเนาบตัร
ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมีรายละเอยีดวา่ฝ่ายใด
เป็นผู้ มีอํานาจปกครองบตุรแตเ่พียงผู้ เดยีว 

*** กรณีที�บิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องทาํจดหมายชี �แจงว่าทาํไมไม่มี 
passport *** 

หมายเหตุ : ในกรณีที�เดก็เดินทางไปไม่พร้อมกบับิดาหรือมารดา บดิา มารดา ของเด็กคนที�ไม่ได้เดนิทางไป
ต่างประเทศด้วย จะต้องเขยีนหนังสือชี �แจงภาษาองักฤษขึ �นมาด้วยอีก � ฉบับ วา่ยินยอมให้เดก็เดินทาง
ไปต่างประเทศได้ ไปกบัใคร ความสมัพนัธ์เป็นอะไรกบัเด็กที�เดินทาง นอกเหนือจากที�ทา่นได้ขอหนงัสือยินยอม
จากเขตมาแล้ว 

- กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี บิดา-มารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวซี่า พร้อมเดินทางมาสมัภาษณ์
กบับุตรที�สถานทูตด้วย ทั �งสองท่าน (เฉพาะคิวเดี�ยวเท่านั �น) 

- ท่านไมจํ่าเป็นต้องเซ็น รับรองสําเนาถกูต้อง ให้ท่านเซน็เฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร้องขอวีซ่าเท่านั �น 
 
เอกสารยื�นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี�ยนและขออัพเดทเพิ�มเตมิได้ทุกเวลา หาก

ทางสถานทตูแจ้งขอเพิ�มเตมิ 
 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื�นวซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากจะมผีลตอ่การ
พจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 



 

 

ชื�อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 
3. ชื�อตวั [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 
4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………….……………………….. 
5. สถานที�เกดิ (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………  
6. ประเทศที�เกดิ…………………………………………………………………….………………….………… 
7. สัญชาตปัิจจุบนั ...........................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากต่างจากปัจจุบนั……….………….…….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)         แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)              
  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 
 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชื�อตัว นามสกลุ ที�อยู(่หากต่างจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้อํีานาจ
ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................ 
12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื�อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

............................................................................................................... 
13. ชื�อบรษัิทหรอืรา้นคา้ ที�อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื�อ ที�อยู่

ของสถาบนัศกึษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………….…… 

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั �งแตว่ันที�..............................ถงึวันที�............................................. 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที� หากทราบ)......................................... 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 
 



 

 

16.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย              เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผูีอ้ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที�พักที�มผีูจ้ัดหาให ้

   ชําระค่าที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

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

   
 

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเก ี�ยวขอ้งใดๆท ั�งส ิ�น 
ท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั�น 

 
 
 


