
 

 

รหัสทัวร B2B1903112 
ทัวรยุโรป EUROPE CLASSIC REROUTE ฝร่ังเศส สวิตเซอรแลนด 
อิตาลี 10 วัน 7 คืน (TG) 
นครปารีส พระราชวังแวรซายส แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต จัตุรัสคองคอรด ถนนสายโรแมนติก 
ชองป�เอลิเซ ประตูชัยนโปเลียน ลองเรือบาโตมุช เมืองดิจอง กรุงเบริน เมืองอินเทอรลาเคน 
ทะเลสาบทูน ยอดเขาจุงเฟรา ลานสฟงซ มิลาน เมืองเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ จัตุรัสซาน
มารโค มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟโอเร เมืองปซา มหาวิหารดูโอโม ชมหอเอนปซา กรงุโรม 
โคลอสเซ่ียม นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซนตปเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

EUROPE CLASSIC REROUTE 

ฝรั� งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 

10 วัน 7 คืน  



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ สายการบิน
ไทย ประตู 2 แถว D โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ปารีส – พระราชวังแวรซายน – ชอปปم�ง     
00.05 น. ออกเดินทางสูกรุงปารีส โดยเท่ียวบินท่ี TG 930 

*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเมษายน 63 จะออกเดินทางเวลา 00.05 น. 
และไปถึงกรงุปารีสเวลา 07.10 น.*** 

06.50 น. ถึง สนามบินถงึทาอากาศยานชารล เดอ โกลด ประเทศฝร่ังเศส นําทานผานพิธีตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ช๋ัวโมง และจะ
เปลี่ยนเปน 5 ช๋ัวโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) นําทานเดินทางสูมหานครปารีส 
(Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองทีม่ีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 
ใน 10 ของโลกที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปจจบัุนกรุงปารีสเปนหน่ึงใน
ศูนยกลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหน่ึงของโลก ทีท่รงดวยอิทธิพล
ของการเมือง การศึกษา บันเทิง ส่ือ แฟช่ัน วทิยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีส
เปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก จากน้ันเดินทางสูเมืองแวรซายส เพ่ือ
นําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซายส (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ 
(มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สรางข้ึนตามพระราชประสงคของพระเจา
หลุยสที่ 14 ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ท้ังจิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รปู
แกะสลักและเคร่ืองเรือน ซึ่งเปนการใชเงินอยางมหาศาล พาทานชมหองตางๆของ
พระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวงั,ทองพระโรงที่ตกแตงอยางวิจิตร
บรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวรี่, หองกระจก (Hall of Mirror) ทีม่ีความยาวถึง 
73 เมตร ซึ่งเปนหองทีพ่ระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ
มหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝร่ังเศส อีกท้ังยังเปนหองท่ี
ใชสําหรับจัดงานเล้ียงและเตนรําของพระนางมาร ีอังตัวแนตต มเหสีของพระเจา
หลุยสที่ 16,  ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยางงดงาม, ภาพเขียน
ปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนท่ียิ่งใหญ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
         
บาย 

จากน้ันเชิญเลือกซื้อสินคาแฟช่ันราคาถูกในรานคาปลอดภาษี (Duty Free Shop) 
อาทิ เชน เคร่ืองสําอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป�า จากน้ันพาทานสัมผัสกับ
บรรยากาศท่ีเต็มไปดวยนักชอปปم�งจากท่ัวทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลาง



 

 

กรุง ปารีสท่ีแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) หรือทานสามารถ
เลือกซื้อสินคาของสวิสจากราน Bucherer รานดังของสวิส ท่ีมีสาขาเปดอยูใจกลาง
กรุงปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬกิา
ยี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer     เปนตน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (หอยเอสคาโก) 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN PLUS SUITCASE PAR  หรือ

เทียบเทา 
วันที่ 3 ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ลองเรือแมน้ําแซน – ดิจอง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดิน ผานลานประวัติศาสตรจัตรัุสคองคอรด (Place de la Concorde) ท่ี

พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถกูตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินใน
สมัยปฏิวัติฝร่ังเศส แลวผานเขาสูถนนสายโรแมนติก ชองป�เอลิเซ (Champs 
Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสูประตูชัยนโปเลียน นําชมและ
ถายรูปคูกบัประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณแหงชัยชนะของ
จักรพรรดินโปเลียนในศึก  เอาสเตอรลิทซในป 1805 โดยเร่ิมสรางข้ึนในป ค.ศ.
1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.1836 แลวจากน้ันนําถายรูปเปนท่ีระลกึกับกับหอไอ
เฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณท่ีโดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีสดวยความสูงถงึ 
1,051 ฟุต ซึง่สรางขึ้นในป ค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโรจากน้ันนําทาน
ลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน้ําแซนด ที่ไหลผานใจ
กลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆ
ตลอดสองฝากฝم�งแมน้ํา เปนอีกหน่ึงประสบการณท่ีนาประทับใจ     



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
บาย จากน้ันเดินทางสูเมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแหงแควน

เบอรกันดี ผานทุงราบอันกวางใหญแหลงผลิตมัสตารดชื่อดัง อีกทั้งยังมีช่ือเสียงใน
การผลิตไวนช้ันเลิศอีกดวย ผานชมอาคารบานเรือนสมัยเรเนสซองส โบสถและวิหาร
เกาแกในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจดุเดนคือ การมุงหลังคาดวยกระเบ้ืองสีแดงสดจัดเรียง
เปนลวดลายงดงาม 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MERCURE DIJON  หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 ดิจอง – เบิรน – อินเทอรลาเคน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปน

เมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิรนยังถกูจัดอันดบัอยูใน 1 ใน 10 ของ
เมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตทีดี่ท่ีสุดของโลกในป ค.ศ.2010 นําทานชมบอหมีสีน้ําตาล 
(Bear Park) สัตวที่เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน นําทาน  ชมมารกาสเซ ยานเมือง
เกา ปจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค เปนยานท่ีปลอดรถยนต จึงเหมาะกับ
การเดินเที่ยวชมอาคารเกา อายุ 200-300 ป นําทานลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรน
กาสเซ ถนนที่มีระดับสงูสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึงเต็มไปดวยรานภาพวาด
และรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท คล็อคเคนทรัม อายุ 800 ป ท่ี
มี “โชว” ใหดูทุกๆช่ัวโมงในการตีบอกเวลาแตละคร้ัง 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองอินเทอรลาเคน (Interlaken) เมืองระหวาง

ทะเลสาบ เปนเมืองท่ีต้ังอยูระหวาง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบ
เบรียนซ (Lake Brienz) อิสระใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบ
สวิตเซอรแลนดในเมืองเล็กๆ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ฟองดูวชีส) 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 ยอดเขาจุงเฟรา – มิลาน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู เมืองกรนิเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและ

ยังเปนที่ต้ังสถานีรถไฟขึ้นสู ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อป คศ.2001  
องคการยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจูงเฟรา เปนพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหง
แรกของยุโรป นําคณะน่ังรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติ ข้ึนพิชิตยอดเขาจูงเฟราท่ีมีความ
สูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางขึ้นสูยอด
เขาทานจะไดผานชมธารน้ําแข็งที่มีขนาดใหญจนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค 
(Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยูสูงท่ีสุดในยุโรป (Top of Europe) เขาชมถํ้า
น้ําแข็ง (Ice Palace) ท่ีแกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารน้ําแข็งลึกถึง 30 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บาย พาทานชมวิวที่ ลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวท่ีสูงที่สุดในยุโรป ที่ระดับ

ความสูงถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลท่ีถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับ
ภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป� ยาวถงึ 22 
ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการ
ถายรูป เลนหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา และท่ีไมควร
พลาดกับการสงโปสการดโดยท่ีทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป นําคณะเดินทางลง
จากยอดเขาโดยไมซํ้าเสนทางเดิม ใหทานไดชมวิวทิวทัศนที่สวยงามและแตกตางกัน
จนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวทเทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen) จากน้ันเดินทางสูเมือง
มิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหงแฟช่ันของโลก   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN PLUS GOLDENMILE หรือ

เทียบเทา 
 



 

 

วันที่ 6 มิลาน – เวนิส – เมสเตร 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝم�งแผนดินใหญ เมอืงหลวงของ

แควนเวเนโต เวนิสถกูสรางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเขาดวยกันใน
บริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเปนสวนหน่ึงของทะเลอาเดรียตรกิ เปนเมืองทาโบราณ 
และเปนเมืองท่ีใชคลองในการคมนาคม มากที่สุด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทาง สูทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) นําทานลองเรือผานชม

บานเรือนของชาวเวนิส สูเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมน
ติก เปนเมืองที่ไมเหมือนใคร โดยใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน มสีมญานามวา
เปน "ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือม
ถึงกันกวา 400 แหง ขึ้นฝم�งที่บริเวณซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส จากน้ันนํา
ทานเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ท่ี
มีเร่ืองราวนาสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมี
โอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเปนคร้ังสุดทายระหวางเดินผานชองหนาตางท่ี
สะพานน้ี  ซึ่งเช่ือมตอกับวังดอดจ (Doge’s Palace) อันเปนสถานที่พํานักของเจา
ผูครองนครเวนิสในอดีต        ซึง่นักโทษช่ือดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ 
คาสโนวาน่ันเอง นําทานถายรูปบริเวณจตุัรัสซานมารโค (St.Mark’s Square) ที่น
โปเลียนเคยกลาวไววา “เปนหองน่ังเลนที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตรัุสถกูลอมรอบดวย
อาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถซานมารโค (St.Mark’s Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ 5 
โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน จากน้ันอิสระใหทานไดมีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสน
โรแมนตกิ เชน เพ่ือชมมนตเสนหแหงนครเวนิส, เขาชมโบสถซานมารโค, ชอปปم�ง
สินคาของท่ีระลึก อาทิเชน เครื่องแกวมูราโน,หนากากเวนิส หรือน่ังจิบกาแฟในราน 
Café Florian ท่ีเปดใหบริการมาต้ังแตป ค.ศ.1720 สมควรแกเวลานําทาน
เดินทางกลับสูฝم�งแผนดินใหญ Venice Mestre 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (สปารเก็ตต้ีหมกึดํา ) 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก DELFINO MESTRE หรือเทียบเทา 
วันที่ 7 เมสเตร – ฟลอเรนซ – ปซา – หอเอนปซา – เซียนา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางตอสูแควนทัสคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน คือ   ฟลอ

เรนซ (Florence) ที่ไดรับขนานนามวาเปนเมืองศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนส



 

 

ซองส ซึ่งลวนแลวแตมีโบราณสถานสําคัญ และมีทิวทัศนตามธรรมชาติที่สวยงาม 
จนไดรับการแตงต้ังใหเปนมรดกโลกจากองคกรยูเนสโกเมื่อ ป ค.ศ.1982 ทําใหทัส
คานีมีช่ือเสียงในฐานะดินแดนทองเท่ียวยอดนิยมระดับโลก นักทองเที่ยวท่ัวโลก ชม
ความยิ่งใหญ และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟโอเร (Santa Maria 
Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ ที่ใหญเปนอันดับ 4 ของทวปียุโรป ซึ่งโดด
เดนดวยสถาปตยกรรมท่ีใชหินออนหลายสีตกแตงผสมผสานกันไดอยางงดงาม นํา
ชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายลอมไปดวยรปูปم�น 
อาทิ เชน รูปปم�นเทพเจาเนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอรซิอุสถือหัว
เมดูซา (Perseus with the Head of Medusa), รูปปم�นเดวดิ ผลงานที่มี
ชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล จากน้ันนําทาน มารมิฝم�งแมน้ําอารโน จะพบกับสะพาน
เวคคิโอ (Vecchio) สะพานเกาแกท่ีมีมีรานขายทอง และอัญมณีอยูท้ังสองขาง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองปซา (Pisa) เมืองแหงศิลปะท่ีสําคัญของอิตาลี เปนเมืองเล็กๆ

อยูทางตะวันตกของ Florence ดานตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร เร
เนียน แมวาจะเปนเมืองเล็กๆ แต Pisa ก็เปนเมืองที่มีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักของ นํา
ทานเขาสูบริเวณจัตุรัสกัมโป เดย มรีาโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่
ประกอบดวยกลุมอาคารสถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก โดยเริ่มจากหอพิธีเจิม
น้ํามนต (Baptistry of St. John) ที่ใหญที่สุดในอิตาล,ี มหาวิหารดูโอโม 
(Duomo) ที่งดงามและหอเอนแหงเมืองปซาอันเล่ือง ชมหอเอนปซา (Leaning 
Tower of Pisa) สัญลักษณแหงเมืองปซา 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลาง 
เร่ิมสรางเมื่อป ค.ศ.1173 ใชเวลาสรางประมาณ 175 ป แตระหวางการกอสรางตอง
หยุดชะงักลงไปเมื่อสรางไปไดถงึช้ัน 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานข้ึนมา และตอมาก็มี
การสรางหอตอเติมข้ึนอีกจนแลวเสร็จ โดยใชเวลาสรางทั้งหมดถึง 177 ป โดยที่หอ
เอนปซาน้ี กาลิเลโอ  บิดาแหงวิทยาศาสตร ซึง่เปนชาวอิตาเลี่ยนไดใชเปนสถานที่
ทดลองทฤษฎีแรงโนมถวงของโลกที่วา สิ่งของสองช้ิน น้ําหนักไมเทากัน ถาปลอย
ส่ิงของทั้งสองช้ินจากท่ีสูงพรอมกัน ก็จะตกถึงพ้ืนพรอมกัน นําทานเดินทางสู
เมืองเซียนา เมืองเกาแกแหงแควนทัสคานียทีเต็มไปดวยมนตขลังคของศิลปะและ
ธรรมชาติ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  FOUR POINTS BY SHERATON SIENA หรือ

เทียบเทา 
 



 

 

วันที่ 8 เซียนา – ปซา – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม – วาติกัน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงโรม (Rome) เมอืงหลวงและเมืองทองเท่ียวที่มีช่ือเสียง

ของประเทศอิตาลี ผานชมกลุมโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนยกลาง
ทางดานการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะทอนใหเห็นความ
เจริญรุงเรืองของอารยะธรรมโรมันในชวง 2,000 ปที่ผานมา  นําชมความยิ่งใหญ
ในอดีต และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซ่ียม 
(Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการ
ตอสูที่ยิ่งใหญของชาวโรมันท่ีสามารถจุผูชมไดถึง 50,000 คน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางพาทานเขาสูนครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศท่ีเล็กที่สุดในโลก

ต้ังอยูใจกลางกรุงโรม เปนประเทศเดียวในโลกที่มีกําแพงลอมรอบเมืองเอาไวได
ทั้งหมด ยกเวนดานหนาทางเขา และเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกาย
โรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มีอํานาจปกครองสูงสุด นําทานชมมหาวิหารท่ี
ใหญท่ีสุดในโลกมหาวหิารเซนตปเตอร (St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรม
อันลือช่ือปเอตา (Pieta) ของมิเคลันเจโลและชมแทนบูชาบัลแดคคโิน (St. Peter's 
Baldachin) เปนซุมสําริดท่ีสรางโดยจานโลเรนโซ แบรนินี ซึง่สรางตรงบริเวณที่เช่ือ
กันวาเปนท่ีฝงพระศพของนักบุญปเตอร  นําชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีก
และโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณน้ําพุเทรวี่ (Trevi Fountain) สัญลักษณของกรุง
โรมที่โดงดัง 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก IH ROMA Z3 หรือเทียบเทา 
วันที่ 9 โรม – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางสูสนามบินฟอูมิชิโน กรุงโรม เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax 

Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
13.30 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ เที่ยวบินท่ี TG 945 

*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเมษายน 63 จะออกเดินทางเวลา 13.55 น.
และไปถึงกรงุเทพเวลา 05.45 น.*** 

วันที่ 10 กรุงเทพ 
06.05 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 



 

 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญ 
พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 
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 

26 ธ.ค. 62 – 4 
ม.ค.63 79,900 79,900 79,900 79,900 50,900 12,900 

19-28 มี.ค. 63 62,900 62,900 62,900 62,900 43,900 8,900 
4-13 เม.ย. 63 79,900 79,900 79,900 79,900 51,900 8,900 
9-18 เม.ย. 63 86,900 86,900 86,900 86,900 51,900 8,900 
9-18 พ.ค. 63 66,900 66,900 66,900 66,900 47,900 8,900 

21-30 พ.ค. 63 66,900 66,900 66,900 66,900 47,900 8,900 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

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 
2 ช้ิน,  คารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทาง
หรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศอิตาลี (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปน

จํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (18 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (30 ยูโร) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพจิารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

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

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

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



 

 

5. ทานทีใ่สปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก 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 และผูที่จะน่ังตองมคุีณสมบติั
ตรงตามท่ีสายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใชผูที่มปีญหาทางดานสุขภาพและรางกาย 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 ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเกบ็  



 

 

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรบัการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (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 มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก 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. หากพอหรือแมมีวีซาเชงเกนอยุแลวและไมไดยื่นวีซาพรอมลูก ใหทําจดหมายชี้แจง
ภาษาอังกฤษ อธิบายวามีวีซาเชงเกนของประเทศอะไร ระบุวันเริ่มและวันหมดอายุวีซา 
พรอมทั้งถายสําเนาหนาพาสปอรตและหนาวีซาน้ันมาแนบดวย 

8. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี
ซาเทาน้ัน 
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               แยกกนัอยู            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 

 


