
 

 

รหัสทัวร B2B1903133 

ทัวรยุโรป THE MULTI-COLOR OF MANAROLA อิตาลี 
สวิตเซอรแลนด 9 วัน 6 คืน (TG) 
นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซนตปเตอร สนามกฬีาโคลอส น้ําพุเทรวี่ บันไดสเปน เมืองปซา ชมหอ
เอนปซา มหาวิหารซานตามาเรีย หมูบานริโอแมกจิโอเร เมืองเซอรแมท เขาแมททอรฮอรน 
เมืองมองเทรอซ ปราสาทชิลยอง กรุงเบิรน เมืองอินเทอรลาเกน เขาจุงฟราวด เมืองลูเซิรน ชม
สิงโตหินแกะสลัก ชมสะพานไมชาเปล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศประต ู2 
เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซียม – นครรัฐวาติกัน – ปซา 
00.01 น. ออกเดินทางสูกรุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944 

** สําหรับคณะท่ีออกเดินทางตั้งแต พ.ค. เปนตนไปจะออกเดินทางต้ังแต 00.20 น. 
และไปถึงกรงุโรมเวลา 06.50 น.*** 

06.00 น. ถึงสนามบินฟูมชิิโนกรงุโรม ประเทศอิตาล ี(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 
ชัว่โมง และจะเปลี่ยนเปน 5 ชัว่โมงในวันที่ 31 มนีาคม 2562) นําทานผานพิธีตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ันผานชมกลุมโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีต
ศูนยกลางทางดานการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ท่ีสะทอนให
เห็นความเจริญรุงเรืองของอารยะธรรมโรมันในชวง 2,000 ปที่ผานมา  นําทาน
เดินทางพาทานเขาสูนครรฐัวาติกนั (Vatican) ประเทศที่เล็กท่ีสุดในโลกต้ังอยูใจ
กลางกรุงโรม เปนประเทศเดียวในโลกที่มีกําแพงลอมรอบเมืองเอาไวไดท้ังหมด 
ยกเวนดานหนาทางเขา และเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกโดย
มีพระสันตะปาปา มีอํานาจปกครองสูงสุด นําทานชมมหาวิหารท่ีใหญท่ีสุดในโลก
มหาวิหารเซนตปเตอร (St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอันลือชื่อปเอตา 
(Pieta) ของมิเคลันเจโลและชมแทนบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) 
เปนซุมสําริดท่ีสรางโดยจานโลเรนโซ แบรนินี ซึ่งสรางตรงบริเวณท่ีเชื่อกันวาเปนท่ีฝง
พระศพของนักบุญปเตอร   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
         
บาย 

นําชมความยิ่งใหญในอดีต และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอส
เซ่ียม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลอง
การตอสูท่ียิ่งใหญของชาวโรมันที่สามารถจุผูชมไดถึง 50,000 คนนําชมงาน
ประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ น้ําพุเทรวี่ (Trevi 
Fountain) สัญลักษณของกรุงโรมที่โดงดัง นําทานเดินสูบริเวณยานบันไดสเปน 
(The Spainsh Step) แหลงแฟชั่นชั้นนําและแหลงนัดพบของคนรักการชอปปم�ง 
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางตอไปยังเมืองปซา (Pisa) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก GALILEI หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 3 ปซา – หอเอนปซา – ฟลอเรนซ – เจนัว 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมเมืองปซา (Pisa) เมืองแหงศิลปะที่สําคัญของอิตาลี เปนเมืองเล็กๆอยู

ทางตะวันตกของ Florence ดานตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
แมวาจะเปนเมืองเล็กๆ แต Pisa ก็เปนเมืองที่มีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักของ นําทาน
เขาสูบริเวณจัตุรัสกัมโป เดย มรีาโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบดวย
กลุมอาคารสถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก โดยเร่ิมจากหอพิธีเจิมน้ํามนต 
(Baptistry of St. John) ท่ีใหญที่สุดในอิตาล,ี มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่
งดงามและหอเอนแหงเมืองปซาอันเล่ือง ชมหอเอนปซา(Leaning Towerof Pisa) 
สัญลักษณแหงเมืองปซา 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลาง เริ่มสรางเมื่อป ค.ศ.
1173 ใชเวลาสรางประมาณ 175 ป แตระหวางการกอสรางตองหยุดชะงกัลงไปเมื่อ
สรางไปไดถงึช้ัน 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานข้ึนมา และตอมาก็มกีารสรางหอตอเติม
ขึ้นอีกจนแลวเสร็จ โดยใชเวลาสรางท้ังหมดถึง 177 ป โดยที่หอเอนปซานี้ กาลิเลโอ  
บิดาแหงวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนชาวอิตาเลี่ยนไดใชเปนสถานท่ีทดลองทฤษฎีแรงโนม
ถวงของโลกที่วา สิ่งของสองชิ้น น้ําหนักไมเทากัน ถาปลอยส่ิงของท้ังสองช้ินจากที่สูง
พรอมกัน ก็จะตกถึงพ้ืนพรอมกัน จากน้ันใหทานอิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่
ระลึกราคาถูก ท่ีมีรานคาเรียงรายอยูมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางตอสูแควนทัสคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน คือ ฟลอ

เรนซ (Florence)ที่ไดรับขนานนามวาเปนเมอืงศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนส
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 
จากน้ันนําทานสูเมืองเจนัว (Genoa) เมืองท่ีใหญท่ีสุดของอิตาลีทางภาคตะวันตก



 

 

เฉียงเหนือ ชมเขตเมืองเกาศูนยกลางทางประวัติศาสตรที่ใหญท่ีสุดของยุโรป เปน
เมืองท่ีมีความรุงเรืองมาต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 11 มาจนถึง ค.ศ. 1797 ปจจุบันเปน
เมืองศูนยกลางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมผลิตรถยนตของอิตาลี่ไดแก เฟยต, 
อัลฟ�าโรมีโอ, แลนเซีย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN GENOA CITY หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 เจนัว – ลา สปาเซีย – ชิงเกว แตรเร – มิลาน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองลา สเปเซีย (La Spezia) เมืองในเขตลิกูเรีย ตอนเหนือของ

อิตาลีอยูระหวางเมืองเจนัว และ ปซา ในบริเวณอาวลิกูเรหน่ึงในอาวท่ีมีความสําคัญ
ทางดานการคาและการทหาร นําทานโดยสารรถไฟสูชิงเกว แตรเร (Cinque 
Terre) หมูบานเล็กๆ ที่ต้ังอยูบริเวณริมชายฝم�งริเวียราของอิตาลี ท่ีมีความหมายวา 
“ดินแดนทั้งหา (Five Land)” ต้ังบนหนาผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอรเรเนียนติด
ทะเลบริเวณชายฝم�งแควนลิกูเรีย ประกอบดวยหมูบาน 5 แหง ไดแก 
MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ 
RIOMAGGIORE โดยทั้งหาหมูบานน้ี มีหุบเขาลอมรอบ ประกอบกันเปนสวนหน่ึง
ของอุทยานแหงชาติฯ และไดรับการขึ้นทะเบยีนเปนมรดกโลกจากยเูนสโกอีกดวย 
นําทานชมความงามของหมูบานที่มีสีสันสวยงาม สรางลดหลั่นกันตามเนินผาริม
ทะเล นําทานเดินเลนชมหมูบานริโอแมกจิโอเร (Rio –Maggiore) เปนหมูบาน
ประมงเล็กๆ ที่มีเสนหและมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุกตา บานเรือนที่ต้ังลดหลั่นกัน
บนหนาผาท่ีปกคลุมดวยตนไมเขียวขจีตัดกบัน้ําทะเลเมดิเตอรเรเนียนสีเทอรควอยซ 
อิสระใหทานชมความงดงามและถายรูปตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานสูหมูบานมานา
โรลา (Manarola) อาจไดช่ือวาเปนหมูบานท่ีเล็กเปนอันดับสอง แตมีความเกาแก
ที่สุดในบรรดาหมูบานท้ัง 5 ที่สรางมาต้ังแตป ค.ศ. 1338 จากน้ันนําทานเดินทาง
กลับสูเมืองลา สเปเซีย (La Spezia) 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย จากน้ันเดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหงแฟช่ัน

ของโลก 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN GOLDENMILE หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 มิลาน – เซอรแมท – แทซ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพ่ือเดินทางสูเมืองเซอรแมท 

(Zermatt) เมืองแหงสกีรีสอรท ยอดนิยมที่ไดรับความนิยมสูง เน่ืองจากเปนเมืองที่
ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไมใชน้ํามันเช้ือเพลิง แตใช
แบตเตอร่ีเทาน้ัน และยังมีฉากหลังของตวัเมอืงเปนยอดเขาแมททอรฮอรน 
(Matterhorn) ท่ีไดชือ่วาเปนยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดในสวิตเซอรแลนด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย อิสระคร่ึงวันโดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนํา คาใชจายทั้งหมดเปนความ

รับผิดชอบของตัวทานเอง ใหทานอิสระเดินเที่ยวชมเมือง หรือ เลือกซื้อของฝากตาม
อัธยาศัย หรือจะเลือกข้ึนกระเชาไฟฟ�าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลน
แมทเทอรฮอรน (Klien Matterhorn) ที่สูงถึง 4,478 เมตร และไดช่ือวาเปนยอด



 

 

เขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป� ชื่นชมกบัทิวทัศนที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุด
บริเวณไคลนแมทเทอรฮอรน เขาชมถํ้าน้ําแข็งท่ีอยูสูงที่สุดในสวิส หรือน่ังรถไฟ
ฟนเฟองสูสถานีรถไฟกรอนเนอรแกรต (Gornergrat railway) ทําทานเดินทางสู
จุดชมวิวท่ีทานจะไดเห็นทัศนียภาพท่ีสวยงามของยอดเขาแมทเทอรฮอรน ที่สวยงาม 
นําทานเดินเทาสูบริเวณทะเลสาบท่ีอยูสูงจากระดับน้ําทะเล 2,757 เมตร โดย
บริเวณทะเลสาบน้ีเปนเงาสะทอนภาพเขาแมทเทอรฮอรน (Matterhorn's 
reflect) อันสุดสวยงามยิ่งนัก ( โดยปกติน้ําในทะเลสาบ จะมากหรอืนอยข้ึนอยูกับ
ปริมาณน้ําฝน และ สภาพอากาศ ชวงเวลาท่ีเดินทางไปชมอยูในชวงกลางป 
(พฤษภาคม – ตุลาคม) ถาชวงฤดูหนาวทะเลสาบจะกลายเปนน้ําแข็ง)  

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก ELITE TAESCH  หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 แทซ – มองเทรอซ – เบิรน – อินเทอลาเกน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสูเมืองมองเทรอซ (Montreux) เมืองตาก

อากาศท่ีต้ังอยูริมทะเลสาบเจนีวา ไดช่ือวาริเวยีราของสวิส ชมความสวยงามของ
ทิวทัศน บานเรือน ริมทะเลสาบ นําทานถายรูปกบัปราสาทชิลยอง (ดานนอก) 
(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกวา 800 ป สรางขึ้นบนเกาะหินริม
ทะเลสาบเจนีวา ต้ังแตยุคโรมันเรืองอํานาจโดยราชวงศ SAVOY โดยมีจุดมุงหมาย
เพ่ือควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินคาท่ีจะสัญจรผานไปมาจาก
เหนือสูใตหรือจากตะวันตกสูตะวันออกของสวิตเซอรแลนด เน่ืองจากเปนเสนทาง
เดียวท่ีไมตองเดินทางขามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแหงน้ีจึงเปรียบเสมือนดานเก็บ
ภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับรอยป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปน

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



 

 

Munster ส่ิงกอสรางทางศาสนาท่ีใหญท่ีสุดในประเทศสวิตเซอรแลนด ถกูสรางข้ึน
ในป ค.ศ. 1421 ประตจูะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสินครัง้สุดทายของพระเจา แลว
นําทานเดินทางตอสูเมืองอินเทอรลาเกน (Interlaken) เปนเมืองท่ีต้ังอยูระหวาง 
ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz) อันเปนแหลง
ทองเท่ียวท่ีสําคัญ และ มีความสําคัญประหน่ึงเมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอลันด 
มีภาพของยอดเขาจูงเฟราเปนฉากหลัง 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  (ชีสฟองดูว) 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 
วันที่ 7 อินเทอลาเกน – จุงเฟราวด – ลูเซิรน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินสูสถานีรถไฟกรุน-กรินเดอวาลด (Grund - Grindelwald) ข้ึนสู ยอด

เขาจุงฟราวด (Jungfrau) เเละเมื่อป คศ.2001 องคการยูเนสโกประกาศใหยอด
เขาจุงเฟรา เปนพ้ืนท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป นําคณะน่ังรถไฟ
ทองเท่ียวธรรมชาติ ขึน้พิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 
11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางขึ้นสูยอดเขาทานจะไดผานชมธาร



 

 

น้ําแข็งที่มีขนาดใหญจนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟ
ที่อยูสูงท่ีสุดในยุโรป (Top of Europe) เขาชมถํ้าน้ําแข็ง (Ice Palace) ที่
แกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารน้ําแข็งลึกถึง 30 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บาย จากน้ันเดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมอืงทองเท่ียวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ

สวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโต
หินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเปน
อนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวสิที่เกิดจากการปฏิวติัใน
ฝร่ังเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 
204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซึง่เปนเหมือน
สัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มหีลังคาท่ีเกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้น
เมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส
ตลอดแนวสะพาน 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเทา 
วันที่ 8 ลูเซิรน – สนามบินซรูคิ  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสู สนามบิน เพ่ือใหทานมีเวลาในการทํา คืนภาษี (Tax Refund) 

และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
13.15 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG971 

** สําหรับคณะท่ีออกเดินทางตั้งแต พ.ค. เปนตนไปจะออกเดินทางต้ังแต 13.30 น. 
และไปถึงกรงุเทพเวลา 05.30น.*** 

วันที่ 9 กรุงเทพฯ 
06.10 น. คณะเดินทางกลับถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 

 



 

 

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 

1-9 มี.ค. 63 59,900 59,900 59,900 59,900 41,900 7,900 
5-13 พ.ค. 63 63,900 63,900 63,900 63,900 45,900 7,900 
9-17 พ.ค. 63 63,900 63,900 63,900 63,900 45,900 7,900 
17-25 พ.ค. 63 63,900 63,900 63,900 63,900 45,900 7,900 
23 มิ.ย. – 1 ก.ค. 

63 63,900 63,900 63,900 63,900 45,900 7,900 

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 (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปน

จํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (15 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (27 ยูโร) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพจิารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

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

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมอีายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสอืเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวติัการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยืน่คํารองขอวีซา 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. 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 

 

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซ่ีาในอดตี 



 

 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การยื�นวซี่าแต่ละคร ั�งกบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งทําการยื�นวซี่า ประเภทหมู่คณะ 

เท่าน ั�น โดยการยื�นเป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจีํานวน 15 คน ขึ�นไป โดยทางศูนยร์บัยื�น จะเป็นผู ้
กําหนดวนัยื�นวซี่าเท่าน ั�น ถา้หากผูเ้ดนิทางไม่สามารถไปยื�นวซี่าในวนัที�กําหนดได ้อาจมี
คา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ (Premium) ดงันี�  

 ในกรณีที�เหลือระยะเวลายื�นวซี่าน้อยกว่า 11 วนัทําการ นบัจากวนัเดนิทาง  มี
คา่ใชจ้า่ยเพิ�ม  ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีที�เหลอืเวลายื�นวซี่าเหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนัทําการ จะมคีา่ Fast Track เพิ�มเตมิอกี 

ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

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

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมชํ่ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบ
ทนัท ีเพราะการยื�นขอวซี่าจะมเีงื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ 
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผู ้
เดนิทางที�ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

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

ขาวเท่านั�น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารทั�วไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดย
การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน

กอ่นวันยื�นวซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นั�น) 



 

 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลที�สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่

พี�นอ้ง ที�มสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นั�น) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลที�ออกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ี�ออกให ้และผูท้ี�ถกูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนา
ทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 

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

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตุําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริ�มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบันที�กําลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุํ�ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งทําหนงัสอืชี�แจงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ
กบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคา้เขยีนหรอืพมิพข์ึ�นเอง) 

6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอื
อําเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นั�น) 



 

 

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบตุรจากเขต
หรอือําเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืที�มกีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ั�น 

6.4 ทา่นจะตอ้งนําหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศตัวจรงิ จากขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบตุรเป็นสําเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสุลใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่น
นํามายื�น มเิชน่นั�นทางศนูยร์ับยื�น vfs จะไมร่ับยื�นเอกสารของบตุรทา่นโดยเดด็ขาด 

6.5 เนื�องจากการประทบัตรากงสลุ จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หากทา่นไมแ่น่ใจวา่เอกสารใชไ้ด ้
หรอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์อ่นนําไปประทบัตรากงสลุ มเิชน่นั�นทา่นอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิ
และเสยีเวลาอันมคีา่ของทา่นเพื�อไปทําเอกสารใหมอ่กีรอบ หากเอกสารที�ทา่นทํามาแลว้นั�น

กลายเป็นเอกสารที�ใชย้ื�นไมไ่ด ้

 

***โปรดอา่น กอ่นที�ทา่นจะไปทําหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือําเภอใหบ้ตุรของทา่น 

 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา
จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม
ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด
วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

*** กรณีที�บดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชี�แจงวา่ทําไมไม่

ม ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา
สมัภาษณ์กบับตุรที�สถานทตูดว้ย ท ั�งสองทา่น (เฉพาะควิเดี�ยวเทา่นั�น) 

7. หากพ่อหรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ื�นวซีา่พรอ้มลกู ใหท้ําจดหมายชี�แจงภาษาอังกฤษ 
อธบิายวา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบุวันเริ�มและวันหมดอายวุซีา่ พรอ้มทั �งถ่ายสําเนาหนา้
พาสปอรต์และหนา้วซีา่นั�นมาแนบดว้ย 



 

 

8. ทา่นไมจ่ําเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่
เทา่น ั�น 

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิไดท้กุเวลา หาก
ทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื�นวซ่ีาเชงเกนประเทศอติาล ี
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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

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

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

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

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

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

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยกําเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

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



 

 

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

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

11. ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

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

.......................................................................................................... 

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

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

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

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

            ไม่เคย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ั �งแตวั่นที�...............................ถงึวันที�..................................... 

 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวัุนที� หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 



 

 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื�อ .............................................    

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

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ที�พักที�มผีูจ้ดัหาให ้

   ชําระคา่ที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดระหว่างพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

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

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆท ั�งสิ�น 
ท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั�น 

 


