
 

 

รหสั GOH1903722 
ทัวรฝรั่งเศส สวติเซอรแลนด อิตาลี Panoramic View of Mt. Schilthorn  
9 วัน 6 คืน (EK) 
ประตูชัย – หอไอเฟล – ลองเรือบาโตมชุ – ชอปปم�ง - พระราชวงัแวรซายน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปารีส | พระราชวงัแวรซายน | ลองเรือบาโตมชุ | ดิจอง | ยอดเขาชิลธอรน  อินเทอร

ลาเคน | ลูเซิรน | มิลาน | หอเอนปซา | เกาะเวนิส 
  
 

Panoramic View of Mt. Schilthorn  
ฝรั� งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี � วัน � คืน 

เดนิทาง ธันวาคม 2562 - มีนาคม 

ราคาแนะนําเริ�มต้นเพียง  51,900.- 



 

 

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
18.30น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9 
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาทีค่อยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

20.35น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบิน EK 373 
  
วันที่ 2 ดูไบ – ปารสี – ประตชัูย – หอไอเฟล – ลองเรือบาโตมุช – ชอปปم�ง 
00.50น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 
03.20น. ออกเดินทางตอสูกรุงปารีส ดวยเที่ยวบนิ EK 71 
08.00น. ถึงสนามบินถงึทาอากาศยานชารล เดอ โกลด ประเทศฝร่ังเศส นําทานผานพธิีตรวจคน

เขาเมอืงและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) นําทานเดินทางสู
มหานครปารีส (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมอืงที่มมีนตเสนหอัน
เหลือลน ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สดุ ปจจุบันกรุง
ปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหน่ึงของโลก ที่
ทรงดวยอิทธพิลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟช่ัน วทิยาศาสตรและศิลปะ ทํา
ใหกรุงปารีสเปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สดุแหงหน่ึงของโลก นําถายรูปเปนที่ระลึกกับกับ
หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลกัษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีสดวยความสูงถงึ 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ 
วนัที� 2. ดไูบ – ปารีส – ประตชูยั – หอไอเฟล – ลอ่งเรือบาโตมชุ – ช้อปปิ �ง 
วนัที� 3. ปารีส – พระราชวงัแวร์ซายน์ – ดจิอง 
วนัที� 4. ดิจอง – เบิร์น – ชิลธอร์น – อินเทอร์ลาเคน 
วนัที� 5. อินเทอร์ลาเคน – ลเูซิร์น – มิลาน 
วนัที� 6. มิลาน – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า 
วนัที� 7. ปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – เมสเตร้ 
วนัที� 8. เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สนามบิน 
วนัที� 9. ดไูบ – กรุงเทพฯ   



 

 

1,051 ฟตุ ซึง่สรางขึ้นในป ค.ศ.1889 ทีบ่ริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร นําทานผานลาน
ประวัตศิาสตรจตัุรสัคองคอรด (Place de la Concorde) ที่พระเจาหลุยสที่ 16 
และพระนางมารีอังตัวเนต ถกูตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏวิติัฝร่ังเศส แลว
ผานเขาสูถนนสายโรแมนติกชองป�เอลิเซ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจาก
จัตุรัสคองคอรดตรงสูประตูชัยนโปเลียนนําชมและถายรูปคูกับประตชัูยนโปเลียน (Arc 
de Triomphe) สัญลกัษณแหงชัยชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึก เอาสเตอรลิทซ
ในป 1805 โดยเร่ิมสรางขึ้นในป ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.1836 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บาย จากน้ันนําทานลองเรือไปตามแมน้ําแซนด (Seine River Cruise) แมน้ําสายหลัก
ของกรุงปารีสที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอัน
คลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมน้ํา  จากน้ันนําทานสูศูนยกลางการชอป
ปم�ง อิสระเลือกซื้อสินคาแฟช่ันราคาถกูในรานคาปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ 
เชน เคร่ืองสําอาง น้ําหอม อาทิ เชน Hermès, Channel, Dior, L'Occitant, 
Calvin Klein, Givenchy, Gucci, Yves Saint Laurent, La Roche-Posay, 
Bio-derma, นาฬิกากระเป�า ฯลฯ จากน้ันนําทานเลือกซื้อสินคาในหางสรรพสินคา
ใหญใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต (Galeries Lafayette) สินคาแฟช่ัน



 

 

มากมาย เชน  Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Bottega Veneta, 
Longchamp, Prada, Armani ฯลฯ หรือ ทานสามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสจาก
ราน Bucherer รานดังของสวิส ทีม่ีสาขาเปดอยูใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา
มากมาย อาทิเชน นาฬิกายีห่อดัง อาทิเชน Rolex, Panerai, Omega, IWC, 
Cartier, Chopard, Tag Heuer, เคร่ืองหนัง, มดีพับ เปนตน 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (หอยเอสคาโก) 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูทีพั่ก MERCURE PARIS CDG AIRPORT หรือเทียบเทา 

     
วันที่ 3 ปารสี – พระราชวงัแวรซายน – ดิจอง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซายส (Versaille Palace) อันยิง่ใหญ (มี

ไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวงั) ที่สรางขึ้นตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสที ่
14 ภายในตกแตงอยางวิจติรอลงัการ ทั้งจติรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูปแกะสลักและ
เคร่ืองเรือน ซึง่เปนการใชเงินอยางมหาศาล พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง เชน 
โบสถหลวงประจาํพระราชวงั,ทองพระโรงทีต่กแตงอยางวิจติรบรรจง, หองอพอลโล, 
หองเมอคิวร่ี, หองกระจก (Hall of Mirror) ที่มคีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึง่เปนหองที่
พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทตูไทยสมัยพระนารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอ
พระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝร่ังเศส อีกทัง้ยงัเปนหองที่ใชสําหรับจดังานเลี้ยงและเตนรํา
ของพระนางมารี อังตัวแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสที่ 16, ชมหองบรรทมพระราชินีที่
ตกแตงอยางงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียนที่ย่ิงใหญ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
กลางวัน 

 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บาย จากน้ันเดินทางสูเมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแหงแควนเบอร
กันดี ผานทุงราบอันกวางใหญแหลงผลติมัสตารดช่ือดัง อีกทัง้ยังมีช่ือเสียงในการผลิต
ไวนช้ันเลิศอีกดวย ผานชมอาคารบานเรือนสมยัเรเนสซองส โบสถและวิหารเกาแกใน
สมัยยุคกลาง ซึง่มีจุดเดนคือ การมงุหลงัคาดวยกระเบ้ืองสแีดงสดจัดเรียงเปนลวดลาย
งดงาม 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูทีพั่ก NOVOTEL DIJON หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 4 ดิจอง – เบิรน – ชิลธอรน – อินเทอรลาเคน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปน

เมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิรนยังถูกจดัอันดับอยูใน 1 ใน 10 ของ
เมืองทีม่ีคุณภาพชีวติทีดี่ที่สดุของโลกในป ค.ศ.2010 นําทานชมบอหมีสน้ํีาตาล 
(Bear Park) สตัวที่เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน นําทาน ชมมารกาสเซ ยานเมือง
เกา ปจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค เปนยานทีป่ลอดรถยนต จงึเหมาะกับการ
เดินเที่ยวชมอาคารเกา อาย ุ200-300 ป นําทานลดัเลาะชม ถนนจุงเคอรนกาสเซ 
ถนนทีม่ีระดบัสูงสดุของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึงเตม็ไปดวยรานภาพวาดและรานขาย
ของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท คล็อคเคนทรัม อายุ 800 ป ทีม่ี “โชว” ใหดู
ทุกๆช่ัวโมงในการตีบอกเวลาแตละคร้ัง นําทานแวะถายรูปกับโบสถ Munster 
สิ่งกอสรางทางศาสนาที่ใหญที่สุดในประเทศสวิตเซอรแลนด ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 
1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถงึการตัดสินคร้ังสุดทายของพระเจา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองเมอรเรน (Murren) ขึน้กระเชาที่ยาวทีสุ่ดในสวิตเซอรแลนด

สูยอดเขาชิลธอรน (Schilthorn) โดยยอดเขาแหงน้ีต้ังอยูในแถบบริเวณเทอืกเขา
แอลป� เปนยอดเขาทีม่คีวามสงูกวา 2,970 เมตร และเปนหน่ึงในแลนดมารกทีม่ี



 

 

ช่ือเสียงของสวิตเซอรแลนด ยอดเขาแหงน้ีน้ันมีช่ือเสียงไปทัว่โลกจากการที่เคยถกูใช
เปนสถานที่ถายทําเจมส บอนด 007 ภาค “On her majesty’s secret 
service” หรือในช่ือไทย "ยอดพยัคฆราชินี" ดานบนของยอดเขาน้ันเปนทีต้ั่งของ
ภัตตาคารหมุนได 360 องศา พิตซ กลอเรยี (Piz Gloria) ภตัตาคารแหงน้ีสามารถ
หมุนไดเปนวงกลม เพื่อใหลูกคาสามารถชมทวิทศันของเทอืกเขาแอลป�ไดรอบทศิทาง 
นอกจากน้ันแลวช้ันลางของภตัตาคารยงัจดัเปนที่แสดงนิทรรศการของเจมสบอนด 
หรือ เรียกวา Bond World 007 อีกดวย ตื่นเตนกับระเบียงวัดใจ Skyline walk 
เปนระเบียงชมววิทีม่ีพื้นเปนกระจกใสมองทะลุลงไปยังเบ้ืองลาง โดยในวันทีอ่ากาศดี
น้ันจากยอดเขาชิลธอรน สามารถมองเห็นยอดเขาตางๆของสวิตเซอรแลนดไดหลาย
ยอดเขาเลยทีเดียว เชน ยอดเขาไอเกอร , ยอดเขาทิตลิส , ยอดเขาเมินซ รวมถงึยอด
เขาจุงฟราวดดวย นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยแวะที่ Birg ทีม่ีทางเดินเรียบหนา
ผา แลวนําทานเดินทางตอสูเมืองอนิเทอรลาเกน (Interlaken) เปนเมืองทีต้ั่งอยู
ระหวาง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz)  อัน
เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ และ มีความสําคัญประหน่ึงเมืองหลวงของแบรนเนอรโอ
เบอลันด มีภาพของยอดเขาจงูเฟราเปนฉากหลัง มีเวลาใหทานเดินเลนชมเมอืงที่นารัก
แหงน้ี จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงเบริน (Bern) ซึ่งไดรบัการยกยองจากองคการ
ยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิรนยังถกูจัดอันดับอยูใน 
1 ใน 10 ของเมืองที่มีคณุภาพชีวิตที่ดทีี่สุดของโลกในป ค.ศ.2010 

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



 

 

วันที่ 5 อินเทอรลาเคน – ลูเซริน – มิลาน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับ

หน่ึงของสวติเซอรแลนด ที่ถกูหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชม
สิงโตหินแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพือ่
เปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวติัใน
ฝร่ังเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถึง 
204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซึง่เปนเหมือน
สัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมทีม่หีลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเมือ่
ป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวติัศาสตรของชาวสวิส ตลอด
แนวสะพาน  

 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน 
บาย จากน้ันเดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan) เมอืงที่เรียกไดวา เปนเมอืงหลวงแหงแฟช่ัน

ของโลก 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูทีพั่ก IBIS MILANO FIERA หรอืเทียบเทา 

 



 

 

วันที่ 6 มิลาน – ปซา – หอเอนปซา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานถายรูปดานนอกของมหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่

สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธคิ ผสมผสานกนั ชมความงดงามอันนาอัศจรรย  ของ
สถาปตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟم�นฟศิูลปวิทยาการ นําทานชม แกลเลอรี วิคเตอร 
เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซึง่นับวาเปนชอปปم�งมอลลที่
สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของกษตัริยวคิเตอร เอม็มานู
เอล ที่ 2 ผูริเร่ิมการรวมชาติหวัเมืองตางๆในอิตาล ีและอนุสาวรียของศิลปนชือ่ดังใน
ยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คอืลีโอนารโด ดารวินซี่ ที่อยูในบริเวณ ดานหนาของโรงละคร
สกาลา   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง (สปารเก็ตตี้หมกึดํา) 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองปซา (Pisa) เมอืงแหงศิลปะที่สําคัญของอิตาลี เปนเมอืงเลก็ๆ

อยูทางตะวันตกของ Florence ดานตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
แมวาจะเปนเมอืงเลก็ๆ แต Pisa ก็เปนเมอืงที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว
ทั่วโลก  นําทานเขาสูบริเวณจัตุรสักัมโป เดย มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่
ประกอบดวยกลุมอาคารสถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก โดยเร่ิมจากหอพิธีเจิมน้ํามนต 
(Baptistry of St. John) ที่ใหญที่สุดในอิตาล,ี มหาวิหารดโูอโม (Duomo) ที่
งดงามและหอเอนแหงเมืองปซาอันเลื่อง ชมหอเอนปซา (Leaning Tower of 
Pisa) สัญลักษณแหงเมอืงปซา 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลาง เร่ิมสรางเมื่อป 
ค.ศ.1173 ใชเวลาสรางประมาณ 175 ป แตระหวางการกอสรางตองหยดุชะงกัลงไป
เมื่อสรางไปไดถึงช้ัน 3 ก็เกิดการยบุตัวของฐานขึ้นมา และตอมาก็มกีารสรางหอตอเติม
ขึ้นอีกจนแลวเสร็จ โดยใชเวลาสรางทั้งหมดถงึ 177 ป โดยที่หอเอนปซาน้ี กาลิเลโอ  
บิดาแหงวทิยาศาสตร ซึง่เปนชาวอิตาเล่ียนไดใชเปนสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโนมถวง
ของโลกทีว่า ส่ิงของสองช้ิน น้ําหนักไมเทากัน ถาปลอยส่ิงของทั้งสองช้ินจากทีสู่งพรอม
กัน ก็จะตกถงึพื้นพรอมกัน จากน้ันใหทานอิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ระลกึราคาถกู 
ที่มีรานคาเรียงรายอยู 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูทีพั่ก RUSSOTT หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 7 ปซา – ฟลอเรนซ – เมสเตร 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางตอสูแควนทัสคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน คือ   ฟลอ

เรนซ (Florence) ที่ไดรับขนานนามวาเปนเมืองศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนส
ซองส ซ่ึงลวนแลวแตมีโบราณสถานสําคัญ และมทีิวทัศนตามธรรมชาติที่สวยงาม จน
ไดรับการแตงต้ังใหเปนมรดกโลกจากองคกรยเูนสโกเมื่อ ป ค.ศ.1982 ทําใหทัสคานีมี
ช่ือเสียงในฐานะดินแดนทองเที่ยวยอดนิยมระดับโลก นักทองเที่ยวทัว่โลก ชมความ
ยิ่งใหญ และอลงัการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟโอเร (Santa Maria Dell 
Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ ที่ใหญเปนอันดับ 4 ของทวปียุโรป ซ่ึงโดดเดนดวย
สถาปตยกรรมที่ใชหินออนหลายสตีกแตงผสมผสานกันไดอยางงดงาม นําชมจัตรุัส
เดลลาซญิญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึง่รายลอมไปดวยรูปปم�น อาทิ เชน 
รูปปم�นเทพเจาเนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอรซอุิสถือหัวเมดูซา 
(Perseus with the Head of Medusa), รูปปم�นเดวดิ ผลงานทีม่ีช่ือเสียงของ ไม



 

 

เคิล แองเจโล จากน้ันนําทาน มาริมฝم�งแมน้ําอารโน จะพบกับสะพานเวคคิโอ 
(Vecchio) สะพานเกาแกที่มมีีรานขายทอง และอัญมณีอยูทั้งสองขาง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝم�งแผนดินใหญ เมืองหลวงของ

แควนเวเนโต เวนิสถกูสรางขึ้นจากการเช่ือมเกาะเล็ก ๆ จาํนวนมากเขาดวยกันใน
บริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเปนสวนหน่ึงของทะเลอาเดรียตริก เปนเมืองทาโบราณ 
และเปนเมอืงที่ใชคลองในการคมนาคม มากทีสุ่ด  

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูทีพั่ก RUSSOTT VENEZIA SAN GIULIANO หรือ

เทียบเทา 
 

วันที่ 8 เมสเตร – เกาะเวนิช – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทาง สูทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) นําทานลองเรือผานชม

บานเรือนของชาวเวนิส สูเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมน
ติก เปนเมอืงที่ไมเหมอืนใคร โดยใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน   มีสมญานามวาเปน 
"ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถงึกัน
กวา 400 แหง ขึ้นฝم�งที่บริเวณซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส จากน้ันนําทานเดิน
ชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ทีม่ี
เร่ืองราวนาสนใจในอดีต เมือ่นักโทษที่เดินออกจากหองพพิากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาส
เห็นแสงสวางและโลกภายนอกเปนคร้ังสดุทายระหวางเดินผานชองหนาตางที่สะพานน้ี 
ซึ่งเช่ือมตอกบัวงัดอดจ (Doge’s Palace) อันเปนสถานที่พาํนักของเจาผูครอง
นครเวนิสในอดีตซึง่นักโทษช่ือดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคอื คาสโนวาน่ันเอง นํา
ทานถายรูปบริเวณจัตรุัสซานมารโค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกลาวไว
วา “เปนหองน่ังเลนที่สวยที่สุดในยุโรป” จตุัรัสถูกลอมรอบดวยอาเขตอันงดงาม รวมทัง้
โบสถซานมารโค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบ
แซนไทน จากน้ันอิสระใหทานไดมีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เชน เพือ่ชมมนต
เสนหแหงนครเวนิส, เขาชมโบสถซานมารโค, ชอปปم�งสินคาของทีร่ะลกึ อาทิเชน เคร่ือง



 

 

แกวมรูาโน,หนากากเวนิส หรือน่ังจบิกาแฟในราน Café Florian ที่เปดใหบริการมา
ต้ังแตป ค.ศ.1720 สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสูฝم�งแผนดินใหญ  

 
12.00 น. ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน มีเวลาใหทานทําเร่ืองคืนภาษ ี
15.25 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบนิที่ EK 136 

 
วันที่ 9 ดูไบ - กรุงเทพฯ 
00.15 น. เดินทางถึงดูไบ เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 
03.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที ่EK 376 
12.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมูิโดยสวัสดิภาพ 

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



 

 

ราคาแนะนําเริ่มตนเพียง 
Panoramic View of Mt. Schilthorn 

ฝรั่งเศส สวิตเซอรแลนด อิตาลี 9 วัน 6 คืน 
โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ทานละ 

02-10 ธ.ค. 62 51,900.- 51,900.- 51,900.- 30,400.- 8,900.- 
26 ธ.ค.-03ม.ค. 

63 67,900.- 67,900.- 67,900.- 37,400.- 8,900.- 

15-23 ก.พ. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 36,100.- 6,900.- 
14-22 มี.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 36,100.- 6,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.          ชําระเงินมัดจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ

เงินมดัจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 

เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนา
พาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทวัรโดยอัตโนมติั 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซา
ไดทันท ี

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) 
ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดย
มิแจงเจาหนาที่ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึน้ 



 

 

5. การยืน่วีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไม
เหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถาม
ขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, 
ผูสูงอาย,ุ มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลา
เกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวาม
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 

 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ

พรอมคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยู
ภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 

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

จากเจาหนาที่)คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกิน
ทานละ 1,000,000 บาทคารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกิน
ทานละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม) 
ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพ
สามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกบัทางบรษัิทได 
เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป ** 



 

 

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก) 
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกิน
กวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจาก
โรคประจาํตวั, คากระเป�าเดินทางหรอืของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง 
เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวั

ทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศอิตาลี (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงนิตรงกับศูนยยื่นวีซาใน

วันยื่น เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (15 ยูโร) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มใิชบริษัททัวร การเตรียมเอกสาร

ที่ดีและถกูตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทตูงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดนิทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกบั

ทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษทัฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวี



 

 

ซาของทาน ซึ่งบางสถานทตูใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค่อนขางนานและอาจ
ไมสามรถดงึเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมติัวีซาได 

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวี
ซาดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรอืศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอก
ประเทศ หากนับแลวตํา่กวา 6 เดือน 

5. ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียม
หนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัตกิารเดินทางของ
ทานจะเปนประโยชนอยางยิง่ในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนงัสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

6. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผดิชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถอืเปนหนังสือของทาง
ราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครือ่งบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทาน

ยกเลิกทวัร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเกบ็คามัดจาํ
ต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมคีาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการ
บินและชวงเวลาเดินทาง 

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสาย
การบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแขง็แรง และ
ชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปด
ประตูฉกุเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มปีญหาทางดาน



 

 

สุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหทีน่ั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาที่เช็คอนิสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอนิเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทางเกบ็คาใชจาย ทานละ 10,000 

บาท 
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางเกบ็คาใชจาย ทานละ 20,000 

บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทาง

และมผีลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษทัฯกําหนดไว (30ทานขึ้น
ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะ
ตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียม
ในการมดัจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทตูฯ เรียกเกบ็ 

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทาน
ไดชําระคาทัวรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษทัฯ ขอเกบ็เฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้
จริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีทีก่รุปออกเดินทางไม
ครบตามจาํนวน 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทัง้หมด 



 

 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหาม
ของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคา
ทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํให

หองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 
ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพกัตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมหีองพกัแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบั 1 
เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มี
อุณหภมูต่ํิา 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมาก
และหองพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนหรือยายเมือง
เพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียว
อาจเปนหองทีม่ขีนาดกะทดัรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบ
ของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกนั 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (อิตาลี) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 15 วันทําการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  
และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

หมายเหตุ: การย่ืนวีซาแตละครั้งกับบริษัททัวร จะตองทําการย่ืนวีซา ประเภทหมูคณะ 
เทาน้ัน โดยการย่ืนเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ข้ึนไป โดยทางศูนยรับย่ืน จะเปนผู
กําหนดวันย่ืนวีซาเทาน้ัน ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปย่ืนวีซาในวันที่กําหนดได อาจมี
คาใชจายเพ่ิมเติม (Premium) ดังน้ี  

  ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซานอยกวา 11 วันทําการ นับจากวันเดินทาง  มี
คาใชจายเพ่ิม  ทานละ 2,200 บาท   

  ในกรณีที่เหลือเวลายื่นวีซาเหลือนอยกวา 5 วันทําการ จะมีคา Fast Track 
เพ่ิมเติมอีก ทานละ 400 บาท รวมเปน 2,600 บาท 

**ทั้งน้ี คาใชจายที่เกิดขึ้น ผูเดินทางตองชําระกับทางศูนยรับย่ืนโดยตรง** 
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ

สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเง่ือนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ
เพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวม
ไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 



 

 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พื้น
หลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ
เครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 
 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดบัญชี หรือ 
Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัว
ของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดิน
บัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วันกอนวันยืน่วีซา 
และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได 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 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูที่ออกให และผูที่ถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 

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

4. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ

หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํา

งาน  
 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 



 

 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
 

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

 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา 

6.1 บิดาหรือมารดา ตองทําหนังสือช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษวาใหเด็กเดินทางไป
ตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกคาเขียนหรือพิมพ
ขึ้นเอง) 
6.2 บิดาหรือมารดา ตองขอหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศจากเขตหรือ
อําเภอ (1 ใบ ตอ เด็ก 1 ทาน เทาน้ัน) 
6.3 ในกรณีพอหรือแมปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว ใหขอหนังสือปกครองบุตรจากเขต
หรืออําเภอและจะตองเปนหนังสือที่มีการสืบพยานและหลักฐานเสร็จเรียบรอยแลวเทาน้ัน 
6.4 ทานจะตองนําหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศตัวจริง จากขอ 6.2 หรือ 
หนังสือปกครองบุตรเปนสําเนาจากขอ 6.3 ไปแปลประทับตรากับกรมการกงสุลใหเสร็จ
เรียบรอยกอนนํามายื่น มิเชนน้ันทางศูนยรับยื่น vfs จะไมรับยื่นเอกสารของบุตรทานโดย
เด็ดขาด 
 
 
 
6.5 เน่ืองจากการประทับตรากงสุล จะมีการเสียคาใชจาย หากทานไมแนใจวาเอกสารใชได
หรือไม รบกวนสอบถามบริษัททัวรกอนนําไปประทับตรากงสุล มิเชนน้ันทานอาจจะตองไปเสีย
เงินและเสียเวลาอันมีคาของทานเพื่อไปทําเอกสารใหมอีกรอบ หากเอกสารที่ทานทํามาแลวน้ัน
กลายเปนเอกสารที่ใชยื่นไมได 
 
***โปรดอาน กอนที่ทานจะไปทําหนังสือยินยอมจากเขตหรืออําเภอใหบุตรของทาน 

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย



 

 

มารดาจะตองคัดหนังสือยินยอม และระบุวาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอม และระบุวาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 

*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายชี้แจงวา
ทําไมไมมี passport *** 

 
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทาง

มาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
7. หากพอหรือแมมีวีซาเชงเกนอยุแลวและไมไดยื่นวีซาพรอมลูก ใหทําจดหมายช้ีแจง

ภาษาอังกฤษ อธิบายวามีวีซาเชงเกนของประเทศอะไร ระบุวันเร่ิมและวันหมดอายุวีซา พรอม
ทั้งถายสําเนาหนาพาสปอรตและหนาวีซาน้ันมาแนบดวย 

8. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา
เทาน้ัน 

 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต

แจงขอเพ่ิมเติม 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศอิตาลี 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 
 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 
 
1. นามสกุล [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 (ไมจด
ทะเบียน)               

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

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอกช่ือ-นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจ
ปกครอง/ดูแลผูเยาว 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................. 
    อีเมล............................................. 
12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน
.......................................................................................................... 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ทีอ่ยู

ของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………….…… 
 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
            ไมเคย 
     เคยได      ใชไดต้ังแตวันที่...............................ถึงวันที่..................................... 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

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    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)                  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
 

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ
ทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง

เทาน้ัน 


