
 

 

รหัสทัวร B2B1903110 
ทัวรยุโรป AUSTRIA CROATIA ITALY SWITZERLAND  
10 วัน 7 คืน (TG)  
พระราชวังฮอฟเบิรก โบสถสเตเฟ�นส เมืองซาเกรบ มหาวิหารเซนตสตีเฟน อุทยานแหงชาติพลิต
วิเซ อุทยาน Lower Lake MacArthur Glen Outlet Veneto เกาะเวนิส ชมสะพานถอน
หายใจ จัตุรัสซานมารโค เมืองเวโรนา โรงละครโรมันกลางแจง ทะเลสาบการดา เมืองมิลาน 
มหาวิหารแหงเมืองมิลาน แกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล หมูบานแองเกิ้ลเบิรก เขาทิตลิส ชม
ถํ้าน้ําแข็ง เมืองลูเซิรน ชมสิงโตหินแกะสลัก ชมสะพานไมชาเปล เมอืงซุก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

AUSTRIA CROATIA ITALY SWITZERLAND 
ออสเตรีย โครเอเชีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์  

10 วัน 7 คืน  



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
20.30 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร
สายการบินไทย ประตู 2 แถว D พบเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – ถนนสายวงแหวน – กราซ  
01.20 น. ออกเดินทางสูกรุงเวียนนา โดยเท่ียวบินท่ี TG 936  

*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางต้ังแต 24 พ.ย.. จะออกเดินทางเวลา 01.30 น.และ
ไปถึงเวียนนาเวลา 07.00 น.***   

07.15 น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผานข้ันตอนการตรวจคนเขา
เมือง จากน้ันพาทานชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ท่ีแวดลอมไปดวยอาคาร
อันงดงามสถาปตยกรรมเกาแก ผานชมโรงละครโอเปรา ที่สรางขึ้นในระหวางปค.ศ.
1863-1869 แตตัวอาคารไดถกูทําลายไปในระหวางสงครามโลกคร้ังที่ 2 และเปด
ใหมอีกคร้ังในปค.ศ.1955, ผานพระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซึ่งเปน
กลุมอาคารที่เคยเปนท่ีประทับของราชสํานักฮปัสบูรก มาต้ังแตคริสตศตวรรษท่ี 13 
จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 จากน้ันแวะถายรูปท่ีสวนสาธารณะสตัดตปารค 
(Stadtpark) เปนสวนขนาดใหญมีพื้นที่กวา 65,000 ตร.ม. เปนสวนสาธารณะ
ประจําเมืองเวียนนา ภายในสวนรมรื่นไปดวยตนไมนอยใหญ แลวยังมีรูปปم�นนักดนตรี
เอกของโลกที่มีช่ือเสียงมากมาย ชาวเวียนนานิยมมาเที่ยวพักผอนและยังใชเปนที่
ออกกําลังกายอีกดวย จากน้ันนําชมบริเวณรอบนอกโบสถสเตเฟ�นส (St. 
Stephen’s Cathedral) สัญลักษณของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจาคารลท่ี 6 โปรดให
สรางข้ึนในปค.ศ.1713 เพ่ือเปนการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน จากน้ัน
เชิญชอปปم�งสินคาเครื่องแกวสวาร็อฟสกี้ หรือสินคานานาชนิด อาทิเชน Louis 
Vitton, Gucci, รานนาฬิกา Bucherer, สินคาเส้ือแฟชั่นวัยรุนทนัสมัย เชน 
Zara, H&M ฯ9ฯ และสินคาของฝาก เชน ชอคโกแลตโมสารท ในยานถนนคารนท
เนอร (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
         บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองกราซ (Graz) เมืองสวยของออสเตรีย ที่ไดรับการ

คัดเลือกใหเปนเมืองหลวงแหงศิลปวัฒนธรรมแหงยุโรป และเปนเมืองใหญอันดับ
สอง ของประเทศออสเตรีย  ในอดีตเมืองกราซเปนเมืองหนาดานท่ีมีป�อมปราการอัน
แข็งแกรงไวป�องกนัการรุกรานจากพวกเติรก กราซต้ังอยูริมแมน้ํา เมอร เปน
ศูนยกลางของสถาปตยกรรมตางๆจากทุกสมัย ท้ังโกธิค เรอเนสซองส และบารอก 



 

 

อีกท้ังยังเปนที่ต้ังของ มหาวิทยาลัยกราซ มหาวิทยาลัยที่มีความเกาแกซึ่งสรางในป 
ค.ศ. 1585 และตอมาเมืองกราซไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดก
โลก ในป ค.ศ.1999 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก เดินทางเขาสูที่พัก Hotel Roomz  หรือเทียบเทา  
วันที่ 3 กราซ – ซาเกรบ – อุทยานแหงชาติพลติวิเซ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของโครเอเชีย ดินแดนแหง

ทะเลเอเดรียติค ซ่ึงมคีวามเกาแกแฝงดวยเสนหและมนตขลัง ซาเกรบเปนเมืองแหง
ศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุงเรืองมาต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 11 นําทานถายรูปกับมหา
วิหารเซนตสตีเฟน (St. Stephen Cathedral) ซึ่งมียอดแหลมทรงกลวยคูบนยอด
วิหารตกแตงอยางงดงาม มหาวิหารน้ีก็ไดรับการบรูณะใหมอีกหลายคร้ัง จนกระทั่ง
รูปรางมหาวิหารงดงามในรูปแบบนิโอ-โกธิค ดังปจจุบัน ซึ่งไดรับอิทธิพลจากการ
บูรณะกอสรางในป ค.ศ. 1880 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  
บาย นําทานเดินทางสูอุทยานแหงชาติพลติวิเซ (Plitvice National Park) ซึ่งไดรบัการ

ข้ึนทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานน้ีมีพ้ืนท่ี
ประมาณ 29,482 เฮคเตอร หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 223 ตาราง
กิโลเมตรเปนพื้นที่ป�าและพ้ืนน้ําครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกโิลเมตร มี
ทะเลสาบสีเธอรคอยซถึง 16 แหงท่ีมีความงดงามแตกตางกนั 

 



 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก GRABOVAC หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 อุทยานแหงชาติพลิตวิเซ – โอพาเทีย 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางสูอุทยานแหงชาติพลติวิเซ (Plitvice National Park) ซึ่ง

ไดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานน้ีมี
พ้ืนท่ีประมาณ 29,482 เฮคเตอร หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 223 
ตารางกิโลเมตรเปนพ้ืนที่ป�าและพ้ืนน้ําครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มี
ทะเลสาบสีเธอรคอยซถึง 16 แหงท่ีมีความงดงามแตกตางกนั นําทานเขาชมความ
งามของอุทยาน Lower Lake โดยลองเรือขามทะเลสาบ Jezero Kozjak ***ใน
กรณีท่ีทะเลสาบเปนน้ําแข็งจนไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทคืนเงินทานละ 5ยู
โร*** ซึ่งเปนทะเลสาบท่ีใหญที่สุดในอุทยานแหงน้ี อีกทั้งยังเปนทะเลสาบที่เชื่อม
ระหวางอุทยานตอนลางขึ้นสูทะเลสาบช้ันบนของอุทยาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติอัน
งดงามและความอลังการของ Lower Lake ที่ประกอบดวยทะเลสาบ Milanovac, 
Gavanovac และ Kaluderovac เปนตน นําทานเดินชมทะเลสาบตางๆ ตาม
ทางเดินสะพานไมท่ีเช่ือมแตละทะเลสาบเขาดวยกัน ชม Veliki Slip ชมน้ําตกที่
ใหญท่ีสุดในอุทยานมีความสูงถึง 70 เมตร  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานออกเดินทางสูแควนอิสเตรีย (Istria) ชมเมืองโอพาเทีย (Opatija) เปนเมือง

ทองเท่ียวต้ังอยูทางฝم�งตะวันตกรมิทะเลอาเดรียติก มบีานพักตากอากาศสไตล
ออสเตรียที่เรียงรายอยูตามชายฝم�ง นําทานเที่ยวชมเมืองท่ีเต็มเปم�ยมไปดวยมนตเสนห
ของบานพักริมชายฝم�ง แวะถายรูปกบัรูปปم�นหญิงสาวกับนกนางนวล (Maiden with 
the Seagull) เปนรปูปم�นหญิงสาวท่ีงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยูท่ีมือ  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก AMADRIA OPATIA หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 โอพาเทีย – พูลา – แอมฟเธียรเตอร – โรวินจ – เอาทเลท – เวนิส เมสเตร 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองพูลา (PULA) หรือ โพลาในภาษาอิตาเลียน เปนเมืองที่เกาแก

ท่ีสุดที่มีความโดดเดนในฐานะศูนยกลางคาบสมุทรอิตาเลียน เมืองน้ีเคยเปน
ศูนยกลางของแหลมอิสเตรีย และเคยเปนดินแดนของประเทศอิตาล ีชมส่ิงกอสรางใน
สมัยโรมันท่ีใหญและสําคัญที่สุดคือ สนามอารีนา (Arena) หรือท่ีเรียกวา 
Amphitheater สนามกีฬากลางแจงน้ีมีอายุรุนราวคราวเดียวกับโคลอสเซียมที่กรุง



 

 

โรมเปนอารีนาที่ใหญเปนอันดับหกที่สรางข้ึนในยุคโรมันเรืองอํานาจและสรางขึ้นตาม
แบบเดียวกบัโคลอสเซียมในกรุงโรม สามารถจุคนไดถงึ 23,000 คน ปจจุบนัมกัใช
เปนสถานที่จัดงานกิจกรรมกลางแจง เทศกาลดนตร ีรวมทั้งสถานที่จัดงานภาพยนต
ประจําป (International Film Festival) อีกดวย 
จากน้ันเดินทางสูเมืองโรวินจ (ROVINJ) เมืองสวยชายทะเล ต้ังอยูบนแหลมอิสเตรีย 
ดวยความท่ีดินแดนน้ีถกูปกครองโดยเวเนเช่ียน จึงทําใหสถาปตยกรรมและ
วัฒนธรรมของเมืองน้ีมีความคลายคลึงกบัเกาะเวนิส โดยม ีโบสถ St. Euphemia 
ซึ่งเปนโบสถท่ีมียอดสูงถึง 61 เมตร และถือวาเปนโบสถที่สูงท่ีสุดของเมืองน้ี ต้ัง
ตระหงานอยูบนเนินเขาเปนสัญลักษณของเมือง อิสระใหทานเดินชมเมืองเก็บภาพ
เปนท่ีระลึก 

 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานเดินทางสู MacArthur Glen Outlet Veneto ใหเวลาทานไดอิสระชอป

ปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, 
BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 
LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย แลวนําทานเดินทาง
สูเมืองเวนิส เมสเตร 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HOLIDAY INN MESTRE หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 เมสเตร – เกาะเวนิส – เวโรนา 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทาง สูทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) นําทานลองเรือผานชม



 

 

บานเรือนของชาวเวนิส สูเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมน
ติก เปนเมืองท่ีไมเหมือนใคร โดยใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน   มีสมญานามวา
เปน "ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือม
ถึงกันกวา 400 แหง ข้ึนฝم�งที่บริเวณซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส จากน้ันนํา
ทานเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ที่มี
เรื่องราวนาสนใจในอดีต เม่ือนักโทษท่ีเดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมี
โอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเปนคร้ังสุดทายระหวางเดินผานชองหนาตางท่ี
สะพานน้ี  ซึ่งเช่ือมตอกับวังดอดจ (Doge’s Palace) อันเปนสถานที่พํานักของเจา
ผูครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษช่ือดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ คาสโนวา
น่ันเอง นําทานถายรูปบริเวณจัตุรัสซานมารโค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียน
เคยกลาวไววา “เปนหองน่ังเลนที่สวยท่ีสุดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอาเขตอัน
งดงาม รวมทั้งโบสถซานมารโค (St.Mark’s Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ 5 โดม ตาม
แบบศิลปะไบแซนไทน จากน้ันอิสระใหทานไดมีเวลาเดินเท่ียวชมเกาะอันสุดแสนโร
แมนติกตามอัธยาศัย เชน เดินเลนชมมนตเสนหแหงนครเวนิส, เขาชมโบสถซานมาร
โคที่สวยงาม, ชอปปم�งสินคาของท่ีระลึก อาทิเชน เคร่ืองแกวมรูาโน,หนากากเวนิส 
เลือกซื้อสินคาแฟชั่นชั้นนํา หรือน่ังจิบกาแฟในราน Café Florian ท่ีเปดใหบริการ
มาต้ังแตป ค.ศ.1720  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (สปาเกตต้ีหมึกดํา) 



 

 

บาย หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเวโรนา (Verona) เมืองใหญอันดบั 2 รองจากเว
นิส ของแควนเวเนโต และเมืองเวโรนายังไดข้ึนทะเบียนเปนเมืองมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมขององคการยูเนสโกเมื่อป ค.ศ. 2000 อีกทั้งวิลเลียม เชกสเปยร นักกวี
และนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ผูไดรบัการยกยองวาเปนนักเขียนผูย่ิงใหญของ
อังกฤษและของโลกยังใชบรรยากาศและเร่ืองราวความรักของหนุมสาวสองตระกูล
ในเวโรนา แตงเปนละครโศกนาฏกรรมข้ึนเมือ่ป ค.ศ. 1595 เร่ือง โรมิโอกบัจูเลียต  
พาทานถายรูปกับโรงละครโรมันกลางแจง (Verona Arena) ท่ีมีขนาดใหญเปน
อันดับ 3 ของโลก สรางขึ้นเมื่อต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 1 โดยมีลักษณะเชนเดียวกับ
โคลอสเซียมในกรุงโรม เพียงแตมีขนาดเล็กกวา ซึ่งปจจุบันยังคงมกีารเปดแสดงโอเป
ราหรือคอนเสิรตกลางเเจงในสนามกีฬาอยูเปนประจํา นําทานถายรูปดานนอกกบั
บานเลขท่ี 23 ของจูเลียต ชมระเบียงแหงเรื่องราว โรแมนติกที่จูเลียตเฝ�ารอคอยพบ
โรมิโอทุกค่ําคืน และบริเวณหนาบานยังมรูีปปم�นสําริดขนาดเทาตัวจริงของจูเลยีต 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก MAXIM  หรือเทียบเทา 
วันที่ 7 เวโรนา – ซีโมเน – ลองเรือทะเลสาปการดา – มิลาน   
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองซีรมิโอเน (Sirmione) เมืองพักตากอากาศทีผ่สมผสานกับ

อารยธรรมกวา 2,000 ป  โดยเปนอาณานิคมของเมืองเวนิสในอดีต ตัวเมืองน้ันมี
ภูมิประเทศที่หอมลอมไปดวยทะเลสาบการดา (Lake Garda) ซึ่งเปนทะเลสาบที่
ใหญท่ีสุดของประเทศอิตาล ีนําทานลองเรือทะเลสาบการดา ชมทะเลสาบท่ีมีพ้ืนท่ี
ราว 360 ตารางกิโลเมตร โดยทะเลสาบแหงน้ีเกิดจากการละลายของธารน้ําแข็ง ชื่อ 
Garda ระหวางลองเรือทานจะไดชมทัศนียภาพของแนวเทือกเขาแอลป�อันสวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย เดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหงแฟช่ันของโลก 

นําทานถายรูปดานนอกของมหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสราง
ดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกัน ชมความงดงามอันนาอัศจรรย ของ
สถาปตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟم�นฟูศิลปวทิยาการ นําทานชม แกลเลอรี วิคเตอร 
เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซึง่นับวาเปนชอปปم�งมอลลท่ี
สวยงาม หรูหราและเกาแกท่ีสุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของกษตัรยิวิคเตอร เอ็ม
มานูเอล ที่ 2 ผูริเร่ิมการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรียของศิลปนชื่อ
ดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือลีโอนารโด ดารวินซี่ ที่อยูในบริเวณ ดานหนาของ
โรงละครสกาลา  



 

 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก ALLEGROITALIA ESPRESSO LINATE หรือ

เทียบเทา 
วันที่ 8 มิลาน – แองเกิ้ลเบิรก – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิรน – ซริูค  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางเขาสูหมูบานแองเกิ้ลเบิรก (Engelberg) ซึ่งต้ังอยูเชิงเขาที่สวยงามมี

ระดับอีกแหงหน่ึงของเทือกเขาแอลป�  ผานเสนทางไฮไลทของสวิตเซอรแลนด และวิว
ทิวทัศนสวยงามของทุงหญาตัดกับหิมะอันขาวโพลนปกคลมุยอดเขา นําทานนําทาน
ข้ึนกระเชาโรแตร (Rotair cable car) หรือกระเชาลอยฟ�าหมุนรอบตัวเอง 360 
องศา (Revolving Gondola) ชมทัศนียภาพอันตระการตาไดรอบทิศทางตาม
เสนทางขึ้นสูยอดเขาทิตลิส (Titlis) ท่ีมีหิมะปกคลมุตลอดท้ังป ดวยความสูงถงึ 
3,238 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล นําทานเขาชมถํ้าน้ําแข็ง (Ice Grotto) ที่ไมเคย
ละลายและอุณหภูมิไมเคยสูงกวา -1 องศา  จากน้ันใหเวลาทานอิสระทํากิจกรรม
ตางๆ บนยอดเขา ท้ังเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเลนหิมะ ,ชมววิทิวทัศนของยอด
เขาตางๆ ของเทือกเขาแอลป�ท่ีปกคลุมไปดวยหิมะ ,เดินขาม" The TITLIS Cliff 
Walk "  สะพานแขวนท่ีต้ังอยูสูงท่ีสุดของทวีปยุโรป ชมทัศนียภาพที่สวยงามของ
เทือกเขาแอลป� อันสวยงามแบบกวางไกลสุดสายตา (สะพานแขวนอาจจะปด ในกรณี
ถาสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมืองบนยอดเขา 
บาย จากน้ันเดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมอืงทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ

สวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและเทือกเขาแอลป� จากน้ันพาทาน
ชมสิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument) ท่ีแกะสลักบนผาหินธรรมชาต ิเพื่อเปน
อนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติใน
ฝร่ังเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 
204.7 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามท่ีพาดผานกลาง
เมือง ซึง่เปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานแบบโครงที่เกาแกที่สุดท่ี
ยังหลงเหลืออยูในโลก เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกท่ีสุดในยุโรป เดินทางตอสู
เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบท่ีสวยงาม เมืองตากอากาศของเหลาเศรษฐี 
นําทานชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) สัญลักษณที่สําคัญแหงหน่ึง
ของเมือง นําทานเขาชมรานชางทองที่เกาแกที่สุดในยุโรป (The Oldest house 
of goldsmiths in Europe) ของครอบครวั Lohri เปดทําการต้ังแตสมัยศตวรรษ
ท่ี 16 ภายในอาคารตกแตงต้ังแตสมัยจักวรรดินโปเลียน รานน้ีเปนกึ่งพิพิธภัณฑ



 

 

ศิลปะลํ้าคาและเครื่องประดบัทีห่ายาก และบางช้ินมีเพียงช้ินเดียวในโลก ในสวนของ 
Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นนําระดับโลกใหทานเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เชน Patek 
Philippe ที่เรียกไดวา มีใหเลือกมากท่ีสุด, Franck Muller Cartier , Piaget, 
Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, 
Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ โดยเมืองซกุน้ีมีการทําฟารมผลไม ทั้งสตอเบอรร่ี, 
บูลเบอรร่ี, ราสเบอรร่ี,ลูกแพร ฯลฯ โดยเฉพาะเชอรร่ี ท่ีมปีลูกมากกวา 40,000 ตน 
ซึ่งทานไมควรพลาดชมิของหวานท่ีผลิตจากผลไมตระกูลเบอรร่ี รวมทั้ง เคกเชอรรี่ ท่ี
ข้ึนช่ือของเมือง  

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก B&B ZURICH EAST หรือเทียบเทา  
วันที่ 9 ซูริค – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาชอปปم�งสินคา

ปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน 
13.30 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ เท่ียวบินที่ TG 971 

*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางต้ังแต 25 ตุลาคม จะเปล่ียนเวลาเปน 13.15 น. และ
ไปถึงกรุงเทพเวลา 06.10 น. *** 

วันที่ 10 กรุงเทพ 
05.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ 

 

อัตราคาบรกิาร  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 
ทานละ 

วันที่ 20-29 
ก.ย. 62 59,900.- 59,900.- 59,900.- 37,900.- 7,900.- 
วันที่ 25 ต.ค. 
62 - 03 พ.ย. 
62 

59,900.- 59,900.- 59,900.- 37,900.- 7,900.- 



 

 

วันที่ 27 ต.ค. 
62 - 05 พ.ย. 
62 

59,900.- 59,900.- 59,900.- 37,900.- 7,900.- 

วันที่ 30 ต.ค. 
62 - 08 พ.ย. 
62 

59,900.- 59,900.- 59,900.- 37,900.- 7,900.- 

วันที่ 22 พ.ย. 
62 - 01 ธ.ค. 
62 

59,900.- 59,900.- 59,900.- 37,900.- 7,900.- 

วันที่ 24 พ.ย. 
62 - 03 ธ.ค. 
62 

59,900.- 59,900.- 59,900.- 37,900.- 7,900.- 

วันที่ 22-31 
ธ.ค. 62 59,900.- 59,900.- 59,900.- 37,900.- 7,900.- 
วันที่ 26ธ.ค. 62 
– 4 ม.ค 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 37,900.- 7,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง่ือนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมดัจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญช ีท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรบัเงนิมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบรษิัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 



 

 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษัิทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกนิกวา 30 ก.ก.และมากกวา 



 

 

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

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5.  คาธรรมเนียมวีซาเชงเกนประเทศอิตาล ี(ผูยืน่วีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวัน

ยื่น เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6.  คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่, พนักงานขับรถ (18 ยูโร) 
7.  คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (30 ยูโร) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจร ิ
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพจิารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดงึเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสอืเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวติัการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 



 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใชผูทีม่ปีญหาทางดานสุขภาพและรางกาย 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

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเกบ็  

7. กรณีย่ืนวซีาแลวไมไดรบัการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 



 

 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
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. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรตัและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (อิตาลี) 

ใชเวลาทําการอนุมัติวซีาประมาณ 15 วนัทําการ 

ยื่นวีซาแสดงตนท่ีศูนยยื่นวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 

 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต 



 

 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละคร้ังกบับริษัททัวร จะตองทําการย่ืนวีซา ประเภทหมูคณะ 
เทาน้ัน โดยการย่ืนเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ข้ึนไป โดยทางศูนยรับยืน่ จะเปนผู
กําหนดวันยื่นวีซาเทาน้ัน ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวีซาในวนัท่ีกําหนดได อาจมี
คาใชจายเพ่ิมเติม (Premium) ดังน้ี  

 ในกรณีท่ีเหลือระยะเวลายื่นวีซานอยกวา 11 วันทําการ นับจากวันเดินทาง  มี
คาใชจายเพ่ิม  ทานละ 2,200 บาท   

 ในกรณีท่ีเหลือเวลายื่นวีซาเหลือนอยกวา 5 วนัทําการ จะมคีา Fast Track 
เพ่ิมเติมอีก ทานละ 400 บาท รวมเปน 2,600 บาท 

**ท้ังน้ี คาใชจายท่ีเกิดข้ึน ผูเดินทางตองชําระกับทางศูนยรับยื่นโดยตรง** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารดุ (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ
เพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวม
ไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 



 

 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ 
(พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ
เคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดบัญชี หรือ 
Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารท่ัวไป 
สวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝาก
หรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วันกอนวันยืน่วีซา และหากบัญชี
กระโดดเดือนตองขอเปน Statement เทาน้ัน) 

3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรบัรองคาใชจายได ตองเปน 
พอ แม พี่นอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 

3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอม
เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน 

3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออก
คาใชจาย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให เชน 
สําเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

4. หลักฐานการทํางาน   



 

 

- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการ
หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 

- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

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

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถาม)ี 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน) 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา 
6.1 บิดาหรือมารดา ตองทําหนังสือช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษวาใหเด็กเดินทางไป
ตางประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกคาเขียนหรือ
พิมพข้ึนเอง) 
6.2 บิดาหรือมารดา ตองขอหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศจากเขตหรือ
อําเภอ (1 ใบ ตอ เด็ก 1 ทาน เทาน้ัน) 
6.3 ในกรณีพอหรือแมปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว ใหขอหนังสือปกครองบุตรจากเขต



 

 

หรืออําเภอและจะตองเปนหนังสือที่มีการสืบพยานและหลักฐานเสร็จเรียบรอยแลว
เทาน้ัน 
6.4 ทานจะตองนําหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศตัวจริง จากขอ 6.2 หรือ 
หนังสือปกครองบุตรเปนสําเนาจากขอ 6.3 ไปแปลประทับตรากบักรมการกงสุลใหเสร็จ
เรียบรอยกอนนํามายื่น มิเชนน้ันทางศนูยรับยืน่ vfs จะไมรับยื่นเอกสารของบุตรทาน
โดยเด็ดขาด 
6.5 เน่ืองจากการประทับตรากงสุล จะมีการเสียคาใชจาย หากทานไมแนใจวาเอกสาร
ใชไดหรือไม รบกวนสอบถามบริษัททัวรกอนนําไปประทับตรากงสุล มิเชนน้ันทานอาจจะ
ตองไปเสียเงินและเสียเวลาอันมีคาของทานเพื่อไปทําเอกสารใหมอีกรอบ หากเอกสารท่ี
ทานทํามาแลวน้ันกลายเปนเอกสารที่ใชยื่นไมได 
 
***โปรดอาน กอนที่ทานจะไปทําหนังสือยินยอมจากเขตหรืออําเภอใหบุตรของทาน 
 

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอม และระบุวาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยนิยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอม และระบุวาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบดิาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพนัธเปนอะไรกันกบัเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 



 

 

- กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายช้ีแจงวา
ทําไมไมมี passport *** 

- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม
เดินทางมาสัมภาษณกบับุตรท่ีสถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 

7. หากพอหรอืแมมีวีซาเชงเกนอยุแลวและไมไดยื่นวีซาพรอมลูก ใหทําจดหมายชี้แจง
ภาษาอังกฤษ อธิบายวามีวีซาเชงเกนของประเทศอะไร ระบุวันเริ่มและวันหมดอายุวีซา 
พรอมทั้งถายสําเนาหนาพาสปอรตและหนาวีซาน้ันมาแนบดวย 

8. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซน็เฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี
ซาเทาน้ัน 

9.  
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพิ่มเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศอิตาล ี

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของ
ทาน) 

 

ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 



 

 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานท่ีเกิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศท่ีเกิด……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สัญชาติปจจบัุน ..................................สัญชาติโดยกําเนิดหากตางจาก
ปจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

 

9. สถานภาพ        โสด           แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

  หยา                แยกกันอยู            หมาย 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

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

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

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

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 

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



 

 

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

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................. 

    อีเมล............................................. 

12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน
.......................................................................................................... 

13. ช่ือบรษัิทหรือรานคา ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอก
ช่ือ ท่ีอยูของสถาบันศึกษา 

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

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

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

         ไมเคย 

     เคยได      ใชไดต้ังแตวันที่...............................ถึงวันท่ี..................................... 

 

 

15. เคยถูกพมิพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย (กรุณาระบุวนัที่ หาก
ทราบ)................................................ 

 



 

 

**กรณีลูกคาเคยมวีีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

16.  ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 

    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

 

17. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุช่ือ .............................................    

ส่ิงที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….  

   เงินสด     ส่ิงท่ีชวยในการดํารงชพี   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ท่ีพักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายท้ังหมดระหวางพํานักมีผูออก
ให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

หมายเหตุ การอนุมติัวซีาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ
ทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง
เทาน้ัน 

 


