
 

 

รหัสทัวร B2B1902400 
ทัวรยุโรป ฝร่ังเศส  สวิตเซอรแลนด อิตาล ี 9 วัน 6 คืน (EK) 
ต่ืนตาต่ืนใจกับพระราชวังแวรซายส (Versailles Palace) 
เท่ียวเมืองลูเซิรน (Lucerne) แหลงชอปปم�งยอดนิยม 
พาเท่ียวยอดเขาชิลธอรน (Schilthorn) เปนสถานที่ใชถายทําภาพยนตรเร่ือง James Bond 
007 
เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก บนเกาะเวนิส (Venice) 
ชม 3 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลก โคลอสเซ่ียม หอเอนปซา และหอไอเฟล 
ชมความอลังการของมหาวิหารเซนตปเตอร (St.Peter’s Basilica) ที่วาติกัน 

 



 

 

 โปรแกรมการเดินทาง 

วันที ่1 กรุงเทพ  
18.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

ประตู  9 เคานเตอร T สายการบิน เอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่ คอย
ตอนรับและอํานวยความสะดวก  

21.25 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินท่ี EK 373 
วันที่ 2 ดูไบ – ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ลองเรือบาโตมุช – ชอปปم�ง 
00.50 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 
04.05 น. ออกเดินทางตอสูกรุงปารีสดวยเท่ียวบิน EK71 
09.25 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถึงสนามบินถึงทาอากาศยานชารล เดอ โกลด ประเทศฝร่ังเศส นําทาน
ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 
5 ช๋ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 6 ช๋ัวโมงในวันท่ี 27 ตุลาคม 2562) นํา
ทานเดินทางสูมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส 
เมืองท่ีมีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกท่ี
นักทองเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปจจุบันกรุงปารีสเปนหน่ึงใน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ําสมัยแหงหน่ึงของโลก ท่ีทรง
ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง ส่ือ แฟช่ัน วิทยาศาสตร
และศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของ
โลก นําถายรูปเปนท่ีระลึกกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณท่ี
โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีสดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซ่ึงสรางข้ึน
ในป ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร นําทานผานลาน



 

 

 
 
 
 

ประวัติศาสตรจัตุรัสคองคอรด (Place de la Concorde) ที่พระเจา
หลุยสที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิ
โยตินในสมัยปฏิวัติฝร่ังเศส แลวผานเขาสูถนนสายโรแมนติก ชองป�เอลิ
เซ (Champs Elysees) ซ่ึงทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสู
ประตูชัยนโปเลียนนําชมและถายรูปคูกับประตูชัยนโปเลียน (Arc de 
Triomphe) สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส
เตอรลิทซในป 1805 โดยเร่ิมสรางข้ึนในป ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จ
ในป ค.ศ.1836  

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานลองเรือไปตามแมน้ําแซนด (Seine River Cruise) 

แมน้ําสายหลักของกรุงปารีสท่ีไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความ
สวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝาก
ฝم�งแมน้ํา  จากน้ันนําทานสูศูนยกลางการชอปปم�ง อิสระเลือกซ้ือสินคา
แฟช่ันราคาถูกในรานคาปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เชน 
เคร่ืองสําอาง น้ําหอม อาทิ เชน Hermès, Channel, Dior, 
L'Occitant, Calvin Klein, Givenchy, Gucci, Yves Saint 
Laurent, La Roche-Posay, Bio-derma, นาฬิกากระเป�า ฯลฯ 
จากน้ันนําทานเลือกซ้ือสินคาในหางสรรพสินคาใหญใจกลางกรุงปารีสที่
แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต (Galeries Lafayette) สินคาแฟช่ันมากมาย 
เชน  Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Bottega Veneta, 
Longchamp, Prada, Armani ฯลฯ หรือ ทานสามารถเลือกซื้อ



 

 

สินคาของสวิสจากราน Bucherer รานดังของสวิส ท่ีมีสาขาเปดอยูใจ
กลางกรุงปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน 
Rolex, Panerai, Omega, IWC, Cartier, Chopard, Tag 
Heuer, เคร่ืองหนัง, มีดพับ เปนตน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (หอยเอสคาโก) 
ที่พัก      เขาสูที่พัก โรงแรม  MERCURE PARIS CDG AIRPORT หรือ

เทียบเทา 
วันที่ 3 ปารีส – พระราชวังแวรซายน – ดิจอง  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซายส (Versaille Palace) 

อันย่ิงใหญ (มีไกดทองถ่ินบรรยายในพระราชวัง) ท่ีสรางข้ึนตามพระราช
ประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ท้ัง
จิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูปแกะสลักและเคร่ืองเรือน ซ่ึงเปนการใชเงิน
อยางมหาศาล พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง เชน โบสถหลวง
ประจําพระราชวัง,ทองพระโรงท่ีตกแตงอยางวิจิตรบรรจง, หองอพอลโล
, หองเมอคิวร่ี, หองกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมีความยาวถึง 73 
เมตร ซึ่งเปนหองที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระ
นารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝร่ังเศส 
อีกท้ังยังเปนหองที่ใชสําหรับจัดงานเล้ียงและเตนรําของพระนางมารี อัง
ตัวแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสท่ี 16, ชมหองบรรทมพระราชินีที่
ตกแตงอยางงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนท่ี



 

 

ย่ิงใหญ  
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย 
 

จากน้ันเดินทางสูเมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวง
แหงแควนเบอรกันดี ผานทุงราบอันกวางใหญแหลงผลิตมัสตารดช่ือดัง 
อีกท้ังยังมีช่ือเสียงในการผลิตไวนช้ันเลิศอีกดวย ผานชมอาคาร
บานเรือนสมัยเรเนสซองส โบสถและวิหารเกาแกในสมัยยุคกลาง ซ่ึงมี
จุดเดนคือ การมุงหลังคาดวยกระเบ้ืองสีแดงสดจัดเรียงเปนลวดลาย
งดงาม 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก  เขาสูท่ีพัก โรงแรม  NOVOTEL DIJON หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 ดิจอง – เบิรน – ชิลธอรน – อินเทอลาเคน  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) ซ่ึงไดรับการยกยองจากองคการ

ยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิรนยังถูกจัด
อันดับอยูใน 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ีสุดของโลกในป 
ค.ศ.2010 นําทานชมบอหมีสีน้ําตาล (Bear Park) สัตวท่ีเปน
สัญลักษณของกรุงเบิรน นําทาน ชมมารกาสเซ ยานเมืองเกา ปจจุบัน
เต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค เปนยานที่ปลอดรถยนต จึงเหมาะกับ
การเดินเที่ยวชมอาคารเกา อายุ 200-300 ป นําทานลัดเลาะชม ถนน
จุงเคอรนกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึงเต็ม
ไปดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกา



 

 

ไซท คล็อคเคนทรัม อายุ 800 ป ที่มี “โชว” ใหดูทุกๆช่ัวโมงในการตี
บอกเวลาแตละคร้ัง นําทานแวะถายรูปกับโบสถ Munster ส่ิงกอสราง
ทางศาสนาที่ใหญที่สุดในประเทศสวิตเซอรแลนด ถูกสรางข้ึนในป ค.ศ. 
1421 ประตูจะมีภาพท่ีบรรยายถึงการตัดสินคร้ังสุดทายของพระเจา 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองเมอรเรน (Murren) ข้ึนกระเชาที่ยาวที่สุดใน

สวิตเซอรแลนดสูยอดเขาชิลธอรน (Schilthorn) โดยยอดเขาแหงน้ี
ต้ังอยูในแถบบริเวณเทือกเขาแอลป� เปนยอดเขาที่มีความสูงกวา 
2,970 เมตร และเปนหน่ึงในแลนดมารกที่มีช่ือเสียงของ
สวิตเซอรแลนด ยอดเขาแหงน้ีน้ันมีช่ือเสียงไปทั่วโลกจากการท่ีเคยถูกใช
เปนสถานที่ถายทําเจมส บอนด 007 ภาค “On her majesty’s 
secret service” หรือในช่ือไทย "ยอดพยัคฆราชินี" ดานบนของยอด
เขาน้ันเปนท่ีต้ังของภัตตาคารหมุนได 360 องศา พิตซ กลอเรีย (Piz 
Gloria) ภัตตาคารแหงน้ีสามารถหมุนไดเปนวงกลม เพ่ือใหลูกคา
สามารถชมทิวทัศนของเทือกเขาแอลป�ไดรอบทิศทาง นอกจากน้ันแลว
ช้ันลางของภัตตาคารยังจัดเปนที่แสดงนิทรรศการของเจมสบอนด หรือ 
เรียกวา Bond World 007 อีกดวย ต่ืนเตนกับระเบียงวัดใจ Skyline 
walk เปนระเบียงชมวิวท่ีมีพ้ืนเปนกระจกใสมองทะลุลงไปยังเบ้ืองลาง 
โดยในวันที่อากาศดีน้ันจากยอดเขาชิลธอรน สามารถมองเห็นยอดเขา
ตางๆของสวิตเซอรแลนดไดหลายยอดเขาเลยทีเดียว เชน ยอดเขาไอ
เกอร , ยอดเขาทิตลิส , ยอดเขาเมินซ รวมถึงยอดเขาจุงฟราวดดวย นํา



 

 

คณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยแวะที่ Birg ที่มีทางเดินเรียบหนาผา 
แลวนําทานเดินทางตอสูเมืองอินเทอรลาเกน (Interlaken) เปนเมืองท่ี
ต้ังอยูระหวาง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ 
(Lake Brienz)  อันเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ และ มีความสําคัญ
ประหน่ึงเมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอลันด มีภาพของยอดเขาจูงเฟ
ราเปนฉากหลัง มีเวลาใหทานเดินเลนชมเมืองท่ีนารักแหงน้ี จากน้ันนํา
ทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) ซ่ึงไดรับการยกยองจากองคการ
ยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิรนยังถูกจัด
อันดับอยูใน 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ีสุดของโลกในป 
ค.ศ.2010 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ชีสฟองดูว) 
  เขาสูที่พัก โรงแรม CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 อินเทอลาเคน – ลูเซิรน – มิลาน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
 
 

จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยว
ยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบ
และขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of 
Lucerne) ท่ีแกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเปนอนุสรณรําลึกถึงการ
สละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อ
ป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาว
ถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงาม



 

 

ซ่ึงเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมท่ีมีหลังคาท่ี
เกาแกที่สุดในยุโรป สรางข้ึนเม่ือป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุม
สะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน   

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวัน 
บาย จากน้ันเดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกไดวา เปนเมือง

หลวงแหงแฟช่ันของโลก  
ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก          นําทานเขาสูที่พัก IBIS MILANO FIERA หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 มิลาน – ปซา – หอเอนปซา 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
 
 
 

นําทานถายรูปดานนอกของมหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di 
Milano) ที่สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกัน ชมความ
งดงามอันนาอัศจรรย  ของสถาปตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟم�นฟู
ศิลปวิทยาการ นําทานชม แกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria 
Vittorio Emanuele II) ซ่ึงนับวาเปนชอปปم�งมอลลที่สวยงาม หรูหรา
และเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานู
เอล ที่ 2 ผูริเร่ิมการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรียของ
ศิลปนช่ือดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือลีโอนารโด ดารวินซ่ี ท่ีอยูใน
บริเวณ ดานหนาของโรงละครสกาลา   

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (สปาร
เก็ตต้ีหมึกดํา) 



 

 

บา 
 

 

 

นําทานเดินทางสูเมืองปซา (Pisa) เมืองแหงศิลปะที่สําคัญของอิตาลี 
เปนเมืองเล็กๆอยูทางตะวันตกของ Florence ดานตะวันตกของเมือง
ติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน แมวาจะเปนเมืองเล็กๆ แต Pisa ก็เปน
เมืองท่ีมีช่ือเสียงและเปนที่รูจักของนักทองเท่ียวท่ัวโลก  นําทานเขาสู
บริเวณจัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ท่ี
ประกอบดวยกลุมอาคารสถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก โดยเร่ิมจากหอ
พิธีเจิมน้ํามนต (Baptistry of St. John) ที่ใหญท่ีสุดในอิตาลี, มหา
วิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแหงเมืองปซาอันเล่ือง ชม
หอเอนปซา (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณแหงเมืองปซา 1 
ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลาง เร่ิมสรางเมื่อป ค.ศ.1173 ใชเวลา
สรางประมาณ 175 ป แตระหวางการกอสรางตองหยุดชะงักลงไปเมื่อ
สรางไปไดถึงช้ัน 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานข้ึนมา และตอมาก็มีการ
สรางหอตอเติมข้ึนอีกจนแลวเสร็จ โดยใชเวลาสรางทั้งหมดถึง 177 ป 
โดยที่หอเอนปซาน้ี กาลิเลโอ  บิดาแหงวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนชาว
อิตาเล่ียนไดใชเปนสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโนมถวงของโลกที่วา 
ส่ิงของสองช้ิน น้ําหนักไมเทากัน ถาปลอยส่ิงของท้ังสองช้ินจากที่สูง
พรอมกัน ก็จะตกถึงพ้ืนพรอมกัน จากน้ันใหทานอิสระใหทานไดเลือกซ้ือ
สินคาที่ระลึกราคาถูก ที่มีรานคาเรียงรายอยู 

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก        เขาสูท่ีพัก โรงแรม RUSSOTT หรือเทียบเทา 
วันที่ 7 ปซา – ฟลอเรนซ – เมสเตร  
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 นําทานเดินทางตอสูแควนทัสคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของ
แควน คือ   ฟลอเรนซ (Florence) ท่ีไดรับขนานนามวาเปนเมือง
ศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนสซองส ซ่ึงลวนแลวแตมีโบราณสถาน
สําคัญ และมีทิวทัศนตามธรรมชาติที่สวยงาม จนไดรับการแตงต้ังให
เปนมรดกโลกจากองคกรยูเนสโกเมื่อ ป ค.ศ.1982 ทําใหทัสคานีมี
ช่ือเสียงในฐานะดินแดนทองเท่ียวยอดนิยมระดับโลก นักทองเที่ยวทั่ว
โลก ชมความย่ิงใหญ และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟ
โอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ ท่ีใหญ
เปนอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซ่ึงโดดเดนดวยสถาปตยกรรมท่ีใชหินออน
หลายสีตกแตงผสมผสานกันไดอยางงดงาม นําชมจัตุรัสเดลลาซิญญอ
เรีย (Piazza Della Signoria) ซ่ึงรายลอมไปดวยรูปปم�น อาทิ เชน รูป
ปم�นเทพเจาเนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอรซิอุสถือหัว
เมดูซา (Perseus with the Head of Medusa), รูปปم�นเดวิด 
ผลงานท่ีมีช่ือเสียงของ ไมเคิล แองเจโล จากน้ันนําทาน มาริมฝم�งแมน้ํา
อารโน จะพบกับสะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเกาแกที่มีมีราน
ขายทอง และอัญมณีอยูทั้งสองขาง 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  
บาย 
 
 

นําทานเดินทางสูเมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝم�งแผนดินใหญ เมือง
หลวงของแควนเวเนโต เวนิสถูกสรางข้ึนจากการเช่ือมเกาะเล็ก ๆ 
จํานวนมากเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเปนสวนหน่ึงของ
ทะเลอาเดรียตริก เปนเมืองทาโบราณ และเปนเมืองที่ใชคลองในการ



 

 

คมนาคม มากที่สุด   
ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก   นําทานเขาสูท่ีพัก RUSSOTT VENEZIA SAN GIULIANO 

หรือเทียบเทา 
วันที่ 8 เมสเตร – เกาะเวนิช – สนามบิน  
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทาง สูทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) นําทานลองเรือ

ผานชมบานเรือนของชาวเวนิส สูเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) 
ดินแดนแสนโรแมนติก เปนเมืองที่ไมเหมือนใคร โดยใชเรือแทนรถ ใช
คลองแทนถนน   มีสมญานามวาเปน "ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก" มี
เกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกันกวา 400 แหง 
ข้ึนฝم�งที่บริเวณซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส จากน้ันนําทานเดิน
ชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of 
Sighs) ที่มีเร่ืองราวนาสนใจในอดีต เม่ือนักโทษท่ีเดินออกจากหอง
พิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเปนคร้ัง
สุดทายระหวางเดินผานชองหนาตางที่สะพานน้ี ซ่ึงเช่ือมตอกับวังดอดจ 
(Doge’s Palace) อันเปนสถานท่ีพํานักของเจาผูครองนครเวนิสในอ
ดีตซึ่งนักโทษช่ือดังท่ีเคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ คาสโนวาน่ันเอง 
นําทานถายรูปบริเวณจัตุรัสซานมารโค (St.Mark’s Square) ที่นโป
เลียนเคยกลาวไววา “เปนหองน่ังเลนที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูก
ลอมรอบดวยอาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถซานมารโค (St.Mark’s 



 

 

Bacilica) ที่มีโดมใหญ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน จากน้ัน
อิสระใหทานไดมีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เชน เพ่ือชมมนต
เสนหแหงนครเวนิส, เขาชมโบสถซานมารโค, ชอปปم�งสินคาของท่ีระลึก 
อาทิเชน เครื่องแกวมูราโน,หนากากเวนิส หรือน่ังจิบกาแฟในราน Café 
Florian ที่เปดใหบริการมาต้ังแตป ค.ศ.1720 สมควรแกเวลานําทาน
เดินทางกลับสูฝم�งแผนดินใหญ Venice Mestre 

12.00 น. ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน มีเวลาใหทานทําเร่ืองคืน
ภาษี 

15.50 น. ออกเดินทางสูดูไบดวยเที่ยวบิน EK136 
** คณะเดินทางวันที่ 20-28 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 15.25 น. 
และถึงดูไบ เวลา 00.15 น. ** 

23.35 น. เดินทางถึงดูไบ รอเปล่ียนเคร่ือง 
วันที่ 9 กรุงเทพ 
03.40 น. นําทานเดินทางตอสูกรุงเทพดวยเที่ยวบินท่ี EK376 

** คณะเดินทางวันที่ 20-28 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 03.30 น. 
และถึงดูไบ เวลา 12.35 น. ** 

13.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12
ป 
 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12
ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

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

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

19-27 มิ.ย. 62 56,900.
- 56,900.- 56,900.- 56,900.- 39,900.

- 
   
8,900.- 

07-15 ก.ย. 62 56,900.
- 56,900.- 56,900.- 56,900.- 39,900.

- 8,900.- 

05-13 ต.ค. 62 56,900.
- 56,900.- 56,900.- 56,900.- 39,900.

- 8,900.- 

20-28 ต.ค. 62 56,900.
- 56,900.- 56,900.- 56,900.- 39,900.

- 8,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลว
เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจอง
คิวย่ืนวีซา  
           ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการ
จองทัวรโดย      
           อัตโนมัติ 
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ



 

 

เจาหนาท่ี  
           กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม  
           รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 
5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบ
หมูคณะและ 
           ย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจอง
ไดจากทาง 
          เจาหนาที่ 
6.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค

ประจําตัว หรือไม    
          สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัว

ตองใหการดูแล   
          สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ

จําเปนตองดูแล  
            คณะทัวรทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเทีย่วตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข

กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล  
         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  คาเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน, คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศอิตาลี (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันย่ืน เปนจํานวนเงิน
โดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถและไกดทองถ่ิน  (15 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 

 

เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง



 

 

บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ 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. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํา 



 

 

มาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวี
ซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว)   คาสวน
ตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆ 

     ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 
3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและ
บางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับ
เสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิ
ต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ
หองพักในเมืองเต็ม  
4. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 



 

 

5. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (อิตาลี) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 15 วันทําการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนท่ีศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 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 ข ึ�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 (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  



 

 

 
***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พํานกัอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ 
หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี
เพราะการยื�นขอวซีา่จะมเีงื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิ�มเตมิ และ บาง
สถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผูเ้ดนิทางที�ถอื
พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

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

ขาวเทา่นั�น ถ่ายไมเ่กนิ 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 แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 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�ถกูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนาทะเบยีน
สมรส 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�กําลังศกึษาอยู่  



 

 

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

5. เอกสารสว่นตวั 
- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายุตํ�ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 
6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งทาํหนงัสอืชี�แจงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศกบั
ใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคา้เขยีนหรอืพมิพข์ึ�นเอง) 
6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอือําเภอ 
(1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เท่านั�น) 
6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบตุรจากเขตหรอื
อําเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืที�มกีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ั�น 
6.4 ทา่นจะตอ้งนําหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศตัวจรงิ จากขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื
ปกครองบตุรเป็นสําเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสลุใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่นนํามา
ยื�น มเิชน่นั�นทางศนูยร์ับยื�น vfs จะไมร่ับยื�นเอกสารของบตุรทา่นโดยเด็ดขาด 
6.5 เนื�องจากการประทบัตรากงสุล จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หากทา่นไมแ่น่ใจวา่เอกสารใชไ้ด ้
หรอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททวัรก์อ่นนําไปประทับตรากงสลุ มเิชน่นั�นทา่นอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิและ
เสยีเวลาอนัมคีา่ของทา่นเพื�อไปทําเอกสารใหมอ่กีรอบ หากเอกสารที�ทา่นทํามาแลว้นั�นกลายเป็น
เอกสารที�ใชย้ื�นไมไ่ด ้
 
***โปรดอา่น กอ่นที�ทา่นจะไปทาํหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือําเภอใหบ้ตุรของทา่น 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคัด
หนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอื
หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สังกดั พรอ้มแนบ
สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 



 

 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่
ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

 
*** กรณีที�บดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทาํจดหมายชี�แจงวา่ทาํไม
ไมม่ ีpassport *** 

 
- กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กบับตุรที�สถานทตูดว้ย ท ั�งสองทา่น (เฉพาะควิเดี�ยวเทา่นั�น) 
7. หากพอ่หรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ื�นวซีา่พรอ้มลูก ใหทํ้าจดหมายชี�แจงภาษาองักฤษ 

อธบิายวา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวุันเริ�มและวนัหมดอายวุซีา่ พรอ้มทั �งถ่ายสําเนาหนา้
พาสปอรต์และหนา้วซีา่นั�นมาแนบดว้ย 

8. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถูกตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่เทา่น ั�น 
 
 

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิไดท้กุเวลา 
หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

 
แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูย ื�นวซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี

 
(กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 
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 (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  
6. ประเทศที�เกดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 
7. สัญชาตปัิจจุบนั ..................................สญัชาตโิดยกําเนดิหากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               
  หย่า                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 
  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 



 

 

 
10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชื�อ-นามสกลุ ที�อยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้อํีานาจปกครอง/

ดแูลผูเ้ยาว ์
    ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

    อเีมล............................................. 
12. อาชพีปัจจุบัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื�อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

สถาบนัศกึษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………….…… 

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดตั้ �งแตวั่นที�...............................ถงึวันที�..................................... 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

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

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผูีอ้ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   



 

 

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที�พักที�มผีูจ้ัดหาให ้

   ชําระค่าที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทั �งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะล่วงหนา้แลว้ 

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

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


