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ทัวรยุโรป THE TOWN OF ROSES AND GONDOLA RIDES 
อิตาลี และ สวิตเซอรแลนด 8 วัน 5 คืน (TG) 
โรม | หอเอนปซา | เกาะเวนิส | ยอดเขาทิตลิส | ลูเซิรน | รัพเพอรสวิล โจนา |  วาดุซ   | เซนท
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THE TOWN OF ROSES AND GONDOLA RIDES  
อติาลี และ สวิตเซอร์แลนด์  

8 วัน 5 คืน 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง  

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 2 
เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 

วันท่ี 2 โรม – โคลอสเซี่ยม  – มหาวิหารเซนตปเตอร – โคลอสเซ่ียม – ปราโต  
00.01น. ออกเดินทางสูกรุงโรม โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 944   
06.00น. เดินทางถึงสนามบินฟูมิชิโนกรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 5 

ช๋ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 6 ช๋ัวโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) นําทานผานพิธีตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเดินทางสูกรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมือง
ทองเท่ียวที่มีช่ือเสียงของประเทศอิตาลี นักทองเท่ียวจากทุกมุมโลกตางเดินทางไปกรุง
โรม เพ่ือช่ืนชมกับศิลปะ สถาปตยกรรม และประวัติศาสตรแหงความย่ิงใหญยาวนาน
มากกวา 2,800 ป ต้ังอยูบนเนินเขาทั้ง 7 ริมฝم�งแมน้ําไทเบอรตอนกลางของประเทศ 
โรมเคยเปนเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตไดเปน
อาณาจักรที่ใหญท่ีสุดในโลก นําทานเดินทางพาทานเขาสูนครรัฐวาติกัน (Vatican) 
ประเทศท่ีเล็กที่สุดในโลกต้ังอยูใจกลางกรุงโรม เปนประเทศเดียวในโลกที่มีกําแพง
ลอมรอบเมืองเอาไวไดทั้งหมด ยกเวนดานหนาทางเขา และเปนศูนยกลางของศาสนา
คริสตนิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มีอํานาจปกครองสูงสุด นําทานชม
มหาวิหารท่ีใหญท่ีสุดในโลกมหาวิหารเซนตปเตอร(St.Peter’s Basilica) ชม
ประติมากรรมอันลือช่ือปเอตา (Pieta) ของมิเคลันเจโลและชมแทนบูชาบัลแดคคิโน 
(St. Peter's Baldachin) เปนซุมสําริดท่ีสรางโดยจานโลเรนโซ แบรนินี ซ่ึงสราง
ตรงบริเวณท่ีเช่ือกันวาเปนที่ฝงพระศพของนักบุญปเตอร  จากน้ันผานชมกลุมโรมันฟอ
รัม (Roman Forum) อดีตศูนยกลางทางดานการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของ
อาณาจักรโรมัน ที่สะทอนใหเห็นความเจริญรุงเรืองของอารยะธรรมโรมันในชวง 
2,000 ปท่ีผานมา   



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
     บาย นําชมความย่ิงใหญในอดีตและเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอส

เซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลอง
การตอสูท่ีย่ิงใหญของชาวโรมันที่สามารถจุผูชมไดถึง 50,000 คน  นําชมงาน
ประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณน้ําพุเทรวี่ (Trevi 
Fountain) สัญลักษณของกรุงโรมที่โดงดัง นําทานเดินสูบริเวณยานบันไดสเปน (The 
Spainsh Step) แหลงแฟช่ันช้ันนําและแหลงนัดพบของคนรักการชอปปم�งได จากน้ัน
นําทานเดินทางสูเมืองปราโต (Prato) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก ART MUSEO หรือเทียบเทา 
วันท่ี 3 ปราโต – ฟลอเรนซ – ปซา – เวนิส เมสเตร  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางตอสูเมืองหลวงของแควนทัสคานี (Tuscany) คือ ฟลอเรนซ  

(Florence)ที่ไดรับขนานนามวาเปนเมืองศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนสซองส ซ่ึง
ลวนแลวแตมีโบราณสถานสําคัญ และมีทิวทัศนตามธรรมชาติที่สวยงาม จนไดรับการ
แตงต้ังใหเปนมรดกโลกจากองคกรยูเนสโกเม่ือ ป ค.ศ.1982 ทําใหทัสคานีมีช่ือเสียง
ในฐานะดินแดนทองเท่ียวยอดนิยมระดับโลก นักทองเที่ยวท่ัวโลก ชมความย่ิงใหญ 



 

 

และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟโอเร (Santa Maria Dell 
Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ ท่ีใหญเปนอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซ่ึงโดดเดนดวย
สถาปตยกรรมท่ีใชหินออนหลายสีตกแตงผสมผสานกันไดอยางงดงาม นําชมจัตุรัส
เดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซ่ึงรายลอมไปดวยรูปปم�น อาทิ เชน รูป
ปم�นเทพเจาเนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอรซิอุสถือหัวเมดูซา 
(Perseus with the Head of Medusa), รูปปم�นเดวิด ผลงานท่ีมีช่ือเสียงของ ไม
เคิล แองเจโล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองปซา (Pisa) เมืองแหงศิลปะที่สําคัญของอิตาลี เปนเมือง

เล็กๆอยูทางตะวันตกของ Florence ดานตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอรเร
เนียน แมวาจะเปนเมืองเล็กๆ แต Pisa ก็เปนเมืองท่ีมีช่ือเสียงและเปนที่รูจักของ
นักทองเท่ียวท่ัวโลก นําทานเขาสูบริเวณจัตุรัสดูโอโมแหงปซา หรือ จัตุรัสกัมโป เดย มี
ราโกลี (Compo Dei Miracoli) ท่ีประกอบดวยกลุมอาคารสถาปตยกรรมแบบโร
มาเนสก โดยเร่ิมจากหอพิธีเจิมน้ํามนต (Baptistery of  St. John) ที่ใหญที่สุดใน
อิตาลี ชมมหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแหงเมืองปซาอันเล่ือง ชม
หอเอนปซา (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณแหงเมืองปซา 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรยของโลกยุคกลาง เริ่มสรางเม่ือป ค.ศ.1173 ใชเวลาสรางประมาณ 175 ป 
แตระหวางการกอสรางตองหยุดชะงักลงไปเม่ือสรางไปไดถึงช้ัน 3 ก็เกิดการยุบตัวของ
ฐานข้ึนมา และตอมาก็มีการสรางหอตอเติมข้ึนอีกจนแลวเสร็จ โดยใชเวลาสราง
ท้ังหมดถึง 177 ป โดยท่ีหอเอนปซาน้ี กาลิเลโอ บิดาแหงวิทยาศาสตร ซึ่งเปนชาว
อิตาเล่ียนไดใชเปนสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโนมถวงของโลกที่วา ส่ิงของสองช้ิน 
น้ําหนักไมเทากัน ถาปลอยส่ิงของทั้งสองช้ินจากท่ีสูงพรอมกัน ก็จะตกถึงพ้ืนพรอมกัน 
จากน้ันใหทานอิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกราคาถูก ท่ีมีรานคาเรียงรายอยู
มากมาย จากน้ันนําทาน มาริมฝم�งแมน้ําอารโน จะพบกับสะพานเวคคิโอ (Vecchio) 
สะพานเกาแกท่ีมีมีรานขายทอง และอัญมณีอยูท้ังสองขาง นําทานเดินทางสูเมืองเว
นิส (Venice Mestre) ฝم�งแผนดินใหญ เมืองหลวงของแควนเวเนโต เวนิสถูกสราง
ข้ึนจากการเช่ือมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเปน
สวนหน่ึงของทะเลอาเดรียตริก เปนเมืองทาโบราณ และเปนเมืองท่ีใชคลองในการ
คมนาคม มากที่สุด  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน   
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN MESTRE หรือเทียบเทา 
วันท่ี 4 เกาะเวนิส – จตุรัสซานมารโค – น่ังเรือกอนโดลา – 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  ซ่ึงเช่ือมตอกับ
วังดอดจ (Doge’s Palace) อันเปนสถานท่ีพํานักของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต ซึ่ง
นักโทษช่ือดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ คาสโนวาน่ันเอง นําทานถายรูปบริเวณ
จัตุรัสซานมารโค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกลาวไววา “เปนหองน่ังเลนที่
สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถซานมารโค 
(St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน นําทานน่ัง
เรือกอนโดลา ลองชมคลองเวนิลองผานชมอาคารบานเรือนของชาวเวนิส จากน้ัน
อิสระใหทานไดมีเวลาเดินเท่ียวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย เชน เดิน
เลนชมมนตเสนหแหงนครเวนิส, เขาชมโบสถซานมารโคที่สวยงาม, ชอปปم�งสินคาของ
ท่ีระลึก อาทิเชน เคร่ืองแกวมูราโน,หนากากเวนิส เลือกซ้ือสินคาแฟช่ันช้ันนํา หรือน่ัง
จิบกาแฟในราน Café Florian ท่ีเปดใหบริการมาต้ังแตป ค.ศ.1720 

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

ของโลก นําทานชมมหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano)ที่สรางดวยศิลปะ
แบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสานกัน เปนสถาปตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟم�นฟูศิลปวิทยา
การ ชมแกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ท่ี
นับวาเปนชอปปงมอลลที่สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย 
ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลท่ี 2 ผูริเร่ิมการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และ
อนุสาวรียของศิลปนช่ือดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือ ลิโอนารโด ดารวินซ่ี ท่ีอยูใน
บริเวณดานหนาของโรงละครสกาลา 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN GOLDENMINE หรือเทียบเทา 
วันท่ี 5 มิลาน – แองเก้ิลเบิรก – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิรน – ซุก  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 จากน้ันเดินทางเขาสูหมูบานแองเก้ิลเบิรก (Engelberg) ซ่ึงต้ังอยูเชิงขุนเขาที่
สวยงามมีระดับอีกแหงหน่ึงของเทือกเขาแอลป�  ผานเสนทางไฮไลทของ
สวิตเซอรแลนด และวิวทิวทัศนสวยงามของทุงหญาตัดกับหิมะอันขาวโพลนปกคลุม
ยอดเขา นําทานขึ้นกระเชาลอยฟ�าทันสมัยระบบใหมลาสุดหมุน 360 องศา รอบตัว
เอง ชมทัศนียภาพอันตระการตาไดรอบทิศทางตามเสนทางข้ึนสูยอดเขาทิตลิส 
(Titlis) เขาชมถ้ําน้ําแข็ง (Ice Grotto)ที่ไมเคยละลาย  เชิญเพลิดเพลินสนุกสนาน
กับการเลนหิมะบนลานสกี สุดแสนประทับใจเปนอยางย่ิง ชมทิวทัศนของยอดเขา
ตางๆ ที่ปกคลุมไปดวยหิมะอันขาวโพลนสรางความงดงามใหกับขุนเขาเปนอันมาก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพ้ืนเมือง  
บาย เดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ

สวิตเซอรแลนด ท่ีถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโตหิน
แกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเปน
อนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติใน
ฝร่ังเศสเม่ือป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge)    ซ่ึงมีความยาว
ถึง 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 
เดินทางตอสูเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบท่ีสวยงามราวกับเทพนิยายต้ังอยู
ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว 
เมืองน้ียังมีอัตราการเก็บภาษีที่คอนขางต่ําจึงถือเปนที่ตากอากาศท่ีนิยมของเหลา
เศรษฐี คนดังสําคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ทานอาจจะเห็นซูเปอรคารจอดเรียง
รายอยู 2 ขางทาง จนเปนเร่ืองธรรมดาไปเลย นําทานเขาชมรานทําทองท่ีเกาแกที่สุด
ในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว 
Lohri เปดทําการต้ังแตสมัยศัตวรรตท่ี 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแตงในรูปแบบ
สถาปตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุมประตูและเสาโรมัน มีรูปปم�นและจิตรกรรม
ฝาผนัง ดวยการวาดลายหินออนดวยมือ ในป 1971 ไดเปดรานน้ีเปนพิพิธภัณฑศิลปะ
ล้ําคาและเคร่ืองประดับหายาก และบางช้ินมีเพียงช้ินเดียวในโลก มีเวลาใหทานเดิน
ช่ืนชมอาคาร งานศิลปะล้ําคาและเครื่องประดับหายากแลว ในสวนของ Lohri Store 
ยังมีนาฬิกาช้ันนําระดับโลกใหทานเลือกซ้ือเลือกชมอาทิ เชน Patek Philippe, 
Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , 



 

 

Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไมควรพลาด
เคกเชอรร่ี Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากราน Speck เคกท่ีมี
รสชาติที่เปนเอกลักษณและมีขายมากวารอยป มีบุคคลที่มีช่ือเสียงมากมายตางเคย
ล้ิมลองเคกจากรานน้ี เชน Charlie Chaplin, Winston Churchill หรือสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรานซิส โดยเมืองซุกน้ีมีการทําฟารมผลไม ทั้งสตอเบอรร่ี, บูลเบอรร่ี
, ราสเบอรร่ี,ลูกแพร ฯลฯ รวมทั้ง เชอรร่ี ท่ีมีปลูกมากกวา 40,000 ตน  

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PARK HOTEL ZUG หรือเทียบเทา 
วันท่ี 6 ซุก – รัพเพอรสวิล โจนา – วาดุซ – เซนทกัลเลน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานสูเมืองรัพเพอรสวิล - โจนา (Rapperswil-Jona) โดยเมืองน้ีจะต้ังอยู

ติดกับทะเลสาบซูริค (Lake Zurich) ในมลรัฐเซนทกัลเลน ในอดีตทั้งรัพเพอรสวิล 
และ โจนา น้ันเปนเมืองที่อยูแยกกัน จนกระท่ังรวมกันเมือป 2007 และไดกลายเปน
เมืองท่ีมีประชากรมากเปนอันดับสองของมลรัฐเซนทกัลเลน มีเนินเขาใจกลางตัวเมือง
ซ่ึงเปนท่ีต้ังของปราสาทเกา (Rapperswil Castle) ซ่ึงถูกสรางขึ้นราวๆ คศ.1220 
โดยทานเคาทแหงเมือง Rapperswil โดยปราสาทแหงน้ีเปนสัญลักษณประจําเมือง 
และยังกลายเปนจุดชมวิวเมืองท่ีสวยงาม มองเห็นทะเลสาบซูริค อาคารบานเรือนทั่ว
ท้ังเมือง และท่ีสําคัญชาวเมืองน้ีจะใหความสําคัญกับการปลูกดอกกุหลาบมาก เปน
แหลงเพาะปลูกกุหลาบมากกวา 600 สายพันธุ มากกวา 15,000 ดอกที่จะเบง
บานอยุท่ัวเมือง โดยเฉพาะในชวงฤดูรอนประมาณเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม
ของทุกป จนไดช่ือวาเปน "เมืองแหงกุหลาบ (Town of roses)"  นําทานออก
เดินทางสูเมืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน 
(Liechtenstein) เปนประเทศเล็กๆ มีพ้ืนที่เพียง 160 ตารางกิโลเมตรเทาน้ัน 
ประชากรทั้งประเทศเพียงแคเกือบ 4 หมื่นคน ต้ังอยูในทวีปยุโรปกลางเต็มไปดวย
ภูเขาสูง มีพรมแดนดานตะวันออกติดกับออสเตรียและดานตะวันตกติดกับ
สวิตเซอรแลนด และเปนที่นิยมของนักเลนกีฬาฤดูหนาว  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
บาย นําทานชมเมืองวาดุซ (Vaduz) เปนเมืองหลวงของประเทศและเปนท่ีต้ังของรัฐสภา

แหงชาติ เมืองต้ังอยูริมแมน้ําไรน ท่ีมีประชากรราว 5,100 คน นําทานสูจุดชมวิวเมือง
ละถายรูปคูกับปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาทที่ต้ังอยูบนยอดเขาสูงชันใน
ยานใจกลางเมือง โดยปราสาทแหงน้ียังเปนที่พักของพระบรมวงศานุวงศแหงลิคเทนส
ไตนต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ตัวปราสาทน้ันสรางต้ังแตสมัยศตวรรษท่ี 12 กอนท่ีจะมี



 

 

การบูรณะและตอเติมในปค.ศ. 1904 และตนศตวรรษที่ 1930 ปจจุบันตัวปราสาท
น้ันไมเปดใหสาธารณะทั่วไปเขาชม จากน้ันนําทานเขาสูราน Huber รานนาฬิกาและ
เคร่ืองประดับช่ือดัง แหลงรวมนาฬิกาช้ันนํามากมายและเรียกไดวามีย่ีหอช้ันนําครบ
มากที่สุดแหงหน่ึงเลยทีเดียว อาทิ เชน Patak Philippe, Rolex, Panerai , 
Omega, Brequets, IWC, Cartier, Piaget, Chopard ,Tag Heuer, 
Hublot, Vacheron Constantin, Audemars Piguet, Breitling, 
Longines, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Chanel, Hermes, Bvlgari, 
Rado, Tissot, Swatch ฯลฯ และพลาดไมไดกับการประทับตราในเลมหนังสือ
เดินทาง (Passport Stamp) เหมือนเวลาทานเดินทางผานดานตรวจคนเขาเมือง 
ท่ีน่ีไดรับการแตงต้ังอยางเปนทางการ ใหบริการประทับตราเปนที่ระลึกวาทานได
เดินทางมาถึงประเทศลิกเตนสไตนแหงน้ีแลว  นําทานเดินทางสูเมืองเซนทกัลเลน 
(St.Gallen) เมืองท่ีต้ังอยูในหุบเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสวิตเซอรแลนด
โดยช่ือเมืองน้ันไดมาจากนักบุญที่มาเผยแพรศาสนาเม่ือสมัยศตวรรษท่ี 7 ซ่ึงเมืองน้ี
น้ันเปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตคาธอลิคในยุคสมัยยุโรปกลางกอนจะเปล่ียนไปเปน
ศูนยกลางการคาผาและการเย็บปกถักรอยแทนในยุคหลัง นําทานเขาชมมหาวิหาร
เซนทกัลเลน (Convent of St. Gall) อันศักด์ิสิทธ์ิ ภายนอกน้ันโดดเดนดวยหอคอย
คู ตัววิหารน้ันตกแตงดวยศิลปะแบบบาโรค (Baroque) และไดรับการข้ึนทะเบียน
เปนมรดกโลกดวย จากน้ันนําทานเขาชมหอสมุดโบราณ(Abbey Library หรือ 
Stifsbibliotek)โดยหองสมุดน้ีนับวาเปนหองสมุดท่ีเกาแก อาจจะเรียกไดวารวยและ
เกาแกที่สุดในโลกแหงหน่ึง(Abbey Library is one of the richest and 
oldest in the world)  ภายหองโถงของหองสมุดตกแตงดวยงานไมแกะสลัก หิน
ออน และภาพวาดปูนเปยก ภาพเขียนเฟรสโกที่ออกแบบและเขียนโดยศิลปนที่มี
ช่ือเสียงชาวอิตาลี ไมเคิล แองเจโล อันวิจิตรงดงามบนเพดานของโดมหลังคา เปนที่
เก็บรวบรวมถึงหนังสือตางๆและเอกสารสําคัญ มากกวา 170,000 เลม และ
หองสมุดน้ียังไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกในป 1983 (หากไมสามารถเขาชม
มหาวิหารและหองสมุดได ทางบริษัทขอคืนเงินทานละ 10 CHF)  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก RADISSON BLU หรือเทียบเทา  
วันท่ี 7 ซูริค – สนามบิน  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสูสนามบิน เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ 

มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 



 

 

13.15 น.  เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินท่ี TG 971  
วันท่ี 8 กรุงเทพฯ 
06.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12
ป 
 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 
[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 
แตไมถึง7
ป  
[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

วันที่ 26 ธ.ค.62 – 
2 ม.ค.63 

69,90
0 69,900 69,900 69,900 38,900 11,900.

- 
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 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  (15 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 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 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 ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
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 

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�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�นวซีา่เหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนัทําการ จะมคีา่ Fast Track เพิ�มเตมิอกี 

ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ั�งนี� คา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�น ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระกบัทางศนูยร์บัยื�นโดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมชํ่ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ 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�สามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้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�ออกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ี�ออกให ้และผูท้ี�ถกูรับรองค่าใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 

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

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ�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�แจงวา่ทาํไมไม่

ม ี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�มเตมิไดท้กุเวลา หาก
ทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื�นวซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี
 

(กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชื�อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานที�เกดิ (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศที�เกดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 



 

 

7. สัญชาตปัิจจุบนั ..................................สญัชาตโิดยกําเนดิหากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)              

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชื�อ-นามสกลุ ที�อยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้อํีานาจ
ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………….…… 

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 



 

 

            ไมเ่คย 

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

 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

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

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที�พักที�มผีูจั้ดหาให ้

   ชําระค่าที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้ 

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

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

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

 
 
 


