
 

 

รหัสทัวร  B2B1903107  
ทัวร ฝร่ังเศส สวิตเซอรแลนด อิตาลี 9 วัน 6 คืน (EK) 
ปารีส    พระราชวังแวรซายน     ลองเรือบาโตมุช      
ดิจอง     ยอดเขาชิลธอรน     อินเทอรลาเคน       
ลูเซิรน      มลิาน    หอเอนปซา       เกาะเวนิส  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

  
 
 
 

 
 
  
 
 
 
  
 
 

Panoramic View of Mt. Schilthorn  
ฝรั� งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี � วัน � คืน 
เดนิทาง พฤศจกิายน – ธันวาคม 2562 

ราคาเริ�มต้น  53,900.- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
18.30 

น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9 
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาทีค่อยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

20.35 
น. 

ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบิน EK 373 

  
วันที่ 2 ดูไบ – ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ลองเรือบาโตมุช – ชอปปم�ง 
00.50 

น. 
เดินทางถึงสนามบินดูไบ แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 

03.20 
น. 

ออกเดินทางตอสูกรุงปารีส ดวยเที่ยวบนิ EK 71 

08.00 
น. 

ถึงสนามบินถึงทาอากาศยานชารล เดอ โกลด ประเทศฝร่ังเศส นําทานผานพิธีตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) นําทานเดินทางสูมหา
นครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน ติด
อันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปจจุบันกรุงปารีสเปน
หน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหน่ึงของโลก ที่ทรงดวย
อิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟช่ัน วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุง
ปารีสเปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก นําถายรูปเปนที่ระลึกกับกับหอไอ

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ 
วนัที� 2. ดไูบ – ปารีส – ประตชูยั – หอไอเฟล – ลอ่งเรือบาโตมชุ – ช้อปปิ �ง 
วนัที� 3. ปารีส – พระราชวงัแวร์ซายน์ – ดจิอง 
วนัที� 4. ดิจอง – เบิร์น – ชิลธอร์น – อินเทอร์ลาเคน 
วนัที� 5. อินเทอร์ลาเคน – ลเูซิร์น – มิลาน 
วนัที� 6. มิลาน – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า 
วนัที� 7. ปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – เมสเตร้ 
วนัที� 8. เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สนามบิน 
วนัที� 9. ดไูบ – กรุงเทพฯ   



 

 

เฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีสดวยความสูงถึง 1,051 
ฟุต ซึ่ งสรางขึ้นในป  ค .ศ .1889 ที่บ ริเวณจัตุ รัสทรอคคาเดโร  นําท านผานลาน
ประวัติศาสตรจัตุรัสคองคอรด (Place de la Concorde) ที่พระเจาหลุยสที่ 16 
และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝร่ังเศส แลว
ผานเขาสูถนนสายโรแมนติกชองป�เอลิเซ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัส
คองคอรดตรงสูประตูชัยนโปเลียนนําชมและถายรูปคูกับประตูชัยนโปเลียน (Arc de 
Triomphe) สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาสเตอรลิทซในป 
1805 โดยเร่ิมสรางขึ้นในป ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.1836 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บาย จากน้ันนําทานลองเรือไปตามแมน้ําแซนด (Seine River Cruise) แมน้ําสายหลัก
ของกรุงปารีสที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอัน
คลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมน้ํา  จากน้ันนําทานสูศูนยกลางการชอปปم�ง 
อิสระเลือกซื้อสินคาแฟช่ันราคาถูกในรานคาปลอดภาษี (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 จากน้ันนําทานเลือกซื้อสินคาในหางสรรพสินคาใหญใจ
กลางกรุงปารีสที่แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต (Galeries Lafayette) สินคาแฟช่ันมากมาย 
เ ช น   Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Bottega Veneta, Longchamp, 
Prada, Armani ฯลฯ หรือ ทานสามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสจากราน Bucherer 
รานดังของสวสิ ที่มีสาขาเปดอยูใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน นาฬิกา



 

 

ยี่ ห อ ดั ง  อ าทิ เช น  Rolex, Panerai, Omega, IWC, Cartier, Chopard, Tag 
Heuer, เคร่ืองหนัง, มีดพับ เปนตน 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (หอยเอสคาโก) 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูทีพั่ก MERCURE PARIS CDG AIRPORT หรือเทียบเทา 

     
วันที่ 3 ปารสี – พระราชวงัแวรซายน – ดิจอง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซายส (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ (มี

ไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สรางขึ้นตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 
14 ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูปแกะสลักและเคร่ือง
เรือน ซึ่งเปนการใชเงินอยางมหาศาล พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง เชน โบสถ
หลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงที่ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอ
คิวร่ี, หองกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเปนหองที่พระยา
โกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจา
หลุยสที่ 14 แหงฝร่ังเศส อีกทั้งยังเปนหองที่ใชสําหรับจัดงานเลี้ยงและเตนรําของพระ
นางมารี อังตัวแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสที่ 16, ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตง
อยางงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บาย จากน้ันเดินทางสูเมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแหงแควนเบอร
กันดี ผานทุงราบอันกวางใหญแหลงผลิตมัสตารดช่ือดัง อีกทั้งยังมีช่ือเสียงในการผลิต
ไวนช้ันเลิศอีกดวย ผานชมอาคารบานเรือนสมัยเรเนสซองส โบสถและวิหารเกาแกใน
สมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเดนคือ การมุงหลังคาดวยกระเบ้ืองสีแดงสดจัดเรียงเปนลวดลาย



 

 

งดงาม 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NOVOTEL DIJON หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 4 ดิจอง – เบิรน – ชิลธอรน – อินเทอรลาเคน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมือง
มรดกโลกในป ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิรนยังถูกจัดอันดับอยูใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในป ค.ศ.2010 นําทานชมบอหมีสีน้ําตาล (Bear Park) 
สัตวที่เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน นําทาน ชมมารกาสเซ ยานเมืองเกา ปจจุบันเต็มไป
ดวยรานดอกไมและบูติค เปนยานที่ปลอดรถยนต จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคาร
เกา อายุ 200-300 ป นําทานลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนที่มีระดับสงูสุดของ
เมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึงเต็มไปดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ 
ชมนาฬิกาไซท คล็อคเคนทรัม อายุ 800 ป ที่มี “โชว” ใหดูทุกๆช่ัวโมงในการตีบอก
เวลาแตละคร้ัง นําทานแวะถายรูปกบัโบสถ Munster สิ่งกอสรางทางศาสนาที่ใหญที่สุด
ในประเทศสวิตเซอรแลนด ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการ
ตัดสินคร้ังสุดทายของพระเจา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองเมอรเรน (Murren) ขึ้นกระเชาที่ยาวที่สุดในสวิตเซอรแลนดสู

ยอดเขาชิลธอรน (Schilthorn) โดยยอดเขาแหงน้ีต้ังอยูในแถบบริเวณเทือกเขาแอลป� 
เปนยอดเขาที่มีความสูงกวา 2,970 เมตร และเปนหน่ึงในแลนดมารกที่มีช่ือเสียงของ
สวิตเซอรแลนด ยอดเขาแหงน้ีน้ันมช่ืีอเสียงไปทั่วโลกจากการที่เคยถูกใชเปนสถานที่ถาย
ทําเจมส บอนด 007 ภาค “On her majesty’s secret service” หรือในช่ือ
ไทย "ยอดพยัคฆราชินี" ดานบนของยอดเขาน้ันเปนที่ต้ังของภัตตาคารหมุนได 360 
องศา พิตซ กลอเรีย (Piz Gloria) ภัตตาคารแหงน้ีสามารถหมุนไดเปนวงกลม เพื่อให
ลูกคาสามารถชมทิวทัศนของเทือกเขาแอลป�ไดรอบทิศทาง นอกจากน้ันแลวช้ันลางของ
ภัตตาคารยังจัดเปนที่แสดงนิทรรศการของเจมสบอนด หรือ เรียกวา Bond World 
007 อีกดวย ตื่นเตนกับระเบียงวัดใจ Skyline walk เปนระเบียงชมวิวที่มีพื้นเปน
กระจกใสมองทะลุลงไปยังเบ้ืองลาง โดยในวันที่อากาศดีน้ันจากยอดเขาชิลธอรน 
สามารถมองเห็นยอดเขาตางๆของสวิตเซอรแลนดไดหลายยอดเขาเลยทีเดียว เชน ยอด
เขาไอเกอร , ยอดเขาทิตลิส , ยอดเขาเมินซ รวมถึงยอดเขาจุงฟราวดดวย นําคณะ
เดินทางลงจากยอดเขาโดยแวะที่ Birg ที่มีทางเดินเรียบหนาผา แลวนําทานเดินทางตอสู



 

 

เมืองอินเทอรลาเกน (Interlaken) เปนเมืองที่ต้ังอยูระหวาง ทะเลสาบทูน (Lake 
Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz)  อันเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ และ 
มีความสําคัญประหน่ึงเมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอลันด มีภาพของยอดเขาจูงเฟรา
เปนฉากหลัง มีเวลาใหทานเดินเลนชมเมืองที่นารักแหงน้ี จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุง
เบิรน (Bern) ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกในป 
ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิรนยังถกูจัดอันดับอยูใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวติที่
ดีที่สุดของโลกในป ค.ศ.2010 

 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ชีสฟองดูว) 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูทีพั่ก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 5 อินเทอรลาเคน – ลูเซิรน – มิลาน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับ
หน่ึงของสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชม
สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อ
เปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติใน
ฝร่ังเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 
204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือน



 

 

สัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป 
ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนว
สะพาน  

 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน 

บาย จากน้ันเดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหงแฟช่ัน
ของโลก 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก IBIS MILANO FIERA หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 6 มิลาน – ปซา – หอเอนปซา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานถายรูปดานนอกของมหาวหิารแหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สราง

ดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกัน ชมความงดงามอันนาอัศจรรย   ของ
สถาปตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟم�นฟูศิลปวิทยาการ นําทานชม แกลเลอรี วิคเตอร 
เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซึ่งนับวาเปนชอปปم�งมอลลที่
สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานู
เอล ที่ 2 ผูริเร่ิมการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรียของศิลปนช่ือดังในยุค
เรเนซองสอีก 1 ทาน คือลีโอนารโด ดารวินซี่ ที่อยูในบริเวณ ดานหนาของโรงละครสกา
ลา   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (สปารเก็ตตี้หมึกดํา) 



 

 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองปซา (Pisa) เมืองแหงศิลปะที่สําคัญของอิตาลี เปนเมืองเล็กๆอยู
ทางตะวันตกของ Florence ดานตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน แมวา
จะเปนเมืองเล็กๆ แต Pisa ก็เปนเมืองที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทั่วโลก  
นําท านเขาสูบ ริ เวณ จัตุ รัสกัม โป  เดย  มี ราโกลี  (Compo Dei Miracoli) ที่
ประกอบดวยกลุมอาคารสถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก โดยเร่ิมจากหอพิธีเจิมน้ํามนต 
(Baptistry of St. John) ที่ใหญที่สุดในอิตาลี, มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่
งดงามและหอเอนแหงเมืองปซาอันเลื่อง ชมหอเอนปซา (Leaning Tower of 
Pisa) สัญลักษณแหงเมืองปซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง เร่ิมสรางเมื่อป 
ค.ศ.1173 ใชเวลาสรางประมาณ 175 ป แตระหวางการกอสรางตองหยุดชะงกัลงไปเมื่อ
สรางไปไดถึงช้ัน 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา และตอมาก็มีการสรางหอตอเติมขึ้น
อีกจนแลวเสร็จ โดยใชเวลาสรางทั้งหมดถึง 177 ป โดยที่หอเอนปซาน้ี กาลิเลโอ  บิดา
แหงวิทยาศาสตร ซึ่งเปนชาวอิตาเลี่ยนไดใชเปนสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโนมถวงของ
โลกที่วา สิง่ของสองช้ิน น้ําหนักไมเทากัน ถาปลอยสิ่งของทั้งสองช้ินจากที่สูงพรอมกัน ก็
จะตกถึงพื้นพรอมกัน จากน้ันใหทานอิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ระลึกราคาถูก ที่มี
รานคาเรียงรายอยู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก RUSSOTT หรือเทียบเทา 



 

 

 
วันที่ 7 ปซา – ฟลอเรนซ – เมสเตร 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางตอสูแควนทัสคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน คือ   ฟลอ

เรนซ (Florence) ที่ไดรับขนานนามวาเปนเมืองศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนส
ซองส ซึ่งลวนแลวแตมีโบราณสถานสําคัญ และมีทิวทัศนตามธรรมชาติที่สวยงาม จน
ไดรับการแตงต้ังใหเปนมรดกโลกจากองคกรยูเนสโกเมื่อ ป ค.ศ.1982 ทําใหทัสคานีมี
ช่ือเสียงในฐานะดินแดนทองเที่ยวยอดนิยมระดับโลก นักทองเที่ยวทั่วโลก ชมความ
ยิ่งใหญ และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟโอเร (Santa Maria Dell 
Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ ที่ใหญเปนอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเดนดวย
สถาปตยกรรมที่ใชหินออนหลายสีตกแตงผสมผสานกันไดอยางงดงาม นําชมจัตุรัส
เดลลาซิญญอเรยี (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายลอมไปดวยรูปปم�น อาทิ เชน รูป
ปم� น เทพ เจ า เนปจูน  (Fountain of Neptune),วี ร บุ รุษ เปอรซิ อุ สถื อหั ว เม ดู ซ า 
(Perseus with the Head of Medusa), รูปปم�นเดวิด ผลงานที่มีช่ือเสียงของ ไมเคิล 
แองเจโล จากน้ันนําทาน มาริมฝم�งแมน้ําอารโน จะพบกับสะพานเวคคิโอ (Vecchio) 
สะพานเกาแกที่มีมีรานขายทอง และอัญมณีอยูทั้งสองขาง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝم�งแผนดินใหญ เมืองหลวงของแควน

เวเนโต เวนิสถูกสรางขึ้นจากการเช่ือมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเขาดวยกันในบริเวณ
ทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเปนสวนหน่ึงของทะเลอาเดรียตริก เปนเมืองทาโบราณ และเปน
เมืองที่ใชคลองในการคมนาคม มากที่สุด  

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูทีพั่ก RUSSOTT VENEZIA SAN GIULIANO หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 8 เมสเตร – เกาะเวนิช – สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทาง สูทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) นําทานลองเรือผานชม

บานเรือนของชาวเวนิส สูเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมน
ติก เปนเมืองที่ไมเหมือนใคร โดยใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน   มีสมญานามวาเปน 
"ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา 
400 แหง ขึ้นฝم�งที่บริเวณซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส จากน้ันนําทานเดินชม
ความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มีเร่ืองราว



 

 

นาสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสง
สวางและโลกภายนอกเปนคร้ังสุดทายระหวางเดินผานชองหนาตางที่สะพานน้ี ซึ่ง
เช่ือมตอกับวังดอดจ (Doge’s Palace) อันเปนสถานที่พํานักของเจาผูครองนครเวนิ
สในอดีตซึ่งนักโทษช่ือดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ คาสโนวาน่ันเอง นําทาน
ถายรูปบริเวณจัตุรัสซานมารโค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกลาวไววา 
“เปนหองน่ังเลนที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอาเขตอันงดงาม รวมทั้ง
โบสถซานมารโค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซน
ไทน จากน้ันอิสระใหทานไดมีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เชน เพื่อชมมนตเสนห
แหงนครเวนิส, เขาชมโบสถซานมารโค, ชอปปم�งสินคาของที่ระลึก อาทิเชน เคร่ืองแกวมู
ราโน,หนากากเวนิส หรือน่ังจิบกาแฟในราน Café Florian ที่เปดใหบริการมาต้ังแตป 
ค.ศ.1720 สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสูฝم�งแผนดินใหญ  

 
12.00 น. ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน มีเวลาใหทานทําเร่ืองคืนภาษ ี
15.25 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบนิที่ EK 136 

 
วันที่ 9 ดูไบ - กรุงเทพฯ 

00.15 น. เดินทางถึงดูไบ เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 
03.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที ่EK 376 
12.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมูิโดยสวัสดิภาพ 

  



 

 

 
อัตราคาบริการ Panoramic View of Mt. Schilthorn   

ฝรั่งเศส สวิตเซอรแลนด อิตาลี 9 วัน 6 คืน 
โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)                                                           

 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวม
ตั๋ว 

ทานละ 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ทานละ 
17-25 พ.ย. 62 53,900.- 53,900.- 53,900.- 36,900.- 8,900.- 
02-10 ธ.ค. 62 53,900.- 53,900.- 53,900.- 36,900.- 8,900.- 

26 ธ.ค.-03 ม.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 43,900.- 6,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ

เงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อ

ทําการจองควิยื่นวซีาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทาง
บริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาได
ทันท ี

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง
เจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไม
เหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถาม
ขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิ เศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 
ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกิน
กวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน



 

 

ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอม

คณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไข
ของสายการบิน) 

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

เจาหนาที่) 
 ค าประกันอุ บั ติ เห ตุ คุ มครองในระหวางการเดินทางวงเงินไม เกินท านละ 

1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม

เงื่อนไขกรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ

สามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิ เศษ, คาโทรศัพท , คาซักรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 
30 ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรค
ประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 



 

 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทาน

เอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศอิตาลี (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันยื่น 

เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (15 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดี
และถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวซีา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของ
ทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถ
ดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซา
ดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอก
ประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน   

5. ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตอง
เหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

6. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทาง
ราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิก

ทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัว
เคร่ืองบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและ
ชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน 
ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และ
ชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตู
ฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและ
รางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสาย
การบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บค าใชจาย ทานละ 10,000 

บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 

บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) 
เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานได
ชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน 



 

 

คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออก
ต๋ัวเคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่  ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวร
ทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก

แบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 
เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะ
ไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มี
อุณหภูมิตํ่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อให
เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจ
เปนหองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (อิตาลี) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 15 วันทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด 

และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

 
หมายเหตุ: การย่ืนวีซาแตละครั้งกับบริษัททัวร จะตองทําการย่ืนวีซา ประเภทหมูคณะ เทาน้ัน 
โดยการย่ืนเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยรับย่ืน จะเปนผูกําหนดวันย่ืนวี
ซาเทาน้ัน ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปย่ืนวีซาในวันที่กําหนดได อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม 
(Premium) ดังน้ี  

  ในกรณีที่เหลือระยะเวลาย่ืนวีซานอยกวา 11 วันทําการ นับจากวันเดินทาง  มีคาใชจาย
เพ่ิม  ทานละ 2,200 บาท   

  ในกรณีที่เหลือเวลาย่ืนวีซาเหลือนอยกวา 5 วันทําการ จะมีคา Fast Track เพ่ิมเติมอีก 
ทานละ 400 บาท รวมเปน 2,600 บาท 

**ทั้งน้ี คาใชจายที่เกิดขึ้น ผูเดินทางตองชําระกับทางศูนยรับย่ืนโดยตรง** 
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับ

ประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และ
หนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือ
นักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะ
การย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูต
ตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาใน
ประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรต
ตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลัง

ขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไม



 

 

ใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 
3. หลักฐานการเงิน 

3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดา
ของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ 
ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วันกอนวันย่ืนวีซา และหากบัญชีกระโดด
เดือนตองขอเปน Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม พี่
นอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอมเอกสารแสดง
ความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูที่ออกให และผูที่ถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตดิลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

4. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน 

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

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

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

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- สูติบัตร(กรณีเดก็อายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา 
6.1 บิดาหรือมารดา ตองทําหนังสือช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษวาใหเด็กเดินทางไปตางประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกคาเขียนหรือพิมพขึ้นเอง) 
6.2 บิดาหรือมารดา ตองขอหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศจากเขตหรืออําเภอ (1 



 

 

ใบ ตอ เด็ก 1 ทาน เทาน้ัน) 
6.3 ในกรณีพอหรือแมปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว ใหขอหนังสือปกครองบุตรจากเขตหรือ
อําเภอและจะตองเปนหนังสือที่มีการสืบพยานและหลักฐานเสร็จเรียบรอยแลวเทาน้ัน 
6.4 ทานจะตองนําหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศตัวจริง จากขอ 6.2 หรือ หนังสือ
ปกครองบุตรเปนสําเนาจากขอ 6.3 ไปแปลประทับตรากับกรมการกงสลุใหเสร็จเรียบรอยกอน
นํามาย่ืน มิเชนน้ันทางศูนยรับย่ืน vfs จะไมรับยื่นเอกสารของบุตรทานโดยเด็ดขาด 
6.5 เน่ืองจากการประทับตรากงสุล จะมีการเสียคาใชจาย หากทานไมแนใจวาเอกสารใชไดหรือไม 
รบกวนสอบถามบริษัททัวรกอนนําไปประทับตรากงสลุ มิเชนน้ันทานอาจจะตองไปเสียเงินและเสียเวลา
อันมีคาของทานเพื่อไปทําเอกสารใหมอีกรอบ หากเอกสารที่ทานทํามาแลวน้ันกลายเปนเอกสารที่ใช
ย่ืนไมได 
 
***โปรดอาน กอนที่ทานจะไปทําหนังสือยินยอมจากเขตหรืออําเภอใหบุตรของทาน 

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดา
จะตองคัดหนังสือยินยอม และระบุวาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดยบิดาจะตองคัด
หนังสือยินยอม และระบุวาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวา
ฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 

*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายชี้แจงวาทําไมไมมี 
passport *** 

 
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา

สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
7. หากพอหรือแมมีวีซาเชงเกนอยุแลวและไมไดยื่นวีซาพรอมลูก ใหทําจดหมายช้ีแจงภาษาอังกฤษ 

อธิบายวามีวีซาเชงเกนของประเทศอะไร ระบุวันเร่ิมและวันหมดอายุวีซา พรอมทั้งถายสําเนาหนา
พาสปอรตและหนาวีซาน้ันมาแนบดวย 

8. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทาน้ัน 



 

 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 

 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศอิตาล ี

 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 
 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………….…………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  
6. ประเทศที่เกิด……………………….……………………………..…………………………………………… 
7. สัญชาติปจจุบัน ..................................สัญชาติโดยกําเนิดหากตางจากปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

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

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

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................. 
    อีเมล............................................. 
12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน
.......................................................................................................... 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูของ

สถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
            ไมเคย 
     เคยได      ใชไดต้ังแตวันที่...............................ถึงวันที่..................................... 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุช่ือ .............................................    

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….  
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหต ุ การอนุมัตวิซีาเปนดลุพินิจของทางสถานทตู ทางบรษัิทไมมีสวนเกีย่วของใดๆทัง้สิน้ ทัง้น้ี
บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 


