
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT 
แฟรงกเ์ฟิรต์ | ปราสาทไฮเดลเบริก์ | ททิเิซ่ | น า้ตกไรน ์| เบริน์ | ลูเซริน์ 
ทติลิส | มลิาน | ฟลอเรนซ ์| ปิซ่า | ชิงเกว แตรเ์ร |ปอรโ์ตฟิโน่ | เจนัว 

 
 
 
 

 

 ก ำหนดกำรเดนิทำง                                                                                 
 

วนัที ่  4 – 11 มนีำคม2566 79,900.- 

วนัที ่  3 – 10, 15 – 22 เมษำยน 2566 85,900.- 

วนัที ่ 10 – 17 เมษำยน 2566 89,900.- 

วนัที ่ 1 – 8 พฤษภำคม 2566 85,900.- 

วนัที ่ 29  เมษำยน – 6 พฤษภำคม 2566 89,900.- 

วนัที ่ 29  พฤษภำคม – 5 มถินุำยน 2566 85,900.- 

 COLORFUL EUROPE 
เยอรมนี – สวติเซอรแ์ลนด ์– อติาล ี 

8 วัน 5 คนื 
เดนิทาง มนีาคม – พฤษภาคม 2566 

ราคาแนะน าเพยีง 79,900.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพ – มัสกัต 
18.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู เคานเ์ตอร ์ สายการบินโอมานแอร ์โดยมี

เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
20.40 น. ออกเดนิทางสูม่สักตั โดยเท่ียวบนิท่ี WY816 
 23.35 น. เดนิทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตมัิสกัต รอเปล่ียนเคร่ือง 

วันที่ 2 แฟรงกเ์ฟิรต์ – ปราสาทไฮเดลเบิรก์ – ทิทิเซ่ 

02.00 น. ออกเดนิทางตอ่สูแ่ฟรงคเ์ฟิรต์ โดยเท่ียวบนิท่ี WY115 
07.05 น. ถึงสนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปล่ียนเป็น 6 ชั๋วโมงในวนัท่ี 

29 ตลุาคม 2565) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวั เมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) 
ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท่ี์ส  าคญัของเยอรมนี รวมทัง้เป็นศนูยก์ลางการธนาคารการเงินและการคา้หุน้ท่ีส  าคญัของ
ประเทศ จากนัน้น าท่านชมปราสาทไฮเดลเบริก์ (Eidelberg Castle) ท่ีสรา้งขึน้อยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น า้เน็กคาร ์ซึ่งสามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองไดโ้ดยรอบ โดยตัวปราสาทสร้างดว้ยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี ชมประตูคืนเดียว 
(Elisabeth’s Gate) ท่ีสรา้งขึน้โดยค าสั่งของพระเจา้เฟเดอรกิ ท่ีสรา้งเพ่ือเป็นของขวญัวนัเกิดแด่ พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่งสรา้ง
เสรจ็ภายในคืนเดียว จากนัน้ชมถงัไวนท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในโลกมีความจถุึง 220,000 ลติร 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ เส้นทางการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรม 

วนัที ่1. กรุงเทพ – มสักตั ✈ ✈ ✈ - 

วนัที ่2. แฟรงกเ์ฟิรต์ – ปราสาทไฮเดลเบริก์ – ทิทิเซ่ ✈   MERITIM TITISEE 

วนัที ่3. ทิทิเซ่ – น า้ตกไรน ์– เบริน์ – ลเูซิรน์    IBIS STYLES LUZERN CITY 

วนัที ่4. ลเูซิรน์ – ทิตลสิ – มลิาน    HOLIDAY INN MILAN NORD ZARA 

วนัที ่5. มลิาน – ฟลอเรนซ ์– ปิซ่า    NH PISA 

วนัที ่6. ปิซ่า – ลา สเปเซีย – ชิงเกว แตรเ์ร    NH LA SPEZIA 

วนัที ่7. ลา สเปเซีย – ปอรโ์ตฟิโน่ – เจนวั – Designer Outlet 
Serravalle– สนามบนิ 

  ✈  

วนัที ่8. มสักตั - กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองททิเิซ่(Titisee) เมืองรมิทะเลสาปท่ีตัง้อยู่ในเขตป่าด า (Black Forest) ใหท้่านไดอ้ิสระชมความ
งามของบา้นเรือน น าท่านล่องเรือชมทัศนียภาพของป่าสนอยู่บนภูเขา ที่เรียกว่า แบล็กฟอเรสต ์สถานท่ีอันเป็นตน้
ก าเนิดนาฬิกากุ๊กกู ให้ท่านไดมี้โอกาสชิมเคก้แบล็กฟอเรสอันขึน้ช่ือ ณ เมืองตน้ต  ารับตามอัธยาศยั และเพลิดเพลินกับการ
เลือกซือ้สินคา้ท่ีระลึก (กรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้ท่านละ 5 EUR และเปล่ียน
โปรแกรมเป็นเดนิเล่นริมทะเลสาบแทน) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ท่ีพกั น าท่านเขา้สูท่ี่พกั MERITIM TITISEE หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 3  ทิทิเซ่ – น ้าตกไรน ์– เบิรน์ – ลูเซิรน์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูเ่มืองชาฟฟ์เฮาเซินเมืองเลก็ๆท่ีตัง้อยู่ทางเหนือของสวิตเซอรแ์ลนดต์ิดกับพรมแดนเยอรมนี โดย

สถาปัตยกรรมของบา้นเรือนในเมืองนัน้ตกแตง่ดว้ยศลิปะแบบเรเนอซองซแ์ละศลิปกรรมแบบเฟรสโกรวมกับภาพวาดตามผนัง
ของอาคารตา่งๆท่ีบอกเร่ืองราวของชาวเมืองอย่างสวยงาม นอกจากนัน้แลว้เมืองนีย้ังมีช่ือเสียงจากการท่ีเป็นท่ีตัง้ของน า้ตก
ไรน ์(Rhine Fall) ซึ่งเป็นน า้ตกท่ีใหญ่ท่ีสดุในยโุรป  น าท่านชมน ้าตกไรน ์(RhineFall) น า้ตกท่ีใหญ่สวยงามและต่ืนตาตื่นใจซึ่ง
เกิดจากแม่น า้ไรนท์ั้งสายไหลผ่านหน้าผากวา้ง 150 เมตร จึงเป็นน า้ตกขนาดใหญ่ท่ีสดุในยุโรปและได้ ช่ือว่าเป็นน า้ตกท่ี
สวยงามท่ีสดุในยโุรปกลางดว้ย อิสระใหท้่านไดช่ื้นชมความงามของน า้ตกและถ่ายรูปตามอธัยาศยั   
 หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสูก่รุงเบริน์ (Bern) ซึ่งไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 
นอกจากนีเ้บริน์ยงัถกูจดัอนัดบัอยู่ใน    1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคณุภาพชีวติท่ีดีท่ีสดุของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชมบ่อหมีสี
น ้าตาล (Bear Park) สตัวท่ี์เป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบริน์ น าท่าน  ชมมารก์าสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไม้
และบตูคิ เป็นย่านท่ีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบัการเดนิเท่ียวชมอาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี น าท่านลดัเลาะชม ถนนจุงเคอรน์
กาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสงูสดุของเมืองนี ้ถนนกรมักาสเซ ซึ่งเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม
นาฬิกาไซท้ ์คล็อคเค่นทรมั อายุ 800 ปี ท่ีมี “โชว”์ ใหด้ทูุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง้ น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ ์
Munster สิง่ก่อสรา้งทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตจูะมีภาพท่ีบรรยายถึง
การตดัสนิครัง้สดุทา้ยของพระเจา้   
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บา่ย เดนิทางตอ่สูเ่มืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ีถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบ

และขนุเขา จากนัน้พาท่านชมสิงโตหินแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์
ร  าลกึถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวสิท่ีเกิดจากการปฏิวตัใินฝรั่งเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel 
Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลู
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เซิร ์น เป็นสะพานไม้ท่ีมีหลังคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาด
ประวตัศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน   

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ท่ีพกั น าท่านเขา้สูท่ี่พกั IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 4 ลูเซิรน์ – ทิตลิส – มิลาน  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านขึน้กระเชา้ลอยฟา้ทนัสมยัระบบใหมล่า่สดุหมนุ 360 องศา รอบตวัเอง ชมทัศนียภาพอันตระการตาไดร้อบทิศทางตาม

เสน้ทางขึน้สูย่อดเขาทติลิส (Titlis) เขา้ชมถ า้น า้แขง็ (Ice Grotto)ท่ีไมเ่คยละลาย  เชิญเพลดิเพลนิสนกุสนานกับการเล่นหิมะ
บนลานสกี สดุแสนประทบัใจเป็นอย่างยิ่ง ชมทิวทัศนข์องยอดเขาต่างๆ ท่ีปกคลมุไปดว้ยหิมะอันขาวโพลนสรา้งความงดงาม
ใหก้บัขนุเขาเป็นอนัมาก ใหเ้วลาท่านเดนิขา้ม" The TITLIS Cliff Walk "  สะพานแขวนท่ีตัง้อยู่สงูท่ีสดุของทวีปยุโรป ท่ีความสงู 
3,041 เมตรจากระดับน า้ทะเล สะพานมีความยาว 100 เมตร ท่านจะไดช้มทัศนียภาพท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลป์ อัน
สวยงามแบบกวา้งไกลสดุสายตา (สะพานแขวนอาจจะปิด ในกรณีถา้สภาพอากาศไมเ่อือ้อ  านวย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บา่ย จากนัน้เดนิทางขา้มพรหมแดนสวติเซอรแ์ลนด ์– อิตาลี สูต่วัเมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกไดว้่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น

ของโลก น าท่านชมมหาวหิารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano)   ท่ีสรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสานกัน เป็น
สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก สมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele 

II) ท่ีนบัวา่เป็นชอปปิงมอลลท่ี์สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสดุในเมืองมลิาน อนสุาวรีย ์ของกษัตริยว์ิคเตอร์ เอ็มมานูเอลท่ี 2 ผู้
รเิริม่การรวมชาตหิวัเมืองตา่งๆในอิตาลี และอนสุาวรียข์องศลิปินช่ือดงัในยคุเรเนซองสอี์ก 1 ท่าน คือ ลโิอนารโ์ด ดารว์ินซ่ี ท่ีอยู่
ในบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ท่ีพกั น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN MILAN NORD ZARA หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 5 มิลาน – ฟลอเรนซ ์– ปิซ่า 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางตอ่สูแ่ควน้ทสัคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน้ คือ ฟลอเรนซ ์(Florence) ท่ีไดร้บัขนานนามว่าเป็น

เมืองศนูยก์ลางแห่งศลิปะในยคุเรอเนสซองส ์ซึ่งลว้นแลว้แต่มีโบราณสถานส าคญั และมีทิวทัศนต์ามธรรมชาติท่ีสวยงาม จน
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ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโกเ้ม่ือ ปี ค.ศ.1982 ท าใหท้ัสคานีมีช่ือเสียงในฐานะดินแดนท่องเท่ียวยอด
นิยมระดบัโลก นกัท่องเท่ียวทั่วโลก ชมความยิ่งใหญ่ และอลงัการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria 

Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ ์ท่ีใหญ่เป็นอันดบั 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีใชห้ินอ่อนหลายสี
ตกแตง่ผสมผสานกนัไดอ้ย่างงดงาม น าชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายลอ้มไปดว้ยรูปป้ัน อาทิ 
เช่น รูปป้ันเทพเจา้เนปจนู (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอรซ์ิอุสถือหัวเมดซู่า (Perseus with the Head of Medusa), รูป
ป้ันเดวดิ ผลงานท่ีมีช่ือเสียงของ ไมเคลิ แองเจโล ่จากนัน้น าท่าน มาริมฝ่ังแม่น า้อารโ์น จะพบกับสะพานเวคคิโอ (Vecchio) 
สะพานเก่าแก่ท่ีมีมีรา้นขายทอง และอญัมณีอยู่ทัง้สองขา้ง 

กลางวนั 
บา่ย 
 
 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
น าท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะท่ีส  าคญัของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวันตกของ Florence ดา้น
ตะวนัตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน แมว้่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรูจ้ักของ
นักท่องเท่ียวทั่วโลก  น าท่านเขา้สู่บริเวณจัตุรัสกัมโป เดย ์มีราโกลี (Compo Dei Miracoli)   ท่ีประกอบดว้ยกลุ่มอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเริม่จากหอพธีิเจมิน ้ามนต ์(Baptistry of St. John) ท่ีใหญ่ท่ีสดุในอิตาลี, มหาวิหารดูโอ
โม (Duomo) ท่ีงดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซ่าอนัเล่ือง ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สญัลกัษณแ์ห่งเมืองปิ
ซ่า 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง เริม่สรา้งเม่ือปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสรา้งตอ้ง
หยดุชะงกัลงไปเม่ือสรา้งไปไดถ้ึงชัน้ 3 ก็เกิดการยบุตวัของฐานขึน้มา และตอ่มาก็มีการสรา้งหอต่อเติมขึน้อีกจนแลว้เสร็จ โดย
ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมดถึง 177 ปี โดยท่ีหอเอนปิซ่านี ้กาลิเลโอ  บิดาแห่งวิทยาศาสตร ์ซึ่งเป็นชาวอิตาเล่ียนไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ี
ทดลองทฤษฎีแรงโนม้ถ่วงของโลกท่ีวา่ สิง่ของสองชิน้ น า้หนักไม่เท่ากัน ถา้ปล่อยสิ่งของทัง้สองชิน้จากท่ีสงูพรอ้มกัน ก็จะตก
ถึงพืน้พรอ้มกนั จากนัน้ใหท้่านอิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้ท่ีระลกึราคาถกู ท่ีมีรา้นคา้เรียงรายอยู่มากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ท่ีพกั น าท่านเขา้สูท่ี่พกั NH PISA หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 6 ปิซ่า – ลา สเปเซีย – ชิงเกว แตรเ์ร  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสูเ่มืองลา สเปเซีย (La Spezia) เมืองในเขตลิกูเรีย ตอนเหนือของอิตาลีอยู่ระหว่างเมืองเจนัว และ ปิซ่า ใน

บรเิวณอ่าวลกิเูรหนึ่งในอ่าวท่ีมีความส าคญัทางดา้นการคา้และการทหาร   
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บา่ย น าท่านโดยสารรถไฟสู่ชิงเกว แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีตัง้อยู่บริเวณริมชายฝ่ังริเวียร่าของอิตาลี ท่ีมี

ความหมายวา่ “ดนิแดนทั้งห้า (Five Land)” ตัง้บนหนา้ผาสงูชนัเหนือทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนติดทะเลบริเวณชายฝ่ังแควน้ลิกู
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เรีย ประกอบดว้ยหมู่บา้น 5 แห่ง ไดแ้ก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ 
RIOMAGGIORE โดยทัง้หา้หมู่บา้นนี ้มีหุบเขาลอ้มรอบ ประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และไดร้บัการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกอี้กดว้ย น าท่านชมความงามของหมู่บา้นท่ีมีสีสนัสวยงาม สรา้งลดหลั่นกันตามเนินผาริม
ทะเล น าท่านเดินเล่นชมหมู่บ้านริโอแมกจิโอเร่ (Rio –Maggiore) เป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ ท่ีมีเสน่หแ์ละมีบรรยากาศ
เหมือนเมืองตุ๊กตา บา้นเรือนท่ีตัง้ลดหลั่นกันบนหนา้ผาท่ีปกคลมุดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจีตดักับน า้ทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนสีเทอร์
ควอยซ ์อิสระใหท้่านชมความงดงามและถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านสู่หมู่บ้านมานาโรล่า (Manarola) อาจไดช่ื้อว่า
เป็นหมู่บา้นท่ีเล็กเป็นอันดบัสอง แต่มีความเก่าแก่ท่ีสดุในบรรดาหมู่บา้นทัง้ 5 ท่ีสรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1338 จากนัน้น าท่าน
เดนิทางกลบัสูเ่มืองลา สเปเซีย (La Spezia)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ท่ีพกั น าท่านเขา้สูท่ี่พกั NH LA SPEZIA หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 7 ลา สเปเซีย – ปอรโ์ตฟิโน่ – เจนัว – Designer Outlet Serravalle – มิลาน – สนามบิน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมืองปอรโ์ตฟิโน่(Portofino)  หมูบ่า้นประมงเลก็ๆในอิตาลี และเป็นรีสอรท์เมืองสวรรคส์  าหรบันักท่องเท่ียว
ในเมืองเจนวัของอิตาเล่ียนรเิวียรา่ ลอ้มรอบดว้ยท่าเรือเลก็ๆท่ีอยู่ท่ามกลางเมืองท่าของเมดิเตอรเ์รเนียนท่ีสวยๆมากมาย เมือง
ปอรโ์ตฟิโน เป็นเมืองเล็กน่ารกัดว้ยบา้นเรือนหลากสีสนัท่ีตัง้อยู่ตามเชิงเขาเขียวชอุ่มโอบลอ้มอ่าวท่ีมีเรือยอรช์ (Yatch) จอด
เรียงรายอย่างเป็นระเบียบความสวยงามของท่ีน่ีนัน้ถึงกบัท าใหบ้รษัิทในเครือวอลทด์สินีย ์(WALT DISNEY)  น าท่านสูเ่มือง เจ
นัว (Genoa) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของอิตาลีทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ โดยเมืองนี ้มีช่ือเสียงจากการเป็นบา้นเกิดของคริสโต
เฟอร ์โคลมับสั นกัเดนิเรือท่ียิ่งใหญ่ของโลก  ชมเขตเมืองเก่าศนูยก์ลางทางประวตัิศาสตรท่ี์ใหญ่ท่ีสดุของยุโรป เป็นเมืองท่ีมี
ความรุง่เรืองมาตัง้แต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 11 มาจนถึง ค.ศ. 1797 ปัจจุบนัเป็นเมืองศนูยก์ลางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมผลิต
รถยนตข์องอิตาล่ีไดแ้ก่ เฟียต, อลัฟ่าโรมีโอ, แลนเซีย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บา่ย จากนัน้น าท่านชอ้ปปิง้สินคา้ใน Designer Outlet Serravalle ท่ีมีแบรนดช์ัน้น าของโลกมารวมไวท่ี้น่ีกว่า 230 รา้นคา้ใหท้่าน

ไดช้อ้ปปิง้อย่างจใุจ 
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 ไดเ้วลาอนัสมควรน าเดนิทางสูส่นามบินเมืองมิลานเพ่ือใหท้่านมีเวลาในการท าการคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการ
เลือกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

21.30 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสารเท่ียวบนิท่ี WY144 

วันที่ 8 มัสกัต – กรุงเทพฯ 
06.40  น. เดนิทางถึงสนามบนิมสักตั รอเปล่ียนเครื่อง 
08.50 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงเทพดว้ยเท่ียวบนิท่ี WY815 
18.00 น. เดนิทางถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ   

 
  

COLORFUL EUROPE 
เยอรมนี – สวติเซอรแ์ลนด ์– อติาล ี 

8 วัน 5 คนื 
ก าหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

4 – 11 มนีาคม2566 79,900.- 11,900.- 
3 – 10 เมษายน 2566 85,900.- 14,900.- 
10 – 17 เมษายน 2566 89,900.- 14,900.- 
15 – 22 เมษายน 2566 85,900.- 14,900.- 
1 – 8 พฤษภาคม 2566 85,900.- 14,900.- 

29  เมษายน – 6 พฤษภาคม 2566 89,900.- 14,900.- 
29  พฤษภาคม – 5 มถุินายน 2566 85,900.- 14,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงือ่นไขการเดนิทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มถุินายน 2565) 

ผูมี้สญัชาตไิทย 
► เอกสารท่ีตอ้งท าการเตรียมก่อนเดนิทาง 
1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดือน) 
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ขอ้มลูตรงตามพาสปอรต์) หรือ เอกสาร International Vaccinated Certificate (สามารถ
ลงทะเบียนขอออนไลน ์ไดใ้นแอปพลเิคชนั “หมอพรอ้ม” หรือวคัซีนพาสปอรต์ *เลม่สีเหลือง* ท่ีออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
ท่ีไดร้บัวคัซีนครบถว้นมาแลว้ 
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3. ไมต่อ้งลงทะเบียน Thailand Pass - เดนิทางเขา้ประเทศโดยไมต่อ้งกกัตวัและไมต่อ้งตรวจหาเชือ้โควดิ-19 เม่ือเดนิทางกลบัมาถึงประเทศไทย 
► เง่ือนไขวคัซีน การเดนิทางท่องเท่ียวในทวีปยโุรป  
หลกัฐานการไดร้บัวคัซีน ตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรือ Johnson & Johnson 1 โดส 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.   ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2.   สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน  3 วนันับจากวนัจอง 
      หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 
  หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน รายบุคคล (แสดง
  ตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
6.  หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน  การเดินทาง

ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน
จ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้ **  

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมี่อายุต้ังแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **   
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชวีติหรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 
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8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
     1.  คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
  2. คา่ใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน า้หนักเกินจากทาง

สายการบนิก าหนด, คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค    
       ประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 
  3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
  4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
  5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี รวมคา่บรกิารย่ืนวีซ่า (6,900.-บาท) 
  6. คา่ทิปพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถิ่น  (13 ยโูร/ตอ่ท่าน)  
  7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ยโูร/ตอ่ท่าน) 

 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวรส่์วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 45 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัิวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดลุยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษัิททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใช้พาสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือศึกษาอยู่
เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต  ่ากวา่ 6 เดือน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปย่ืน
ค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทาง
ของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านท่ีใสป่กหนงัสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 
ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
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1. ทางบรษัิทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวน
สทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และ
รอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้
ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท่ี
เช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที ่บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน
บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ  ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียืน่วซ่ีาแล้วไม่ได้รับการอนุมัตวิซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระคา่ทวัร ์
     หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซ่าและคา่บรกิารย่ืนวีซ่า /   
     คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิหรือคา่ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออก 
     เดนิทางไมค่รบตามจ านวน  
8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมคื่นคา่ทวัร ์
      ทัง้หมด 
9. กรณีผู้เดนิทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่ 
      เหตผุลใดๆ ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คืนค่าทัวรท์ั้งหมด 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 
ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตยีงใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็  
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      บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตั  
      และไมมี่อ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 
 

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (อติำล)ี 

ใชเ้วลำท ำกำรอนุมตัวิซีำ่ประมำณ 15 วนัท ำกำร 

ยืน่วซีำ่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ VFS Global (จำมจรุสีแควร)์ 

เอกสำรกรุณำเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำรขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงตอ้งน ำสง่เขำ้สถำนทตู  

และระหวำ่งรอผลกำรอนุมตัวิซีำ่ ไมส่ำมำรถดงึหนงัสอืเดนิทำงออกมำได ้

**หำกทำ่นเคยโดนปฏเิสธกำรขอวซีำ่มำกอ่น กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีท่วัรใ์หร้บัทรำบต ัง้แตท่ ีท่ำ่นท ำกำร

จองทวัรเ์ขำ้มำ เพือ่ท ำกำรแกไ้ขในกำรขอวซีำ่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หำกทำ่นไมแ่จง้ใหท้รำบ อำจจะมี

ผลเสยีตอ่กำรขอวซีำ่ของทำ่นในคร ัง้นี*้* 

**ลกูคำ้กรุณำอยำ่ยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซีำ่ในอดตี 

เพรำะสถำนทตูมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

หมำยเหต:ุ กำรยืน่วซีำ่แตล่ะคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท ำกำรยืน่วซีำ่ ประเภทหมูค่ณะ เทำ่น ัน้ 

โดยกำรยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี ำนวน 15 คน ขึน้ไป โดยทำงศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผูก้ ำหนดวนั

ยืน่วซี่ำเท่ำน ัน้ ถำ้หำกผูเ้ดนิทำงไม่สำมำรถไปยืน่วซี่ำในวนัทีก่ ำหนดได ้อำจมคี่ำใชจ้่ำย

เพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

 ในกรณีที่เหลือระยะเวลำยื่นวีซ่ำน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำร นบัจำกวนัเดินทำง                

มคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  ทำ่นละ 2,200 บำท   

 ในกรณีทีเ่หลอืเวลำยืน่วซี่ำเหลอืนอ้ยกว่ำ 5 วนัท ำกำร จะมคีำ่ Fast Track เพิม่เตมิอกี 

ทำ่นละ 400 บำท รวมเป็น 2,600 บำท 

**ท ัง้นี ้คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้ ผูเ้ดนิทำงตอ้งช ำระกบัทำงศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 
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1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยู่ต่ำงประเทศ, ท ำงำนอยู่ตำ่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษำศกึษำอยูต่ำ่งประเทศ กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบทนัท ี

เพรำะกำรยืน่ขอวซี่ำจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำง

สถำนทูตตอ้งกำรเพิม่เตมิ และ บำงสถำนทูตอำจไมส่ำมำรถ

ยืน่ขอวซีำ่ในประเทศไทยได ้ขอ้ก ำหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทำง

ทีถ่อืพำสปอรต์ตำ่งชำตดิว้ย*** 

2. รปูถำ่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้

หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐำนกำรเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทำง ออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดา

ของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วันกอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดด

เดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

และตอ้งขอ Bank Certificate จากทางธนาคารดว้ย 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พี่

นอ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ขอ Bank Guarantee จากทางธนาคาร ระบชุือ่เจา้ของบญัชบีคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยและชือ่ผูท้ีถ่กู

รับรองคา่ใชจ้า่ยให ้ตอ้งสะกดใหต้รงกับพาสปอรต์ 

3.2.3. ถา่ยส ำเนำสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.4. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีน

สมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 
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**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำบญัชตีดิลบ บญัชฝีำกประจ ำ, บญัชกีระแสรำยวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตรำสำรหนี ้กองทนุ และสลำกออมสนิ** 

4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

 - เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

 - เป็นพนกังำน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) หนงัสอืจะตอ้งมลีำยเซ็นและตรำประทบับรษิทั 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอำยุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ 

6.1 บดิำหรอืมำรดำ ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทำงไปตำ่งประเทศจำกเขตหรอือ ำเภอ 

(1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นัน้) 

6.2 ในกรณีบดิำและมำรดำหยำ่กนั ขอส าเนาใบบันทกึการหยา่โดยตอ้งระบวุา่ บตุรอยูใ่นอ านาจการ

ปกครองของใคร   

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อใบปกครองบุตร (ปค.14) จำกเขต

หรอือ ำเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทีม่กีำรสบืพยำนและหลกัฐำนเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทำ่น ัน้  

6.4 ทา่นจะตอ้งน าหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศตัวจรงิ จากขอ้ 6.1 หรอืส าเนาใบบันทกึ

การหยา่ทีม่สีลักหลัง จากขอ้ 6.2 หรอืหนังสอืปกครองบตุรจากขอ้ 6.3 ตัวจรงิ  ไปแปลเป็น

ภำษำองักฤษและประทบัตรำจำกกระทรวงตำ่งประเทศ ใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่นน ามายืน่ มเิชน่นัน้

ทางศนูยร์บัยืน่ vfs จะไมร่ับยืน่เอกสารของบตุรทา่นโดยเด็ดขาด 

6.5 เนือ่งจำกกำรแปลประทบัตรำจำกกระทรวงตำ่งประเทศ จะมกีำรเสยีคำ่ใชจ้ำ่ย หากทา่นไม่

แน่ใจวา่เอกสารใชไ้ดห้รอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์อ่นน าไปแปลประทับตรากระทรวงตา่งประเทศ 
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มเิชน่นัน้ทา่นอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิและเสยีเวลาอันมคีา่ของทา่นเพือ่ไปท าเอกสารใหมอ่กีรอบ หาก

เอกสารทีท่า่นท ามาแลว้นัน้กลายเป็นเอกสารทีใ่ชย้ืน่ไมไ่ด ้

***โปรดอำ่น กอ่นทีท่ำ่นจะไปท ำหนงัสอืยนิยอมจำกเขตหรอือ ำเภอใหบุ้ตรของทำ่น 

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดย

มารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักับเด็ก จากอ าเภอตน้

สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- หากพอ่หรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ืน่วซีา่พรอ้มลกู ใหท้ าจดหมายชีแ้จง

ภาษาอังกฤษ อธบิายวา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวัุนเริม่และวันหมดอายวุซีา่ พรอ้ม

ทัง้ถา่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์และหนา้วซีา่นัน้มาแนบดว้ย 

7. หา้มเซ็นรับรองส าเนาถกูตอ้งในเอกสารทกุชนดิ ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์เกีย่วกบัใบค ำรอ้ง

ขอวซีำ่เทำ่น ัน้ 

8. กรณีเด็กอำยุต ำ่กวำ่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทำ่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลำ หำกทำง

สถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศอติำล ี

**หำกทำ่นเคยโดนปฏเิสธกำรขอวซีำ่มำกอ่น กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีท่วัรใ์หร้บัทรำบต ัง้แตท่ ีท่ำ่นท ำกำร

จองทวัรเ์ขำ้มำ เพือ่ท ำกำรแกไ้ขในกำรขอวซีำ่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หำกทำ่นไมแ่จง้ใหท้รำบ อำจจะมี

ผลเสยีตอ่กำรขอวซีำ่ของทำ่นในคร ัง้นี*้* 

 

(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

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

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

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………….……………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……….………………..………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ…….………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 
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8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/

ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้ 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่ หมายเลขโทรศัพท ์  /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่..............................ถงึวันที.่.................................... 
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15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคำ้เคยมวีซีำ่เชงเกน้ รบกวนทำ่นถำ่ยส ำเนำหนำ้วซีำ่เชงเกน้ตวัลำ่สดุแนบมำดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมำยเหต ุ กำรอนุมตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 
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