
 

 

รหัสทัวร B2B1902355 
ทัวรออสเตรีย เยอรมนี สวิตเซอรแลนด อิตาลี  
WONDERFUL ROMANCE 11 วัน 8 คืน (TG) 
เวียนนา   ฮัลสตัท   ปราสาทนอยชวานสไตน   ยอดเขาจงุฟราวด   เกาะเวนิส 
ปซา   โรม 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.30 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร
สายการบินไทย ประตู 4 แถว H พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน – ซาลสบวรก 
01.20 น. ออกเดินทางสูกรุงเวียนนา โดยเท่ียวบินที่ TG 936  

***สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 26 ตุลาคม 62 – มีนาคม 63 จะออก
เดินทางเวลา 01.30 น. และถึงเวียนนาเวลา 07.00 น.*** 

07.15 น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 
5 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเปน 6 ชั๋วโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) ผานขั้นตอนการ
ตรวจคนเขาเมือง จากน้ันนําเขาชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน  

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก 
วนัที� �. ซาลส์บวร์ก – ฮลัสตทั – มิวนิค 
วนัที� �. มิวนิค –โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟสุเซ่น 
วนัที� �. ฟสุเซ่น - ลเูซิร์น – สะพานไม้ชาเปล - อินเทอร์ลาเก้น 
วนัที� �. อินเทอร์ลาเก้น – กรินเดอร์วาล – ยอดเขาจงุฟราวด์ – มิลาน 
วนัที� �.มิลาน – เวนิส – เมสเตร้ 
วนัที� �. เมสเตร้ – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – หอเอนปิซา่ 
วนัที� �.ปิซ่า – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซี�ยม - วาติกนั 
วนัที� �� โรม – สนามบิน 

เดนิทาง ตุลาคม 62 – พฤษภาคม 63 
เริ�มต้นเพียง 66,900.- 



 

 

(Schoenbrunn Palace) แหงราชวงศฮัปสเบิรก ซึ่งมีประวัติการสรางมาตั้งแต
กลางคริสตศตวรรษที่ 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยางสงา
งามดวยจํานวนหองถึง 1,441 หองในระหวางปค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเปน
พระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทองพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งไดรับการ
ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสของฝร่ังเศส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
         
บาย 

เดินทางสูเมืองซาลสบวรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเปนบานเกิดของ
นักดนตรีเอก “วูลฟกัง อมาดิอุส โมสารท” ที่มีชื่อเสียงกองโลก นําเที่ยวชมความงาม
ของเมืองซาลสบวรกที่มีความหมายวา “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเกาศิลปะบารอคที่
ตั้งอยูบนฝم�งแมน้ําซัลซาค เมืองซาลสบวรกเคยเปนที่ประทับถาวรของอารคบิชอป และ 
เปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกที่สําคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช
ภาษาเยอรมัน ชมสวนดอกไมมิราเบล(Mirabell Garden) ซึ่งเปนฉากหน่ึงในการ
ถายทําภาพยนตรเรื่อง “มนตรักเพลงสวรรค” (The Sound of Music) ที่โดงดังไป
ทั่วโลก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก AUSTRIA TREND SALZBURG WEST  หรือเทียบเทา  

วันที่ 3 ซาลสบวรก – ฮัลสตทั – มิวนิค 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย ที่มีอายุกวา 4,500 
ป เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีสวย งามราวกับ
ภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพ
เพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุก
แห งออสเตรีย และเปนพื้ นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical 
Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝน อิสระให
ทานเดินชมหมูบานมรดกโลกอยางเต็มอ่ิม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
บาย นําทานเดินทางสูเมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี และเปน

เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รองจาก



 

 

เบอรลินและฮัมบูรก) และเปนหน่ึงในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติด
เทือกเขาแอลป� โดยรัฐบาวาเรียเคยเปนรัฐอิสระปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนที่จะ
ผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของ
ตัวเอง ทั้งดานศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขา
หมูทอด เพรทเซล และเบียร นําชมจัตุรัสมาเรียน พลาสท (Marienplatz) ถือวาเปน
จุดเริ่มตนของประวัติศาสตรและธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณน้ีเปนที่ตั้งของศาลาวา
การเมืองที่มีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรางขึ้นในชวงปลาย
คริสตศตวรรษที่  19 ใชเวลาสรางถึง 42 ป  มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมี
นักทองเที่ยวรอคอยเฝ�าชมตุกตาไขลานที่จะออกมาเตนรํา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 
11.00 น. และ 17.00 น. ในชวงฤดูรอน อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมและ
ของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก AZIMUT หรือเทียบเทา 

วันที่ 4 มิวนิค –โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน – ฟุสเซน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานสูเมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณ
เขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย เพื่อนําทานเดินทางขึ้นปราสาทชม
ความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein Castle) นําชม
ตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนียแลนด ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ตั้ง
ตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเปนปราสาทของพระเจาลุดวิคที่ 
2 หรือ เจาชาย หงสขาว ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ ที่ไดรับการตกแตงอยาง
งดงามดวยการออกแบบของริชารด วากเนอร ซึ่งเปนนักประพันธเพลงที่ทรงโปรด
ปรานยิ่ง 
*** หากคณะไมสามารถเขาชมปราสาทนอยชวานสไตนได  ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์คืนเงินหนางานทานละ 13 ยูโร และถายรูปดานนอกกับปราสาทนอยชวานส
ไตน เปนการทดแทน *** 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 

บาย จากน้ันเดินทางสูเมืองฟุสเซน (Fussen) เปนเมืองเกามาตั้งแตครั้งจักรวรรดิโรมัน 
เปนที่ตั้งปราสาทของกษัตริยบาวาเรีย ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอยใหญที่มีความ
งดงามทางดานทัศนียภาพ เปนเมืองสุดทายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุงเรือง
ในอดีตตั้งแตยุคโรมัน และไดใชเมืองน้ีเปนจุดแวะพักขนถายสินคา และซื้อขายเกลือ
มาแตโบราณ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก LUITPOLDPARK HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 ฟุสเซน - ลูเซิรน – สะพานไมชาเปล - อินเทอรลาเกน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานขามพรหมแดน สวิตเซอรแลนด – เยอรมนี สูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมือง
ทองเท่ียวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและ
ขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลัก
บนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิส
ที่เกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อป ค.ศ.1792     

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผาน

แมน้ํารอยส (Reuss River)อันงดงามซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปน



 

 

สะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคา
คลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  จากน้ันใหทาน
ไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง 
อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน หลังจากนันนนําทานเดินทางตอสู
เมืองอินเทอลาเกน (Interlaken) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ฟองดูรชีส) 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก CITY OBERLAND  หรือเทียบเทา 

วันที่ 6 อินเทอรลาเกน – กรินเดอรวาล – ยอดเขาจุงฟราวด– มิลาน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยัง
เปนที่ตั้งสถานีรถไฟขึ้นสู ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อป คศ.2001 องคการ
ยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจุงเฟรา เปนพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของ
ยุโรป นําคณะน่ังรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกวา
ระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางขึ้นสูยอดเขาทานจะ
ไดผานชมธารน้ําแข็งที่มีขนาดใหญจนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค (Jungfraujoch) 
สถานีรถไฟที่อยูสูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) เขาชมถํ้าน้ําแข็ง (Ice Palace) 
ที่แกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารน้ําแข็งลึกถึง 30 เมตร พาทานชมวิวที่ลานสฟงซ 
(Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร 
สามารถมองเห็นไดกวางไกลที่ถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง 
Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป� ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 
เมตร โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการถายรูป เลนหิมะบนยอดเขา
และเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและที่ไมควรพลาดกับการสงโปสการดโดยที่ทํา
การไปรษณียที่สูงท่ีสดุในยุโรป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไมซํ้าเสนทางเดิมใหทานไดชมวิวทิวทัศนที่สวยงาม

แ ล ะ แ ต ก ต า ง กั น จ น ถึ ง  ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ เ มื อ ง ล า ว ท เ ท อ บ รุ น เ นิ น 
(Lauterbrunnen)หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan)  เมืองที่เรียก
ไดวา เปนเมืองหลวงแหงแฟช่ันของโลก 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก KLIMA HOTEL FIERA หรือเทียบเทา 

วันที่ 7 มิลาน – เวนิส – เมสเตร 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝم�งแผนดินใหญ เมืองหลวงของ
แควนเวเนโต เวนิสถูกสรางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเขาดวยกันใน
บริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเปนสวนหน่ึงของทะเลอาเดรียตริก เปนเมืองทาโบราณ 
และเปนเมืองที่ใชคลองในการคมนาคม มากที่สุด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (สปาเกตตี้หมึกดํา) 
บาย นําทานเดินทาง สูทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) นําทานลองเรือผานชมบานเรือน

ของชาวเวนิส สูเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เปนเมือง
ที่ไมเหมือนใคร โดยใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน มีสมญานามวาเปน "ราชินีแหง
ทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา 400 
แหง ขึ้นฝم�งที่บริเวณซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส จากน้ันนําทานเดินชมความ
งามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวนาสนใจ
ในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและ
โลกภายนอกเปนครั้งสุดทายระหวางเดินผานชองหนาตางที่สะพานน้ี  ซึ่งเชื่อมตอกับ
วังดอดจ (Doge’s Palace) อันเปนสถานที่พํานักของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต ซึ่ง
นักโทษชื่อดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ คาสโนวาน่ันเอง นําทานถายรูปบริเวณ
จัตุรัสซานมารโค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกลาวไววา “เปนหองน่ังเลนท่ี
สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถซานมารโค 
(St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน จากนั้นอิสระ
ใหทานไดมีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เชน เพื่อชมมนตเสนหแหงนครเวนิส, 
เขาชมโบสถซานมารโค, ชอปปم�งสินคาของที่ระลึก อาทิเชน เครื่องแกวมูราโน ,
หนากากเวนิส หรือน่ังจิบกาแฟในราน Café Florian ที่เปดใหบริการมาตั้งแตป ค.ศ.
1720 สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสูฝم�งแผนดินใหญ Venice Mestre 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก DELFINO MESTRE หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 8 เมสเตร – ฟลอเรนซ – ปซา – หอเอนปซา 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางตอสูแควนทัสคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน คือ ฟลอ
เรนซ (Florence) ที่ไดรับขนานนามวาเปนเมืองศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนส
ซองส ซึ่งลวนแลวแตมีโบราณสถานสําคัญ และมีทิวทัศนตามธรรมชาติที่สวยงาม จน
ไดรับการแตงตั้งใหเปนมรดกโลกจากองคกรยูเนสโกเมื่อ ป ค.ศ.1982 ทําใหทัสคานีมี
ชื่อเสียงในฐานะดินแดนทองเที่ยวยอดนิยมระดับโลก นักทองเที่ยวทั่วโลก ชมความ
ยิ่งใหญ และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟโอเร (Santa Maria Dell 
Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ ที่ใหญเปนอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเดนดวย
สถาปตยกรรมที่ใชหินออนหลายสีตกแตงผสมผสานกันไดอยางงดงาม นําชมจัตุรัส
เดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายลอมไปดวยรูปปم�น อาทิ เชน รูป
ปم� น เทพเจาเนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุ รุษ เปอรซิ อุสถือหั วเมดูซ า 
(Perseus with the Head of Medusa), รูปปم�นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไม
เคิล แองเจโล จากน้ันนําทาน มาริมฝم�งแม น้ําอารโน จะพบกับสะพานเวคคิโอ 
(Vecchio) สะพานเกาแกที่มีมีรานขายทอง และอัญมณีอยูท้ังสองขาง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองปซา (Pisa) เมืองแหงศิลปะที่สําคัญของอิตาลี เปนเมืองเล็กๆ

อยูทางตะวันตกของ Florence ดานตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร เรเนียน 
แมวาจะเปนเมืองเล็กๆ แต Pisa ก็เปนเมืองที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักของ นําทานเขา
สูบริเวณจัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบดวยกลุม
อาคารสถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมน้ํามนต (Baptistry of 
St. John) ที่ใหญที่สุดในอิตาล,ี มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแหง
เมืองปซาอันเลื่อง ชมหอเอนปซา () สัญลักษณแหงเมืองปซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย
ของโลกยุคกลาง เร่ิมสรางเมื่อป ค.ศ.1173 ใชเวลาสรางประมาณ 175 ป แตระหวาง
การกอสรางตองหยุดชะงักลงไปเมื่อสรางไปไดถึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา 
และตอมาก็มีการสรางหอตอเติมขึ้นอีกจนแลวเสร็จ โดยใชเวลาสรางทั้งหมดถึง 177 
ป โดยที่หอเอนปซาน้ี กาลิเลโอ  บิดาแหงวิทยาศาสตร ซึ่งเปนชาวอิตาเล่ียนไดใชเปน
สถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโนมถวงของโลกที่วา สิ่งของสองชิ้น นํ้าหนักไมเทากัน ถา



 

 

ปลอยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพรอมกัน ก็จะตกถึงพื้นพรอมกัน จากน้ันใหทานอิสระ
ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ระลึกราคาถูก ที่มีรานคาเรียงรายอยูมากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก GALILEI หรือเทียบเทา  

วันที่ 9 ปซา – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - วาติกัน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ของประเทศอิตาลี ผานชมกลุมโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนยกลาง
ทางดานการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะทอนใหเห็นความ
เจริญรุงเรืองของอารยะธรรมโรมันในชวง 2,000 ปที่ผานมา  นําชมความยิ่งใหญใน
อดีต และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 
ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการตอสูที่ยิ่งใหญของชาว
โรมันที่สามารถจุผูชมไดถึง 50,000 คน นําชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีก
และโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณน้ําพุเทรวี่(Trevi Fountain) สัญลักษณของกรุงโรมที่
โดงดัง นําทานเดินสูบริเวณยานบันไดสเปน (The Spainsh Step) แหลงนัดพบของ
นักทองเที่ยวท่ัวโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางพาทานเขาสูนครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยู

ใจกลางกรุงโรม เปนประเทศเดียวในโลกที่มีกําแพงลอมรอบเมืองเอาไวไดทั้งหมด 
ยกเวนดานหนาทางเขา และเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกโดยมี
พระสันตะปาปา มีอํานาจปกครองสูงสุด นําทานชมมหาวิหารท่ีใหญที่สุดในโลกมหา
วิหารเซนตป เตอร (St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอันลือชื่อป เอตา 
(Pieta) ของมิเคลันเจโลและชมแทนบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) 
เปนซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ แบรนินี ซึ่งสรางตรงบริเวณที่เชื่อกันวาเปนที่ฝง
พระศพของนักบุญปเตอร   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก IH HOTEL ROMA Z3 หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันที่ 10 โรม – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําเดินทางสูสนามบินฟอูมิชิโน กรุงโรม เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax 
Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.55 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ เท่ียวบินที่ TG 945  
***สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 26 ตุลาคม 62 – มีนาคม 63 จะออก
เดินทางเวลา 13.30 น. และถึงกรุงเทพเวลา 06.05 น.*** 

วันที่ 11 กรุงเทพ 
05.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 

 
อัตราคาบริการ WONDERFUL ROMANCE 

ออสเตรีย - เยอรมนี – สวิตเซอรแลนด – อิตาลี  
11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

16 – 26 ต.ค. 62 74,900.- 74,900.- 74,900.- 51,900.- 9,500.- 
26 ต.ค. – 05 พ.ย. 62 74,900.- 74,900.- 74,900.- 51,900.- 9,500.- 
30 พ.ย. – 10 ธ.ค. 62 72,900.- 72,900.- 72,900.- 49,900.- 10,500.- 
07 ธ.ค. – 17 ธ.ค. 62 72,900.- 72,900.- 72,900.- 49,900.- 10,500.- 
25 ธ.ค.62 – 04 ม.ค. 

63 
82,900.- 82,900.- 82,900.- 53,900.- 16,900.- 

8-18 ก.พ. 63 66,900.- 66,900.- 66,900.- 47,900.- 8,900.- 
4-14 มี.ค. 63 66,900.- 66,900.- 66,900.- 47,900.- 8,900.- 

10-20 เม.ย. 63 86,900.- 86,900.- 86,900.- 54,900.- 7,900.- 
6-16 พ.ค. 63 73,900.- 73,900.- 73,900.- 54,900.- 7,900.- 

20-30 พ.ค. 63 73,900.- 73,900.- 73,900.- 54,900.- 7,900.- 
19-29 มิ.ย.63 73,900.- 73,900.- 73,900.- 54,900.- 7,900.- 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้ งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี 

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

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

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

เจาหนาท่ี) 



 

 

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

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

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

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศอิตาลี (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปน

จํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (20 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (33 ยูโร) 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 



 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

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

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

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

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก



 

 

ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 



 

 

Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (อิตาลี) 
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซาประมาณ 15 วนัทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

 
หมายเหตุ: การย่ืนวีซาแตละครั้งกับบริษัททัวร จะตองทําการย่ืนวีซา ประเภทหมู
คณะ เทานั้น โดยการย่ืนเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยรับ
ย่ืน จะเปนผูกําหนดวันย่ืนวีซาเทานั้น ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปย่ืนวีซาในวันที่
กําหนดได อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม (Premium) ดังน้ี  
 ในกรณีที่เหลือระยะเวลาย่ืนวีซานอยกวา 11 วันทําการ นับจากวันเดินทาง  

มีคาใชจายเพ่ิม  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 ตองมีหนา
เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นบั
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง



 

 

สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศ
ไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ 

(พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ
เครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดบัญชี 
หรือ Statement บญัชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคาร
ทั่วไป สวนตัวของผูเดนิทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคา
ทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรบัยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 
วันกอนวันยื่นวีซา และหากบัญชกีระโดดเดือนตองขอเปน Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรบัรองคาใชจายได ตอง
เปน พอ แม พี่นอง ทีม่ีสายเลือดเดียวกัน 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 และผูที่ถูกรับรองคาใชจายให เชน 
สําเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 

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

4. หลักฐานการทาํงาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบตุําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 



 

 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

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

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา 
6.1 บิดาหรือมารดา ตองทําหนังสือช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษวาใหเด็กเดินทางไป
ตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกคาเขียน
หรือพิมพขึ้นเอง) 
6.2 บิดาหรือมารดา ตองขอหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศจากเขต
หรืออําเภอ (1 ใบ ตอ เด็ก 1 ทาน เทาน้ัน) 
6.3 ในกรณีพอหรือแมปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว ใหขอหนังสือปกครองบุตรจาก
เขตหรืออําเภอและจะตองเปนหนังสือที่มีการสืบพยานและหลกัฐานเสร็จเรียบรอย
แลวเทานั้น 
6.4 ทานจะตองนําหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศตัวจริง จากขอ 6.2 
หรือ หนังสือปกครองบตุรเปนสําเนาจากขอ 6.3 ไปแปลประทับตรากับกรมการกงสุล
ใหเสร็จเรียบรอยกอนนํามายื่น มิเชนน้ันทางศูนยรับยืน่ vfs จะไมรบัยื่นเอกสารของบุตร
ทานโดยเด็ดขาด 
6.5 เน่ืองจากการประทับตรากงสุล จะมีการเสียคาใชจาย หากทานไมแนใจวา
เอกสารใชไดหรือไม รบกวนสอบถามบริษัททัวรกอนนําไปประทับตรากงสุล มิเชนน้ัน
ทานอาจจะตองไปเสียเงินและเสียเวลาอันมีคาของทานเพื่อไปทําเอกสารใหมอีกรอบ 
หากเอกสารที่ทานทํามาแลวน้ันกลายเปนเอกสารที่ใชยื่นไมได 
 
***โปรดอาน กอนที่ทานจะไปทําหนังสือยินยอมจากเขตหรืออําเภอใหบุตรของทาน 
 

 



 

 

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสอืยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยมารดาจะตองคดัหนังสือยินยอม และระบุวาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบดิา) 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอม และระบุวาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 

*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมาย
ช้ีแจงวาทําไมไมมี passport *** 
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บดิา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม

เดินทางมาสัมภาษณกบับุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะควิเด่ียวเทาน้ัน) 
7. หากพอหรือแมมีวีซาเชงเกนอยุแลวและไมไดยื่นวีซาพรอมลูก ใหทําจดหมายช้ีแจง

ภาษาอังกฤษ อธิบายวามีวีซาเชงเกนของประเทศอะไร ระบุวันเริ่มและวันหมดอายุวีซา 
พรอมทั้งถายสําเนาหนาพาสปอรตและหนาวีซาน้ันมาแนบดวย 

8. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอ
วีซาเทาน้ัน 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศอิตาลี 

 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา

ของทาน) 
 
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………….…………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  
6. ประเทศที่เกิด……………………….……………………………..…………………………………………… 
7. สัญชาติปจจบุัน .................................. 
   สญัชาติโดยกําเนิดหากตางจากปจจบุัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ   โสด             แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

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

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

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

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

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................. 
    อีเมล............................................. 
 



 

 

12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน
.......................................................................................................... 
13. ชื่อบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นกัศึกษา กรุณากรอก

ชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
         ไมเคย 
     เคยได      ใชไดตั้งแตวันที่...............................ถึงวันที่..................................... 
 
15. เคยถูกพมิพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย (กรุณาระบุวนัที่ หากทราบ).............................. 
 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมา
ดวย** 

16.  ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
 
17. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุชื่อ .............................................    

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….  
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดติ      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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



 

 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของ
ใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู
เดินทางเทานั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


