
 

 

รหัสทัวร B2B2000271 
ทัวรยุโรป อิตาลี สวิตเซอรแลนด 7 วัน 4 คืน (EK) 
มหานครมิลาน  | เมืองเวนิส  | เมืองเซอรแมท | ยอดเขาแมทเทอรฮอรน 
ปราสาทชิลยอง | เมืองเวเวย | ลูเซิรน | พิชิตเขากลาเซียร 3000 

 

 
 

 

 



 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ 
วันที่ 2. ดูไบ – มิลาน – เวโรนา – เวนิส เมสเต 
วันที่ 3. เวนิส เมสเต – เกาะเวนิส – มิลาน 
วันที่ 4. มิลาน – เซอรแมท – แทซ 
วันที่ 5. แทซ – ยอดเขากลาเซียร 3000 - มองเทรอซ – เวเวย – โลซานน 
วันที่ 6. โลซานน –  เจนีวา - เบิรน – ลูเซิรน – ซูริค – สนามบิน 
วันที่ 7. กรุงเทพฯ 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
17.30 น. 

 
คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 
เคานเตอร T สายการบิน เอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส EK 373 
 ** สําหรับคณะที่ออกเดินทางเดือนพ.ค.จะออกเดินทางเวลา 21.05 น.และไปถึง

ดูไบเวลา 00.50 น.  
** สําหรับคณะที่ออกเดินทางเดือน มิ.ย.เปนตนไปจะออกเดินทางเวลา 21.25 น. 
และไปถึงดูไบเวลา 00.50 น. **  
 

วันที่ 2  ดูไบ – มิลาน – เวโรนา – เวนิส เมสเต 
00.50 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 
03.45 น. ออกเดินทางสูเมืองมิลาน โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 101 

** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต พ.ค. เปนตนไปจะออกเดินทางเวลา 03.35 
น.และไปถึงมิลานเวลา 08.15 น. *** 

07.45 น. ถึง สนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเปน 5 ชั่วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) นํา
ทานผานดานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร จากน้ันเดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดวาเปนเมืองหลวง
แหงแฟชั่นของโลก นําทานถายรูปกับมหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di 
Milano) ที่สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เปนสถาปตยกรรมแบบ



 

 

ตะวันตก สมัยฟم�นฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria 
Vittorio Emanuele II) ที่นับวาเปนชอปปم�งมอลลที่สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุด
ในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูริเร่ิมการรวมชาติหัว
เมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรียของศิลปนชื่อดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือ ลิโอ
นารโด ดารวินซี่ ท่ีอยูในบริเวณดานหนาของโรงละครสกาลา 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองเวโรนา (Verona) เมืองใหญอันดับ 2 รองจากเวนิส ของ
แควนเวเนโต และเมืองเวโรนายังไดขึ้นทะเบียนเปนเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ
องคการยูเนสโกเมื่อป คศ. 2000 อีกทั้งวิลเลียม เชกสเปยร นักกวีและนักเขียนบท
ละครชาวอังกฤษ ผูไดรับการยกยองวาเปนนักเขียนผูยิ่งใหญของอังกฤษและของโลก
ยังใชบรรยากาศและเรื่องราวความรักของหนุมสาวสองตระกูลในเวโรนา แตงเปน
ละครโศกนาฏกรรมขึ้นเมื่อป ค.ศ.1595 เรื่อง โรมิโอกับจูเลียต จากน้ันพาทานถายรูป
กับโรงละครโรมันกลางแจง (Verona Arena) ที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 3 ของโลก 
สรางขึ้นเมื่อตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 1 โดยมีลักษณะเชนเดียวกับโคลอสเซียมในกรุงโรม 
เพียงแตมีขนาดเล็กกวา ซึ่งปจจุบันยังคงมีการเปดแสดงโอเปราหรือคอนเสิรตกลาง
เเจงในสนามกีฬาอยูเปนประจํา นําทานถายรูปดานนอกกับบานเลขที่ 23 ของจูเลียต 
ชมระเบียงแหงเรื่องราว โรแมนติกที่จูเลียตเฝ�ารอคอยพบโรมิโอทุกคํ่าคืน และบริเวณ
หนาบานยังมีรูปปم�นสําริดขนาดเทาตัวจริงของจูเลียต 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําเขาสูที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN MESTRE หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันที่ 3  เวนิส เมสเต – เกาะเวนิส – มิลาน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

  นําเดินทางสูทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) นําทานลองเรือผานชมบานเรือน
ของชาวเวนิส สูเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เปน
เมืองที่ไมเหมือนใคร โดยใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน  มีสมญานามวาเปน "ราชินี
แหงทะเลเอเดรียติค" มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา 
400 แหง ขึ้นฝم�งที่บริเวณ ซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส จากน้ันนําทานเดินชม
ความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มีเร่ืองราว
นาสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสง
สวางและโลกภายนอกเปนครั้งสุดทายระหวางเดินผานชองหนาตางที่สะพานน้ี ซึ่ง
เช่ือมตอกับวังดอดจ (Doge’s Palace) อันเปนสถานที่พํานักของเจาผูครองในอดีต 
ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ คาสโนวาน่ันเอง 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (สปารเกตตี้หมึกดํา) 
บาย นําทานถายรูปบริเวณจัตุรัสซานมารโค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคย

กลาวไววา “เปนหองน่ังเลนที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอาเขตอัน
งดงาม รวมทั้งโบสถซานมารโค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ 5 โดม ตาม
แบบศิลปะไบแซนไทน จากน้ันอิสระใหทานไดมีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก 
เชน เพื่อชมมนตเสนหแหงนครเวนิส, เขาชมโบสถซานมารโค, เลือกซื้อสินคาของที่
ระลึกตามอัธยาศัย อาทิเชน เครื่องแกวมูราโน,หนากากเวนิส หรือน่ังจิบกาแฟในราน 
Café Florian ที่เปดใหบริการมาตั้งแตป ค.ศ.1720   จากน้ันนําทานลองเรือกลับขึ้น
สูฝم�งเมสเตร เพ่ือเดินทางสูเมืองมิลาน (Milan) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  นําเขาสูที่พัก โรงแรม BEST WESTERN GOLDENMILE หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันที่ 4  มิลาน – เซอรแมท – แทซ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเมืองแทซ (Tasch) เพื่อเดินทางสูเมืองเซอรแมท 
(Zermatt) เมืองแหงสกีรีสอรทยอดนิยมที่ไดรับความนิยมสูง เน่ืองจากเปนเมืองที่
ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไมใช น้ํามันเชื้อเพลิง แตใช
แบตเตอรี่ เทาน้ัน และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเปนยอดเขาแมทเทอรฮอรน 
(Matterhorn) ที่ไดชื่อวาเปนยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยที่สุดในสวิสฯ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย อิสระใหทานเดินชมเมืองและเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย หรือ เลือกขึ้นกระเชาไฟฟ�า

เพ่ือสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลนแมทเทอรฮอรน (Klien Matterhorn) 
ที่สูงถึง 4,478 เมตร และไดชื่อวาเปนยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป� 
ชื่นชมกับทิวทัศนที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณไคลนแมทเทอรฮอรน และเขาชมถํ้า
นํ้าแข็งที่อยูสูงที่สุดในสวิส หรือ น่ังรถไฟฟนเฟองสูสถานีรถไฟกรอนเนอรแกรต 
(Gornergrat railway) ทําทานเดินทางสูจุดชมวิวที่ทานจะไดเห็นทัศนียภาพที่
สวยงามของยอดเขาแมทเทอรฮอรน ท่ีสวยงาม นําทานเดินเทาสูบริเวณทะเลสาบที่อยู
สูงจากระดับน้ําทะเล2,757เมตรโดยบริเวณทะเลสาบน้ีเปนเงาสะทอนภาพเขาแมท
เทอรฮอรน (Matterhorn's reflect) อันสุดสวยงามยิ่งนัก ( โดยปกติน้ําในทะเลสาบ 
จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝน และ สภาพอากาศ ชวงเวลาที่เดินทางไปชมอยู
ในชวงกลางป (พฤษภาคม – ตุลาคม) โดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนํา 
คาใชจายทั้งหมดเปนความรับผิดชอบของตัวทานเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก เขาสูท่ีพัก โรงแรม ELITE หรือเทียบเทา 

  



 

 

วันที่ 5  แทซ – กลาเซียร 3000 – มองเทรอซ – เวเวย – โลซานน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองโกล เดอ ปยง (Col De Pillon) เมืองที่ตั้งของสถานีกระเชา
ไฟฟ�าขนาดใหญที่จุผูโดยสารไดถึง 125 คน นําทานขึ้นกระเชายักษ ขึ้นสูเขากลาเซียร 
3000 (Glacier 3000) นําทานเดินขาม" The Peak Walk by Tissot" สะพาน
แขวนที่มีความยาว 107 เมตร ขามหนาผาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ทานจะได
ชมทัศนยีภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป� อันสวยงามแบบกวางไกลสุดสายตา  
หมายเหตุ: ในกรณีที่ไมสามารถขึ้นเขากลาเซียร 3000 ไดทางบริษัทขอเปลี่ยน
รายการเปนไปขึ้นเขากรอนเนอรแกรต (Gornergrat) แทน ** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองมองเทรอซ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ

เจนีวา ไดชื่อวาริเวียราของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน บานเรือน ริมทะเลสาบ  
นําทานถายรูปกับปราสาทชิลยอง (ดานนอก) (Chillon castle) ปราสาทโบราณ
อายุกวา 800 ป สรางขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา  ตั้งแตยุคโรมันเรืองอํานาจ
โดยราชวงศ SAVOY โดยมีจุดมุงหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและ
ขบวนสินคาที่จะสัญจรผานไปมาจากเหนือสูใตหรือจากตะวันตกสูตะวันออกของ
สวิตเซอรแลนด เน่ืองจากเปนเสนทางเดียวที่ไมตองเดินทางขามเทือกเขาสูงชัน 
ปราสาทแหงน้ีจึงเปรียบเสมือนดานเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับรอยป 
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเวเวย  (Vevey) ตั้ งอยูริมชายฝم�งดานเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา เปนเมืองที่ไดชื่อวาเปน “ไขมุกแหงริเวียราสวิส” (Pearls of the 
Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแกการทํากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล จากน้ันนําทาน
เดินทางสูเมืองโลซานน (Lausanne) ซึ่งตั้งอยูตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา 
เมืองโลซานนนับไดวาเปนเมืองที่มี เสนหโดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหน่ึงของ
สวิตเซอรแลนด มีประวัติศาสตรอันยาวนานมาตั้งแตศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมัน
มาตั้งหลักแหลงอยูบริเวณริมฝم�งทะเลสาบที่ น่ี เมืองโลซานนมีความสวยงามโดย
ธรรมชาติ ทิวทัศนที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทองเที่ยวจาก
ทั่วโลกใหมาพักผอนตากอากาศที่น่ี เมืองนี้ยังเปนเมืองที่มีความสําคัญสําหรับชาว
ไทยเน่ืองจากเปนเมืองที่เคยเปนที่ประทับของสมเด็จยา 
 
 
 
 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เขาสูท่ีพัก โรงแรม NOVOTEL LAUSANNE หรือเทียบเทา 

  
วันที่ 6 โลซานน – เจนีวา - เบิรน – ลูเซิรน – ซูริค – สนามบิน 

เชา จากน้ันนําทานชม สวนสาธารณะที่มีรูปปم�นลิง 3 ตัว ปดหู ปดปาก ปดตา อันเปน
สถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว และถายรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาล
ไทยสงไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน นําทานเดินทางสูเมืองเจนีวา
(Geneva) นําชมเมืองที่เปนศูนยกลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองคการสากล
ระดับโลก อาทิ องคการการคาโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถายรูปกับนํ้าพุ
เจทโด(Jet d'Eau) ที่ฉีดสายน้ําพุงสูงขึ้นไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปดเฉพาะวัน
อากาศดี) และถายรูปกับ นาฬิกาดอกไม สัญลักษณที่สําคัญของเมืองเจนีวา นําทาน
เดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมือง
มรดกโลกในป ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิรนยังถูกจัดอันดับอยูใน 1 ใน 10 ของเมือง
ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในป ค.ศ.2010 นําทานชมบอหมีสีนํ้าตาล(Bear 
Park) สัตวที่เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน  นําทานชมมารกาสเซ ยานเมืองเกา 
ปจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค เปนยานที่ปลอดรถยนต จึงเหมาะกับการเดิน
เท่ียวชมอาคารเกา อายุ 200-300 ป ชมนาฬิกาไซท คล็อคเคนทรัม อายุ 800 ป 
ที่มี “โชว” ใหดูทุกๆชั่วโมงในการตบีอกเวลาแตละครั้ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย จากน้ันเดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ



 

 

สวิตเซอรแลนด ท่ีถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโตหิน
แกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปน
อนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติใน
ฝร่ังเศสเม่ือป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 
204 เมตร ทอดขามผานแม น้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือน
สญัลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อ
ป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส   ตลอด
แนวสะพาน  จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, เครื่อง
หนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน ได
เวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูเมืองซูริค (Zurich) 

18.00 น. นําคณะเดินทางสู เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาใน
การเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.55 น. ออกเดินทางกลับสูดูไบ โดยสายการบิน เอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 86 
***สําหรับคณะออกเดินทางตั้งแตพ.ค.เปนตนไปจะออกเดินทางเวลา 22.15 น. และ
ไปถึงดูไบเวลา 06.25 น.*** 

  
วันที่ 7 ดูไบ - กรุงเทพฯ 

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ นําทานเปลี่ยนเครื่อง เพื่อเดินทางตอ 
09.30 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน เอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372 

***สําหรับคณะออกเดินทางตั้งแตพ.ค.เปนตนไปจะออกเดินทางเวลา 09.40น. และ
ไปถึงกรุงเทพเวลา 18.55 น.*** 
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตมิถุนายนจะออกเดินทาง 09.40 น. และไปถึง
กรุงเทพเวลา 19.15 น. 

18.40 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
  
 *********************************************************************************** 

 
 
 
 
 
 



 

 

ราคาแนะนําเพียง  
SWISS & ITALY THE SCENERY IS BREATHTAKING   

อิตาล ีสวิตเซอรแลนด 7 วัน 4 คืน 
โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 
11-17 มี.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 25,100.- 5,900.- 
1-7 พ.ค. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 26,100.- 6,900.- 

20-26 พ.ค. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 26,100.- 6,900.- 
18-24 มิ.ย. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 26,100.- 6,900.- 
22-28 ก.ค. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 26,100.- 6,900.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

  
เงื่อนไขการใหบริการ  
1.  ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงิน
มัดจําแลวเทาน้ัน 
2.  สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อ
ทําการจองควิยื่นวีซาภายใน  3   วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทาง
บริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทวัรโดยอัตโนมัติ 
3.  เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาได
ทันที 
4.   หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ให
ทานติดตอเจาหนาที่กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง
เจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5.    การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไม
เหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูล
เพ่ือประกอบการตดัสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี 



 

 

6.     หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 
ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 
4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวร
ทั้งหมด 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.   คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอม

คณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใต
เงื่อนไขของสายการบนิ) 

2.    คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3.    คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4.    คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5.    คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6.    คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7.    คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามได
จากเจาหนาที่ 
คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 
บาท คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม
เงื่อนไขกรมธรรม) 
 ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
 เบ้ียประกนัเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]  
  เบ้ียประกนัเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.    คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2.    คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 
30 ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรค



 

 

ประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปน
ตน 

3.    คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึ้นราคา 
4.    คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัว

ทานเอง 
5.    คาธรรมเนียมวีซาประเทศอิตาลี (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกบัศูนยยื่นวีซาในวัน

ยื่น เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6.    คาทปิพนักงานขับรถและไกดทองถิ่น  (12 ยูโร) 
7.    คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 ยูโร) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดลุยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรยีมเอกสารที่
ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับ
ทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซา
ของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไม
สามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวี
ซาดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอก
ประเทศ หากนับแลวตํา่กวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือ
เดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย 
เน่ืองจากประวัตกิารเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอ
วีซา และจํานวนหนาหนังสอืเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 
หนา 



 

 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบตอปกหนังสอืเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทาง
ราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเครื่องบินแลว  หากทาน
ยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจํา
ตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการ
บินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการ
บิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และ
ชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตู
ฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและ
รางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสาย
การบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

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 เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทาง

และมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทาน
ขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ
เดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรอง บรษิัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไป
แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัด
จําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  



 

 

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานได
ชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชน 
คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบินแลว)   คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การ  ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวร
ทั้งหมด 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก

แบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 
เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับ
เสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มี
อุณหภูมิตํ่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม  

        บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจ

เปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (อิตาลี) 
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซาประมาณ 15 วันทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global(สีลมคอมเพล็กซ) 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
                          **ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 
หมายเหตุ: การย่ืนวีซาแตละครั้งกับบริษัททัวร จะตองทําการย่ืนวีซา ประเภทหมูคณะ 
เทานั้น โดยการย่ืนเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยรับย่ืน จะเปนผู
กําหนดวันย่ืน   วีซาเทานั้น ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปย่ืนวีซาในวันที่กําหนดได อาจ
มีคาใชจายเพ่ิมเติม (Premium) ดังน้ี  
 ในกรณีที่เหลือระยะเวลาย่ืนวีซานอยกวา 15 วัน นับจากวันเดินทาง  มีคาใชจาย

เพ่ิม  ทานละ 2,200 บาท   
 ในกรณีที่เหลือเวลาย่ืนวีซาเหลือนอยกวา 5 วัน มีคา 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 
นับจากวันเดินทางกลบั  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา 
กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่
ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเง่ือนไข และ ขอกําหนด
ของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซา
ในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติ



 

 

ดวย*** 
 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ 
(พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตา
หรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชี
ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน 
(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับ
ยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วันกอนวันย่ืนวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอ
เปน Statement เทานั้น) 
3.2  กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได 
ตองเปน พอ แม พ่ีนอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออก
คาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให 
เชน สําเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 
 

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

       4.หลักฐานการทํางาน 
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปน

กรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

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

    5.เอกสารสวนตัว 



 

 

- สําเนาทะเบียนบาน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

6.กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ ที่ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา 
มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 

(โดยมารดาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางไปกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยบดิาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและ
มารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมาย
ช้ีแจงวาทําไมไมมี passport *** 
หมายเหตุ : ในกรณีที่เด็กเดินทางไปไมพรอมกับบิดาหรือมารดา บิดา มารดา ของเด็ก
คนที่ไมไดเดินทางไปตางประเทศดวย จะตองเขียนหนังสือช้ีแจงภาษาอังกฤษขึน้มา
ดวยอีก 1 ฉบับ วายินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศได ไปกับใคร ความสัมพันธเปน
อะไรกับเด็กที่เดินทาง นอกเหนือจากที่ทานไดขอหนังสือยินยอมจากเขตมาแลว 
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม

เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
- ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอ

วีซาเทาน้ัน 
 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศอิตาลี 
 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา

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. สัญชาติปจจุบัน ...........................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน……….………….…….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)         
แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

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

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ท่ีอยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติ
ของผูมีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 

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

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



 

 

……………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………………… 
    หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................ 
12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปน

ตน............................................................................................................... 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอก

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

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

            ไมเคย 

     เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่..............................ถึงวันที่............................................. 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หาก
ทราบ)......................................... 

 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมา

ดวย** 
 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย              เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
 
 
 



 

 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)

  
        กรุณาระบุชื่อ ............................................  

  
สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….
   

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผู

ออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

   
 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของ
ใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู

เดินทางเทานั้น 
 

 
 


