
 

 

รหสั GOH1903700 
ทัวร  THE MULTI-COLOR OF MANAROLA  อติาลี  สวติเซอรแลนด  9 วนั 6 คนื (TG) 
สนามกีฬาโคลอสเซียม – นครรัฐวาตกิัน – ปซา - หอเอนปซา – ฟลอเรนซ  
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THE MULTI-COLOR OF MANAROLA 
 อิตาลี  สวติเซอร์แลนด์  

9 วัน 6 คนื  
เดินทาง มนีาคม – มิถุนายน �� 

เริ�มต้นเพียง 59,900.- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 2 
เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาทีค่อยอํานวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซียม – นครรฐัวาตกิัน – ปซา 
00.01 น. ออกเดินทางสูกรุงโรม โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 944 

** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต พ.ค. เปนตนไปจะออกเดินทางตั้งแต 00.20 
น. และไปถึงกรงุโรมเวลา 06.50 น.*** 

06.00 น. ถึงสนามบินฟูมิชิโนกรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 
ช่ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 5 ช่ัวโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) นําทานผานพิธตีรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ันผานชมกลุมโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีต
ศูนยกลางทางดานการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะทอนให
เห็นความเจริญรุงเรืองของอารยะธรรมโรมนัในชวง 2,000 ปที่ผานมา  นําทาน
เดินทางพาทานเขาสูนครรฐัวาติกัน (Vatican) ประเทศที่เลก็ที่สดุในโลกต้ังอยูใจ
กลางกรุงโรม เปนประเทศเดียวในโลกทีม่ีกาํแพงลอมรอบเมอืงเอาไวไดทัง้หมด 
ยกเวนดานหนาทางเขา และเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกโดยมี
พระสันตะปาปา มีอํานาจปกครองสูงสดุ นําทานชมมหาวิหารที่ใหญที่สุดในโลกมหา
วิหารเซนตปเตอร (St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอันลือช่ือปเอตา 
(Pieta) ของมิเคลันเจโลและชมแทนบชูาบัลแดคคโิน (St. Peter's Baldachin) 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. กรุงเทพฯ – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซียม – นครรัฐวาติกนั – ปิซ่า 
วนัที� �. ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – เจนวั 
วนัที� �. เจนวั – ลา สปาเซีย – ชิงเกว แตร์เร – มิลาน 
วนัที� �. มิลาน – เซอร์แมท – แทซ 
วนัที� �. แทซ – มองเทรอซ์ – เบิร์น – อินเทอลาเก้น 
วนัที� �. อินเทอลาเก้น – จงุเฟราวด์ – ลเูซิร์น 
วนัที� �. ลเูซิร์น – สนามบินซูริค 
วนัที� �. กรุงเทพฯ 



 

 

เปนซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ แบรนินี ซึ่งสรางตรงบริเวณที่เชื่อกันวาเปนทีฝ่ง
พระศพของนักบุญปเตอร   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
         
บาย 

นําชมความยิง่ใหญในอดตี และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอส
เซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยของโลกยคุโบราณ อดีตสนามประลอง
การตอสูที่ยิ่งใหญของชาวโรมันที่สามารถจผุูชมไดถงึ 50,000 คนนําชมงาน
ประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ น้ําพุเทรวี ่(Trevi 
Fountain) สัญลักษณของกรุงโรมที่โดงดัง นําทานเดินสูบริเวณยานบนัไดสเปน 
(The Spainsh Step) แหลงแฟช่ันช้ันนําและแหลงนัดพบของคนรักการชอปปم�ง ได
เวลาอันสมควรนําทานเดินทางตอไปยังเมืองปซา (Pisa) 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั GALILEI หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 3 ปซา – หอเอนปซา – ฟลอเรนซ – เจนัว 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมเมืองปซา (Pisa) เมอืงแหงศิลปะที่สําคัญของอิตาลี เปนเมืองเล็กๆอยูทาง

ตะวันตกของ Florence ดานตะวนัตกของเมอืงติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน แมวาจะ
เปนเมืองเล็กๆ แต Pisa ก็เปนเมืองทีม่ีช่ือเสยีงและเปนที่รูจกัของ นําทานเขาสู
บริเวณจัตุรัสกมัโป เดย มรีาโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบดวยกลุม
อาคารสถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก โดยเร่ิมจากหอพิธีเจิมน้ํามนต (Baptistry of 
St. John) ที่ใหญที่สุดในอิตาล,ี มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ทีง่ดงามและหอเอนแหง
เมืองปซาอันเล่ือง ชมหอเอนปซา(Leaning Towerof Pisa) สัญลักษณแหง
เมืองปซา 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยของโลกยคุกลาง เร่ิมสรางเมื่อป ค.ศ.1173 ใชเวลา
สรางประมาณ 175 ป แตระหวางการกอสรางตองหยุดชะงกัลงไปเมื่อสรางไปไดถึง
ช้ัน 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา และตอมากม็กีารสรางหอตอเติมขึ้นอีกจนแลว
เสร็จ โดยใชเวลาสรางทัง้หมดถึง 177 ป โดยที่หอเอนปซาน้ี กาลิเลโอ  บิดาแหง
วิทยาศาสตร ซึง่เปนชาวอิตาเล่ียนไดใชเปนสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโนมถวงของโลก



 

 

ที่วา ส่ิงของสองช้ิน น้ําหนักไมเทากัน ถาปลอยส่ิงของทัง้สองช้ินจากที่สงูพรอมกัน ก็
จะตกถึงพื้นพรอมกัน จากน้ันใหทานอิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ระลึกราคาถูก ทีม่ี
รานคาเรียงรายอยูมากมาย 

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

เรนซ (Florence)ที่ไดรับขนานนามวาเปนเมืองศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนส
ซองส ซึง่ลวนแลวแตมีโบราณสถานสําคัญ และมทีิวทัศนตามธรรมชาติที่สวยงาม จน
ไดรับการแตงต้ังใหเปนมรดกโลกจากองคกรยเูนสโกเมื่อ ป ค.ศ.1982 ทําใหทัสคานีมี
ช่ือเสียงในฐานะดินแดนทองเที่ยวยอดนิยมระดับโลก นักทองเที่ยวทัว่โลก ชมความ
ยิ่งใหญ และอลงัการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟโอเร (Santa Maria 
Dell Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ ที่ใหญเปนอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดด
เดนดวยสถาปตยกรรมที่ใชหินออนหลายสตีกแตงผสมผสานกันไดอยางงดงาม นําชม
จัตุรัสเดลลาซญิญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึง่รายลอมไปดวยรูปปم�น อาทิ 
เชน รูปปم�นเทพเจาเนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอรซิอุสถอืหวัเมดูซา 
(Perseus with the Head of Medusa), รูปปم�นเดวดิ ผลงานทีม่ีช่ือเสียงของ ไม
เคิล แองเจโล จากน้ันนําทาน มาริมฝم�งแมน้ําอารโน จะพบกับสะพาน    เวคคิโอ 
(Vecchio) สะพานเกาแกที่มมีีรานขายทอง และอัญมณีอยูทั้งสองขาง จากน้ันนํา
ทานสูเมืองเจนัว (Genoa) เมืองที่ใหญที่สุดของอิตาลีทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ 
ชมเขตเมืองเกาศูนยกลางทางประวติัศาสตรทีใ่หญที่สุดของยุโรป เปนเมอืงที่มคีวาม
รุงเรืองมาต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 11 มาจนถึง ค.ศ. 1797 ปจจุบันเปนเมืองศูนยกลาง
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมผลิตรถยนตของอิตาลี่ไดแก เฟยต, อัลฟ�าโรมโีอ, แลนเซีย 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั HOLIDAY INN GENOA CITY หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 4 เจนัว – ลา สปาเซีย – ชิงเกว แตรเร – มิลาน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองลา สเปเซีย (La Spezia) เมอืงในเขตลิกูเรีย ตอนเหนือของ

อิตาลอียูระหวางเมืองเจนัว และ ปซา ในบริเวณอาวลกิูเรหน่ึงในอาวทีม่ีความสําคัญ
ทางดานการคาและการทหาร นําทานโดยสารรถไฟสูชิงเกว แตรเร (Cinque 
Terre) หมูบานเลก็ๆ ที่ต้ังอยูบริเวณริมชายฝم�งริเวียราของอิตาลี ที่มคีวามหมายวา 
“ดินแดนทัง้หา (Five Land)” ต้ังบนหนาผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอรเรเนียนติด
ทะเลบริเวณชายฝم�งแควนลิกูเรีย ประกอบดวยหมูบาน 5 แหง ไดแก 
MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ 
RIOMAGGIORE โดยทัง้หาหมูบานน้ี มหีุบเขาลอมรอบ ประกอบกันเปนสวนหน่ึง
ของอุทยานแหงชาติฯ และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากยูเนสโกอีกดวย นํา
ทานชมความงามของหมูบานที่มีสีสันสวยงาม สรางลดหลั่นกันตามเนินผาริมทะเล นํา
ทานเดินเลนชมหมูบานรโิอแมกจิโอเร (Rio –Maggiore) เปนหมูบานประมงเล็กๆ 
ที่มีเสนหและมีบรรยากาศเหมอืนเมอืงตุกตา บานเรือนทีต้ั่งลดหลั่นกันบนหนาผาที่ปก
คลุมดวยตนไมเขียวขจีตัดกับน้ําทะเลเมดิเตอรเรเนียนสีเทอรควอยซ อิสระใหทานชม
ความงดงามและถายรูปตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานสูหมูบานมานาโรลา 
(Manarola) อาจไดช่ือวาเปนหมูบานที่เล็กเปนอันดับสอง แตมีความเกาแกที่สดุใน
บรรดาหมูบานทัง้ 5 ที่สรางมาต้ังแตป ค.ศ. 1338 จากน้ันนําทานเดินทางกลบัสูเมือง
ลา สเปเซีย (La Spezia) 

 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย จากน้ันเดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan) เมอืงที่เรียกไดวา เปนเมอืงหลวงแหงแฟช่ัน

ของโลก 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั BEST WESTERN GOLDENMILE หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 มิลาน – เซอรแมท – แทซ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพือ่เดินทางสูเมืองเซอรแมท 

(Zermatt) เมอืงแหงสกีรีสอรท ยอดนิยมที่ไดรับความนิยมสูง เน่ืองจากเปนเมืองที่
ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไมใชน้ํามันเช้ือเพลิง แตใช
แบตเตอร่ีเทาน้ัน และยงัมฉีากหลงัของตัวเมอืงเปนยอดเขาแมททอรฮอรน 
(Matterhorn) ที่ไดช่ือวาเปนยอดเขาทีม่ีรูปทรงสวยที่สดุในสวติเซอรแลนด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย อิสระครึง่วันโดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คาํแนะนํา คาใชจายทัง้หมดเปนความ

รับผดิชอบของตัวทานเอง ใหทานอิสระเดินเทีย่วชมเมอืง หรือ เลือกซือ้ของฝากตาม
อัธยาศัย หรือจะเลือกขึ้นกระเชาไฟฟ�าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลน
แมทเทอรฮอรน (Klien Matterhorn) ที่สูงถงึ 4,478 เมตร และไดช่ือวาเปนยอด
เขาทีม่ีรูปทรงสวยที่สดุของเทอืกเขาแอลป� ช่ืนชมกับทวิทศันที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุด
บริเวณไคลนแมทเทอรฮอรน เขาชมถํา้น้ําแขง็ที่อยูสูงที่สดุในสวิส หรือน่ังรถไฟ
ฟนเฟองสูสถานีรถไฟกรอนเนอรแกรต (Gornergrat railway) ทาํทานเดินทางสูจุด
ชมวิวที่ทานจะไดเห็นทศันียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอรฮอรน ที่สวยงาม นํา
ทานเดินเทาสูบริเวณทะเลสาบที่อยูสูงจากระดบัน้ําทะเล 2,757 เมตร โดยบริเวณ
ทะเลสาบน้ีเปนเงาสะทอนภาพเขาแมทเทอรฮอรน (Matterhorn's reflect) อันสุด
สวยงามยิง่นัก ( โดยปกติน้ําในทะเลสาบ จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปริมาณนํ้าฝน และ 
สภาพอากาศ ชวงเวลาที่เดินทางไปชมอยูในชวงกลางป (พฤษภาคม – ตุลาคม) ถา
ชวงฤดูหนาวทะเลสาบจะกลายเปนน้ําแขง็)  

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั ELITE TAESCH  หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 6 แทซ – มองเทรอซ – เบิรน – อนิเทอลาเกน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสูเมืองมองเทรอซ (Montreux) เมืองตาก

อากาศทีต้ั่งอยูริมทะเลสาบเจนีวา ไดช่ือวาริเวยีราของสวิส ชมความสวยงามของ
ทิวทศัน บานเรือน ริมทะเลสาบ นําทานถายรปูกับปราสาทชิลยอง (ดานนอก) 
(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุวา 800 ป สรางขึ้นบนเกาะหนิริม
ทะเลสาบเจนีวา ต้ังแตยุคโรมันเรืองอํานาจโดยราชวงศ SAVOY โดยมีจดุมุงหมาย
เพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินคาที่จะสัญจรผานไปมาจากเหนือ
สูใตหรือจากตะวันตกสูตะวันออกของสวติเซอรแลนด เน่ืองจากเปนเสนทางเดียวที่ไม
ตองเดินทางขามเทอืกเขาสูงชัน ปราสาทแหงน้ีจึงเปรียบเสมือนดานเก็บภาษีซึง่เอา
เปรียบชาวสวิสมานานนับรอยป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปน

เมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิรนยังถูกจดัอันดับอยูใน 1 ใน 10 ของ
เมืองทีม่ีคุณภาพชีวติทีดี่ที่สดุของโลกในป ค.ศ.2010 นําทานชมบอหมีสีน้ําตาล
(Bear Park) สตัวที่เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน นําทานชมมารกาสเซ ยานเมือง
เกา ปจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและ บูติค เปนยานที่ปลอดรถยนต จงึเหมาะกับ
การเดินเที่ยวชมอาคารเกา อายุ 200-300 ป นําทานลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรนกาส
เซ ถนนทีม่ีระดบัสูงสดุของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึงเตม็ไปดวยรานภาพวาดและราน
ขายของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท คล็อคเคนทรัม อายุ 800 ป ทีม่ี “โชว” 
ใหดูทกุๆช่ัวโมงในการตีบอกเวลาแตละคร้ัง นําทานแวะถายรูปกับโบสถ Munster 
สิ่งกอสรางทางศาสนาที่ใหญที่สุดในประเทศสวิตเซอรแลนด ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 
1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถงึการตัดสินคร้ังสุดทายของพระเจา แลวนําทาน
เดินทางตอสูเมืองอนิเทอรลาเกน (Interlaken) เปนเมืองทีต้ั่งอยูระหวาง 
ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz) อันเปนแหลง
ทองเที่ยวที่สาํคญั และ มคีวามสําคัญประหน่ึงเมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอลันด มี
ภาพของยอดเขาจงูเฟราเปนฉากหลัง 



 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  (ชีสฟองดูว) 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 7 อินเทอลาเกน – จุงเฟราวด – ลูเซิรน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินสูสถานีรถไฟกรุน-กรินเดอวาลด (Grund - Grindelwald) ขึ้นสู ยอด

เขาจุงฟราวด (Jungfrau) เเละเมื่อป คศ.2001 องคการยูเนสโกประกาศใหยอด
เขาจุงเฟรา เปนพื้นทีม่รดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป นําคณะน่ังรถไฟ
ทองเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราทีม่คีวามสงูกวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333 
ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางขึ้นสูยอดเขาทานจะไดผานชมธารน้ําแข็งที่มี
ขนาดใหญจนถงึ สถานีรถไฟจงุเฟรายอรค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยูสูงที่สดุ
ในยุโรป (Top of Europe) เขาชมถํ้าน้ําแขง็ (Ice Palace) ที่แกะสลักใหสวยงาม 
อยูใตธารน้ําแขง็ลึกถงึ 30 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บาย จากน้ันเดินทางสูเมืองลูเซริน (Lucerne) เมอืงทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ

สวิตเซอรแลนด ทีถู่กหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชมสงิโตหิน
แกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาต ิเพื่อเปน
อนุสรณรําลึกถงึการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวติัใน



 

 

ฝร่ังเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถึง 
204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมอืน
สัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมทีม่หีลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเมือ่
ป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวติัศาสตรของชาวสวิสตลอด
แนวสะพาน 

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 8 ลูเซิรน – สนามบินซูริค  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสู สนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทํา คืนภาษี (Tax Refund) 

และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
13.15 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG971 

** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต พ.ค. เปนตนไปจะออกเดินทางตั้งแต 13.30 
น. และไปถึงกรงุเทพเวลา 05.30น.*** 
 

วันที่ 9 กรุงเทพฯ 
06.10 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ  
THE MULTI-COLOR OF MANAROLA  

9 วัน 6 คืน 
โดยสายการบินไทย 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

1 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป 
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน 
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
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 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1.           ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจํา

แลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทํา

การจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทั
ขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 



 

 

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

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

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

เจาหนาที่)คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 
1,000,000 บาทคารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 
บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 

 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. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. ค าใชจายสวนตัว อาทิ เชน  ค าเค ร่ืองด่ืมที่ สั่ งพิ เศษ, ค าโทรศัพท , ค าซัก รีด , 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 
ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวซีาประเทศอิตาลี (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืน เปน

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

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 
 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 



 

 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

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

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

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

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทางคืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทางเก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางเก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์  เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ ไมสามารถเรียกคืนได คือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัว
เคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 

 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู  (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ต่ํา 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (อติาล)ี 

ใชเวลาทาํการอนุมัตวิีซาประมาณ 15 วนัทาํการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนทีศู่นยย่ืนวซีา VFS Global (จามจุรสีแควร) 

เอกสารกรณุาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ
เปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดนิทางตองนําสงเขาสถานทตู  
และระหวางรอผลการอนุมัติวซีา ไมสามารถดึงหนังสือเดนิทางออกมาได 

 
**ลูกคากรณุาอยายดึติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 
 



 

 

หมายเหตุ: การย่ืนวีซาแตละครั้งกับบริษัททัวร จะตองทําการย่ืนวีซา ประเภทหมู
คณะ เทาน้ัน โดยการย่ืนเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยรับ
ย่ืน จะเปนผูกําหนดวันย่ืนวีซาเทาน้ัน 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 นับ
จากวันเดินทางกลบั  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
***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
เคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 
3.1 กรณผูีเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมดุบัญชี 
หรือ Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคาร
ทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลงั 3 เดือน (รบกวนลกูคา
ทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 
วันกอนวันยืน่วีซา และหากบัญชีกระโดดเดอืนตองขอเปน Statement เทาน้ัน) 



 

 

3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตอง
เปน พอ แม พี่นอง ทีม่ีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทาํเปนหนังสือรบัรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอม
เอกสารแสดงความสมัพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบญัช ีหรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออก
คาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธระหวางผูทีอ่อกให และผูทีถ่กูรับรองคาใชจายให เชน 
สําเนาทะเบียนสมรส สติูบัตร ทะเบียนบาน 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตดิลบ บญัชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

4. หลกัฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทาํงาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 

- นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 

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

 
 
 



 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดนิทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา 
6.1 บิดาหรือมารดา ตองทําหนังสือช้ีแจงเปนภาษาองักฤษวาใหเด็กเดินทางไป
ตางประเทศกบัใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเดก็ คนละ 1 ชุด (ลูกคาเขียน
หรือพมิพขึ้นเอง) 
6.2 บิดาหรือมารดา ตองขอหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศจากเขต
หรืออําเภอ (1 ใบ ตอ เด็ก 1 ทาน เทาน้ัน) 
6.3 ในกรณีพอหรือแมปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว ใหขอหนังสือปกครองบุตรจาก
เขตหรืออําเภอและจะตองเปนหนังสือที่มีการสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรียบรอย
แลวเทาน้ัน 
6.4 ทานจะตองนําหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศตัวจริง จากขอ 6.2 
หรือ หนังสือปกครองบุตรเปนสําเนาจากขอ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสุล
ใหเสร็จเรียบรอยกอนนํามาย่ืน มิเชนน้ันทางศนูยรับยื่น vfs จะไมรับยื่นเอกสารของบุตร
ทานโดยเด็ดขาด 
6.5 เน่ืองจากการประทับตรากงสุล จะมีการเสียคาใชจาย หากทานไมแนใจวา
เอกสารใชไดหรือไม รบกวนสอบถามบริษัททวัรกอนนําไปประทับตรากงสุล มิเชนน้ัน
ทานอาจจะตองไปเสียเงินและเสียเวลาอันมคีาของทานเพือ่ไปทาํเอกสารใหมอีกรอบ 
หากเอกสารที่ทานทาํมาแลวน้ันกลายเปนเอกสารที่ใชย่ืนไมได 
 
***โปรดอาน กอนที่ทานจะไปทําหนังสือยินยอมจากเขตหรืออําเภอใหบุตรของทาน 
 

- หากเดก็เดินทางไปกับบดิา จะตองมหีนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักดั 
(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอม และระบุวาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเดก็เดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอม และระบุวาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา) 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดนิทางพรอมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสัมพนัธเปนอะไรกันกบัเด็ก 



 

 

จากอําเภอตนสงักดั พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี

รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 

*** กรณีทีบ่ิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมาย
ช้ีแจงวาทําไมไมมี passport *** 
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา พรอม

เดินทางมาสมัภาษณกบับุตรที่สถานทตูดวย ทัง้สองทาน (เฉพาะคิวเดี่ยวเทาน้ัน) 
7. หากพอหรือแมมีวีซาเชงเกนอยุแลวและไมไดยื่นวีซาพรอมลูก ใหทาํจดหมายช้ีแจง

ภาษาอังกฤษ อธิบายวามวีีซาเชงเกนของประเทศอะไร ระบุวันเร่ิมและวันหมดอายุวีซา 
พรอมทัง้ถายสําเนาหนาพาสปอรตและหนาวีซาน้ันมาแนบดวย 

8. ทานไมจาํเปนตองเซ็น รับรองสาํเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอ
วีซาเทาน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทกุเวลา หากทาง

สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
แบบฟอรมสําหรบักรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศอติาล ี

(กรณุากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา
ของทาน) 

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

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

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

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

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

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................. 
    อีเมล............................................. 
12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน
.......................................................................................................... 
 
 



 

 

13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 
            ไมเคย 
     เคยได      ใชไดต้ังแตวันที่...............................ถึงวันท่ี..................................... 
 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 
 

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

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

 
 
 

************************************************ 
 
หมายเหต ุการอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษทั

เปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 
 


