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มหานครมิลาน  | เมืองเวนิส  | เมืองเซอร์แมท | ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 
ปราสาทชิลยอง | เมืองเวเวํย์ | ลูเซิร์น | พิชิตเขากลาเซียร์ 3000 

 
 

 

 

 SWISS & ITALY THE SCENERY IS BREATHTAKING   
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน 

เดินทาง มีนาคม – กรกฎาคม 2563  

ราคาแนะนําเพียง  45,900.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   

17.30 น. 
 

คณะพร๎อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารระหวํางประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอ
มิเรตส์ โดยมีเจ๎าหน๎าที่ คอยต๎อนรับและอํานวยความสะดวก 

20.35 น.  ออกเดินทางสูํดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK 373 
 ** สําหรับคณะท่ีออกเดินทางเดือนพ.ค.จะออกเดินทางเวลา 21.05 น.และไปถึงดูไบเวลา 00.50 น.  

** สําหรับคณะที่ออกเดินทางเดือน มิ.ย.เป็นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 21.25 น. และไปถึงดูไบเวลา   
00.50 น. **  

วันที่ 2  ดูไบ – มิลาน – เวโรน่า – เวนิส เมสเต้ 

00.50 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 
03.45 น.  ออกเดินทางสูํเมืองมิลาน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 101 

** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่ พ.ค. เป็นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 03.35 น.และไปถึงมิลานเวลา 
08.15 น. *** 

07.45 น. ถึง สนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาท๎องถิ่นช๎ากวําประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะ
เปลี่ยนเป็น 5 ชั่วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) นําทํานผํานดํานตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร นําทํานผํานพิธี
ตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร จากนั้นเดินทางสูํตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได๎วําเป็นเมืองหลวงแหํง
แฟชั่นของโลก นําทํานถํายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร๎างด๎วยศิลปะแบบนีโอ
โกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานู
เอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นับวําเป็นชอปปิ้งมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเกําแกํที่สุดในเมืองมิ
ลาน อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผู๎ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองตํางๆในอิตาลี และอนุสาวรีย์
ของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ทําน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ที่อยูํในบริเวณด๎านหน๎าของโรงละครสกาลํา 
 
 
 
 
 

 เส้นทางการเดินทาง 

วันที่ 1. กรุงเทพฯ 

วันที่ 2. ดูไบ – มิลาน – เวโรนํา – เวนิส เมสเต ๎

วันที่ 3. เวนิส เมสเต๎ – เกาะเวนิส – มิลาน 

วันที่ 4. มิลาน – เซอร์แมท – แทซ 

วันที่ 5. แทซ – ยอดเขากลาเซียร์ 3000 - มองเทรอซ์ – เวเวํย์ – โลซานน์ 

วันที่ 6. โลซานน์ –  เจนีวา - เบิร์น – ลูเซิร์น – ซูริค – สนามบิน 

วันที่ 7. กรุงเทพฯ 
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บ่าย นําทํานเดินทางสูํเมืองเวโรน่า (Verona) เมืองใหญํอันดับ 2 รองจากเวนิส ของแคว๎นเวเนโต๎ และเมืองเวโรนํา
ยังได๎ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมื่อปี คศ. 2000 อีกทั้งวิลเลียม เชกส
เปียร์ นักกวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ผู๎ได๎รับการยกยํองวําเป็นนักเขียนผู๎ยิ่งใหญํของอังกฤษและของโลก
ยังใช๎บรรยากาศและเรื่องราวความรักของหนุํมสาวสองตระกูลในเวโรนํา แตํงเป็นละครโศกนาฏกรรมขึ้นเมื่อปี 
ค.ศ.1595 เรื่อง โรมิโอกับจูเลียต จากนั้นพาทํานถํายรูปกับโรงละครโรมันกลางแจ้ง (Verona Arena) ที่มี
ขนาดใหญํเป็นอันดับ 3 ของโลก สร๎างขึ้นเมื่อตั้งแตํสมัยศตวรรษที่ 1 โดยมีลักษณะเชํนเดียวกับโคลอสเซียมใน
กรุงโรม เพียงแตํมีขนาดเล็กกวํา ซึ่งปัจจุบันยังคงมีการเปิดแสดงโอเปรําหรือคอนเสิร์ตกลางเเจ๎งในสนามกีฬาอยูํ
เป็นประจํา นําทํานถํายรูปด๎านนอกกับบ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต ชมระเบียงแหํงเรื่องราว โรแมนติกที่จูเลียต
เฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค่ําคืน และบริเวณหน๎าบ๎านยังมีรูปปั้นสําริดขนาดเทําตัวจริงของจูเลียต 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  นําเข๎าสูํที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN MESTRE หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 3  เวนิส เมสเต้ – เกาะเวนิส – มิลาน 

เช้า  รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารโรงแรม 
  นําเดินทางสูํท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นําทํานลํองเรือผํานชมบ๎านเรือนของชาวเวนิส สูํเกาะเวนิส 

หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไมํเหมือนใคร โดยใช๎เรือแทนรถ ใช๎คลองแทนถนน  
มีสมญานามวําเป็น "ราชินีแหํงทะเลเอเดรียติค" มีเกาะน๎อยใหญํกวํา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวํา 
400 แหํง ขึ้นฝั่งที่บริเวณ ซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนั้นนําทํานเดินชมความงามของเกาะเวนิส 
ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวนําสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห๎อง
พิพากษาไปสูํคุกจะได๎มีโอกาสเห็นแสงสวํางและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดท๎ายระหวํางเดินผํานชํองหน๎าตํางที่
สะพานนี้ ซึ่งเชื่อมตํอกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็นสถานที่พํานักของเจ๎าผู๎ครองในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อ
ดังที่เคยเดินผํานสะพานนี้มาเเล๎วคือ คาสโนวํานั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (สปาร์เก้ตตี้หมึกดํา) 
บ่าย นําท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกลําวไว๎วํา “เป็นห๎องนั่งเลํนที่

สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล๎อมรอบด๎วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มี
โดมใหญํ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นอิสระให๎ทํานได๎มีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เชํน  
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เพ่ือชมมนต์เสนํห์แหํงนครเวนิส, เข๎าชมโบสถ์ซานมาร์โค, เลือกซื้อสินค๎าของที่ระลึกตามอัธยาศัย อาทิเชํน เครื่อง
แก๎วมูราโนํ,หน๎ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในร๎าน Café Florian ที่เปิดให๎บริการมาตั้งแตํปี ค.ศ.1720 จากนั้น
นําทํานลํองเรือกลับขึ้นสูํฝั่งเมสเตร เพ่ือเดินทางสูํเมืองมิลาน (Milan) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก   นําเข๎าสูํที่พัก โรงแรม BEST WESTERN GOLDENMILE หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 4  มิลาน – เซอร์แมท – แทซ 

เช้า  รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ (Tasch) เพ่ือเดินทางสูํเมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแหํงสกีรีสอร์

ทยอดนิยมที่ได๎รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไมํใช๎
น้ํามันเชื้อเพลิง แตํใช๎แบตเตอรี่ เทํานั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็น ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 
(Matterhorn) ที่ได๎ชื่อวําเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิสฯ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บ่าย อิสระให๎ทํานเดินชมเมืองและเลือกซื้อสินค๎าตามอัธยาศัย หรือ เลือกขึ้นกระเช๎าไฟฟ้าเพ่ือสัมผัสกับความงดงาม

ของยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klien Matterhorn) ที่สูงถึง 4,478 เมตร และได๎ชื่อวําเป็นยอดเขาที่มี
รูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป์ ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น และ
เข้าชมถ้ําน้ําแข็งที่อยูํสูงที่สุดในสวิส หรือ นั่งรถไฟฟันเฟืองสูํสถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต (Gornergrat 
railway) ทําทํานเดินทางสูํจุดชมวิวที่ทํานจะได๎เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่สวยงาม 
นําทํานเดินเท๎าสูํบริเวณทะเลสาบที่อยูํสูงจากระดับน้ําทะเล2,757เมตรโดยบริเวณทะเลสาบนี้เป็นเงาสะท๎อน
ภาพเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn's reflect) อันสุดสวยงามยิ่งนัก ( โดยปกติน้ําในทะเลสาบ จะมากหรือ
น๎อยข้ึนอยูํกับปริมาณน้ําฝน และ สภาพอากาศ ชํวงเวลาที่เดินทางไปชมอยูํในชํวงกลางปี (พฤษภาคม – ตุลาคม) 
โดยมีหัวหน๎าทัวร์ให๎ข๎อมูล หรือ คําแนะนํา คําใช๎จํายทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของตัวทํานเอง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก  เข๎าสูํที่พัก โรงแรม ELITE หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 5  แทซ – กลาเซียร ์3000 – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารโรงแรม 
 นําทํานเดินทางสูํเมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองที่ตั้งของสถานีกระเช๎าไฟฟ้าขนาดใหญํที่จุผู๎โดยสาร

ได๎ถึง 125 คน นําทํานขึ้นกระเช๎ายักษ์ ขึ้นสูํเขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) นําทํานเดินข๎าม" The Peak 
Walk by Tissot" สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ข๎ามหน๎าผาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ทํานจะได๎ชม
ทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกว๎างไกลสุดสายตา  
หมายเหตุ: ในกรณีที่ไมํสามารถขึ้นเขากลาเซียร์ 3000 ได๎ทางบริษัทขอเปลี่ยนรายการเป็นไปขึ้นเขากรอนเนอร์
แกรต (Gornergrat) แทน ** 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บ่าย นําทํานเดินทางสูํเมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ตั้งอยูํริมทะเลสาบเจนีวา ได๎ชื่อวําริเวียรําของ

สวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน์ บ๎านเรือน ริมทะเลสาบ  นําทํานถํายรูปกับปราสาทชิลยอง (ด้านนอก) 
(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกวํา 800 ปี สร๎างขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา  ตั้งแตํยุคโรมันเรือง
อํานาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุํงหมายเพ่ือควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค๎าที่จะสัญจร
ผํานไปมาจากเหนือสูํใต๎หรือจากตะวันตกสูํตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นเส๎นทางเดียวที่ไมํต๎อง
เดินทางข๎ามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแหํงนี้จึงเปรียบเสมือนดํานเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับร๎อยปี 
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํเมืองเวเว่ย์ (Vevey) ตั้งอยูํริมชายฝั่งด๎านเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองที่ได๎ชื่อวํา
เป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” (Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแกํการทํากิจกรรมแทบทุก
ฤดูกาล จากนั้นนําทํานเดินทางสูํเมืองโลซานน์ (Lausanne) ซึ่งตั้งอยูํตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโล
ซานน์นับได๎วําเป็นเมืองที่มี เสนํห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อัน
ยาวนานมาตั้งแตํศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหลํงอยูํบริเวณริมฝั่งทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานน์มี
ความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทํองเที่ยวจากทั่วโลกให๎
มาพักผํอนตากอากาศที่นี่ เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีความสําคัญสําหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่
ประทับของสมเด็จย่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  เข๎าสูํที่พัก โรงแรม NOVOTEL LAUSANNE หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 6 โลซานน์ – เจนีวา - เบิร์น – ลูเซิร์น – ซูริค – สนามบิน 

เช้า  จากนั้นนําทํานชม สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของใน
หลวงเมื่อทรงพระเยาว์ และถํายรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยสํงไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์      
นําทํานเดินทางสูํเมืองเจนีวา(Geneva) นําชมเมืองที่เป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองค์การ
สากลระดับโลก อาทิ องค์การการค๎าโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถํายรูปกับน้ําพุเจทโด(Jet d'Eau) 
ที่ฉีดสายน้ําพุํงสูงข้ึนไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) และถํายรูปกับ นาฬิกาดอกไม๎ สัญลักษณ์
ที่สําคัญของเมืองเจนีวา นําทํานเดินทางสูํกรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็น
เมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยูํใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010 นําทํานชมบ่อหมีสีน้ําตาล(Bear Park) สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น  นํา
ทํานชมมาร์กาสเซ ยํานเมืองเกํา ปัจจุบันเต็มไปด๎วยร๎านดอกไม๎และบูติค เป็นยํานที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับ
การเดินเที่ยวชมอาคารเกํา อายุ 200-300 ปี ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให๎ดูทุกๆ
ชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตํละครั้ง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย จากนั้นเดินทางสูํเมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองทํองเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห๎อมล๎อม

ไปด๎วยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาทํานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผา
หินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์รําลึกถึงการสละชีพอยํางกล๎าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศส
เมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข๎ามผํานแมํน้ํา
รอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม๎ที่มีหลังคาที่เกําแกํที่สุด
ในยุโรป สร๎างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต๎หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนว
สะพาน  จากนั้นให๎ทํานได๎อิสระเลือกซื้อสินค๎าของสวิส เชํน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห๎อดัง 
อาทิเชํน Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต๎น ได๎เวลาอันสมควรนําทํานเดินทางสูํเมืองซูริค (Zurich) 

18.00 น. นําคณะเดินทางสูํ เพ่ือให๎ทํานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค๎าใน
ร๎านค๎าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.55 น.  ออกเดินทางกลับสูํดูไบ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 86 
***สําหรับคณะออกเดินทางตั้งแตํพ.ค.เป็นต๎นไปจะออกเดินทางเวลา 22.15 น. และไปถึงดูไบเวลา 06.25 น.*** 

วันที่ 7 ดูไบ - กรุงเทพฯ 

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ นําทํานเปลี่ยนเครื่อง เพ่ือเดินทางตํอ 
09.30 น.  ออกเดินทางสูํกรุงเทพฯ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 

***สําหรับคณะออกเดินทางตั้งแตํพ.ค.เป็นต๎นไปจะออกเดินทางเวลา 09.40น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 18.55 
น.*** 
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตํมิถุนายนจะออกเดินทาง 09.40 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 19.15 น. 

18.40 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 **************************************************************************************************** 
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ราคาแนะนาํเพียง  
SWISS & ITALY THE SCENERY IS BREATHTAKING   

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน 
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

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 ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ํากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

  

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.  ชําระเงินมัดจําทํานละ 20,000 บาท โดยโอนเข๎าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได๎รับเงินมัดจําแล๎วเทํานั้น 
2.  สํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตของผู๎ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช๎งานไมํน๎อยกวํา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวยื่นวีซํา

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมํสํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดย
อัตโนมัติ 

3.  เมือ่ได๎รับการยืนยันวํากรุ๏ปออกเดินทางได๎ ลูกค๎าจัดเตรียมเอกสารให๎การขอวีซําได๎ทันที 
4.  หากทํานท่ีต๎องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค๎าอยูํตํางจังหวัด) ให๎ทํานติดตํอเจ๎าหน๎าที่กํอนออก

บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบ คําใช๎จํายที่
เกิดข้ึน 

5. การยื่นวีซําในแตํละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซําไมํเหมือนกัน ทั้งแบบหมูํคณะและ
ยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ทํานสามารถสอบถามข๎อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกํอนการจองได๎จากทาง
เจ๎าหน๎าที ่

6.  หากในคณะของทํานมีผู๎ต๎องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู๎สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมํ
สะดวกในการเดินทางทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4-5 ชั่วโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทํานเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูํคณะ หั วหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎องดูแล
คณะทัวร์ทั้งหมด 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
1.   คําตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร๎อมคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงค์อยูํตํอ จะต๎องไมํเกินจํานวนวัน และอยูํภายใต๎เงื่อนไขของสายการบิน) 
2.    คําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการ 
3.    คํารถโค๎ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4.    คําห๎องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทํา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5.    คําอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6.    คําเข๎าชมสถานที่ทํองเที่ยวตามรายการ 
7.    คําประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ 
คําประกันอุบัติเหตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทางวงเงินไมํเกินทํานละ 1,000,000 บาท คํารักษาพยาบาลในกรณี
เกิดอุบัติเหตุวงเงินไมํเกินทํานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
8. คํามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมํรวมทิปมัคคุเทศก์)  
9. คําภาษีมูลคําเพ่ิม 7% (เฉพาะคําบริการ) 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.    คําธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2.    คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิเชํน  คําเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คําโทรศัพท์, คําซักรีด, คําธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คํา

น้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวํา 30 ก.ก.และมากกวํา 2 ชิ้น, คํารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คํากระเป๋าเดินทางหรือของมีคําที่สูญหายในระหวํางการเดินทาง เป็นต๎น 

3.    คําธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4.    คําบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทํานจะต๎องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด๎วยตัวทํานเอง 
5.    คําธรรมเนียมวีซําประเทศอิตาลี (ผู๎เดินทางชําระหน๎างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6.    คําทิปพนักงานขับรถและไกด์ท๎องถิ่น  (12 ยูโร) 
7.    คําทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 ยูโร) 
 

เงื่อนไขการชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
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ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซําเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชํบริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต๎องจะชํวยให๎
การพิจารณา ของสถานทูตงํายขึ้น 

2. กรณีทํานใดต๎องใช๎พาสปอร์ตเดินทาง ชํวงระหวํางยื่นวีซํา หรือ กํอนเดินทางกับทางบริษัท ทํานต๎องแจ๎ง
ให๎ทางบริษัทฯ ทราบลํวงหน๎าเพ่ือวางแผนในการขอวีซําของทําน ซึ่งบางสถานทูตใช๎เวลาในการพิจารณาวี
ซําที่คํอนข๎างนานและอาจไมํสามรถดึงเลํมออกมาระหวํางการพิจารณาอนุมัติวีซําได๎  

3. สําหรับผู๎เดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูํตํางประเทศ จะต๎องดําเนินเรื่องการขอวีซําด๎วยตนเองในประเทศท่ี
ตนพํานักหรือศึกษาอยูํเทํานั้น 

4. หนังสือเดินทางต๎องมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล๎วต่ํากวํา 
6 เดือน ผู๎เดินทางต๎องไปยื่นคําร๎องขอทําหนังสือเดินทางเลํมใหมํ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลํมเกํา 
ให๎กับทางบริษัทด๎วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของทํานจะเป็นประโยชน์อยํางยิ่งในการยื่นคําร๎องขอวี
ซํา และจํานวนหน๎าหนังสือเดินทาง ต๎องเหลือวํางสําหรับติดวีซําไมํต่ํากวํา 3 หน๎า 

5. ทํานที่ใสํปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบตํอปกหนังสือ
เดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต๎องไมํมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ 
แตํงเติมใดๆ ในเลํม 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีนั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได๎สํารองที่นั่งพร๎อมชําระเงินมัดจําคําตั๋วเครื่องบินแล๎ว  หากทํานยกเลิกทัวร์ ไมํวําจะด๎วย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคํามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคําใช๎จําย ประมาณ 1,000 – 
5,000 บาท  แล๎วแตํสายการบินและชํวงเวลาเดินทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล๎ว แตํทํานไมํสารถออกเดินทางได๎ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
คําใช๎จํายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช๎เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยําง
น๎อย 

3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูํบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู๎ที่จะนั่งต๎องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการ
บินกําหนด เชํน ต๎องเป็นผู๎ที่มีรํางกายแข็งแรง และชํวยเหลือผู๎อื่นได๎อยํางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมี
ปัญหา เชํน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได๎ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมํใชํผู๎ที่มีปัญหาทางด๎านสุขภาพ
และรํางกาย และอํานาจในการให๎ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูํกับทางเจ๎าหน๎าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่
เช็คอินเทํานั้น 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ๎งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกํอนการเดินทาง   คืนคําใช๎จํายทั้งหมด 
2. แจ๎งยกเลิกภายใน 30-44 วันกํอนเดินทาง   เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 10,000 บาท  
3. แจ๎งยกเลิกภายใน 16-29 วันกํอนเดินทาง   เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 20,000 บาท 
4. แจ๎งยกเลิกน๎อยกวํา 15 วันกํอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด 
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5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทาง
ไม่ครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัทและผู๎
เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต๎องนําไปชําระคําเสียหายตํางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทําน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา
การเลื่อนการเดินทางของทําน  ไปยังคณะตํอไปแตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถเรียกคืนได๎คือ 
คําธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคําธรรมเนียมวีซําตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซําแล๎วไมํได๎รับการอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต (วีซําไมํผําน) และทํานได๎ชําระคําทัวร์หรือมัดจํา
มาแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริง เชํน คําวีซําและคําบริการยื่นวีซํา / คํามัดจําตั๋ว
เครื่องบิน หรือคําตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล๎ว)   คําสํวนตํางในกรณีที่กรุ๏ปออกเดินทางไมํครบ
ตามจํานวน  

8. กรณีวีซําผํานแล๎ว แจ๎งยกเลิกกํอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด 
9. กรณีผู๎เดินทางไมํสามารถเข๎า-ออกเมืองได๎ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห๎ามของเจ๎าหน๎าที่ ไมํวําเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห๎องพักของแตํละโรงแรมแตกตํางกัน จึงอาจทําให๎ห๎องพักแบบห๎องเดี่ยว (Single) ,

ห๎องคูํ (Twin/Double) และห๎องพักแบบ 3 ทําน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่
ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับ
เสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสํวนใหญํอาจจะไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้นมากและห๎องพักในเมืองเต็ม  

      บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมืองเพ่ือให๎เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องที่มีขนาดกะทัดรัต 

และไมํมีอํางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้นๆ และห๎องแตํละห๎องอาจมีลักษณะ
แตกตํางกัน 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (อิตาลี) 

ใช้เวลาทําการอนุมัติวีซ่าประมาณ 15 วันทําการ 

ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS Global(สีลมคอมเพล็กซ์) 

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 
ชุด 

ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องนําส่งเข้าสถานทูต  

และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 

                          **ลูกคา้กรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ** 

หมายเหตุ: การยื่นวีซ่าแต่ละครั้งกับบริษัททัวร์ จะต้องทําการยื่นวีซ่า ประเภทหมู่คณะ เท่านั้น โดยการยื่นเป็นหมู่
คณะ ต้องมีจํานวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนย์รับย่ืน จะเป็นผู้กําหนดวันยื่น   วีซ่าเท่านั้น ถ้าหากผู้เดินทางไม่
สามารถไปย่ืนวีซ่าในวันที่กําหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (Premium) ดังนี้  

 ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซ่าน้อยกว่า 15 วัน นับจากวันเดินทาง  มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  ท่านละ 2,200 บาท   

 ในกรณีที่เหลือเวลายื่นวีซ่าเหลือน้อยกว่า 5 วัน มีค่า Fast Track เพิ่มเติมอีก ท่านละ 400 บาท รวมเป็น 
2,600 บาท 

**ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น ผู้เดินทางต้องชําระกับทางศูนย์รับย่ืนโดยตรง** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต๎องมีหน๎าเหลือสําหรับประทับวีซําอยําง
น๎อย 2 หน๎า อายุการใช๎งานเหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต๎องไมํ
ชํารุด (หนังสือเดินทางเลํมเกํา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซําด๎วย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พํานักอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน 
นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้
ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อกําหนดของทาง
สถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าใน
ประเทศไทยได้ ข้อกําหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางท่ีถือพาสปอร์ตต่างชาติ
ด้วย*** 

 

2. รูปถ่าย รูปถํายสีหน๎าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาว
เทํานั้น ถํายไมํเกิน 6 เดือนห๎ามสวมแวํนตาหรือเครื่องประดับ ไมํใสํคอนแทคเลนส์ รูปไมํเลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1  กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของ
ธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค้าทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝาก
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หรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วันก่อนวันยื่นวีซ่า และหากบัญชีกระโดดเดือนต้อง
ขอเป็น Statement เท่านั้น) 
3.2  กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคําใช๎จํายได๎ ต๎องเป็น พํอ แมํ พ่ีน๎อง ที่มี
สายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทํานั้น) 
3.2.1. ต๎องทําเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถํายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย๎อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคําใช๎จําย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ที่ออกให๎ และผู๎ที่ถูกรับรองคําใช๎จํายให๎ เชํน สําเนาทะเบียนสมรส สูติ
บัตร ทะเบียนบ๎าน 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

       4.หลักฐานการทํางาน 

- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู๎เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ๎นสํวน อายุไมํเกิน 
3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค๎า(พค.0403) 

- เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนํง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต๎องตรงตามหน๎าพาสปอร์ต ใช๎คําวํา “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
นักเรียนหรือนักศึกษา ใช๎หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยูํ  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต๎องตรงตามหน๎าพาสปอร์ต ใช๎คําวํา “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

    5.เอกสารส่วนตัว 

- สําเนาทะเบียนบ๎าน 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวํา 18 ปี) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยํา/มรณะบัตร(ถ๎ามี) 

- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ๎ามีการเปลี่ยน) 
6.กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต๎องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต๎นสังกัด (โดยมารดาจะต๎อง
คัดหนังสือยินยอมระบุให๎บุตรเดินทางไปตํางประเทศกับบิดา) พร๎อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน๎า
พาสปอร์ตมารดามาด๎วย 

- หากเด็กเดินทางไปกับมารดา จะต๎องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต๎นสังกัด (โดยบิดาจะต๎องคัด
หนังสือยินยอมระบุให๎บุตรเดินทางไปตํางประเทศกับมารดา) พร๎อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน๎า
พาสปอร์ตบิดามาด๎วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต๎องคัดหนังสือระบุยินยอมให๎บุตร
เดินทางไปตํางประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต๎นสังกัด พร๎อมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหน๎าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 
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- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต๎องแนบสําเนาใบหยํา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวําฝ่าย
ใดเป็นผู๎มีอํานาจปกครองบุตรแตํเพียงผู๎เดียว 

*กรณีที่บิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องทําจดหมายชี้แจงว่าทําไมไม่มี passport * 

หมายเหตุ : ในกรณีที่เด็กเดินทางไปไมํพร๎อมกับบิดาหรือมารดา บิดา มารดา ของเด็กคนที่ไม่ได้เดินทางไป
ต่างประเทศด้วย จะต้องเขียนหนังสือชี้แจงภาษาอังกฤษขึ้นมาด้วยอีก 1 ฉบับ วํายินยอมให๎เด็กเดินทางไป
ตํางประเทศได๎ ไปกับใคร ความสัมพันธ์เป็นอะไรกับเด็กท่ีเดินทาง นอกเหนือจากท่ีทํานได๎ขอหนังสือยินยอมจากเขต
มาแล๎ว 

- กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซํา พร๎อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตร
ที่สถานทูตด๎วย ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเทํานั้น) 

- ทํานไมํจําเป็นต๎องเซ็น รับรองสําเนาถูกต๎อง ให๎ทํานเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร๎องขอวีซําเทํานั้น 
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 

 

แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศอิตาลี 
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

ชื่อ – นามสกุล ผู๎เดินทาง [ภาษาไทย]……………………………………………………………………………………………………………… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….………………………………………………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….…………………………………………………………..……. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………….….……………… 
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………….………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………….……………………………………………………  
6. ประเทศท่ีเกิด…………………………………………………………………….………………………………………………………….………… 
7. สัญชาติปัจจุบัน ...........................สัญชาติโดยกําเนิด หากตํางจากปัจจุบัน……….……………………………………..…….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตํงงาน (จดทะเบียน)         แตํงงาน (ไมํจดทะเบียน)               

  หยํา                แยกกันอยูํ                       หม๎าย 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 
 

10. ในกรณีเป็นผู๎เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยูํ(หากตํางจากผู๎ขอ) และสัญชาติของผู๎มีอํานาจปกครอง/ดูแล
ผู๎เยาว์ 

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

11. ที่อยูํตามทะเบียนบ๎านของผู๎ขอ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………………………………………..……………… 
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    หมายเลขโทรศัพท์มือถือ................................................................................................................. ........................... 
12. อาชีพปัจจุบัน(หากค๎าขาย ให๎ระบุด๎วยวําค๎าขายอะไร เชํน ขายเสื้อผ๎า ขายอาหาร เป็นต๎น

......................................................................................................................................................................... ......... 
13. ชื่อบริษัทหรือร๎านค๎า ที่อยูํ หมายเลขโทรศัพท์  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูํของสถาบันศึกษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์……………………………………………………….…… 

14. วีซําเชงเกนที่เคยได๎รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผํานมา 
            ไมํเคย 
     เคยได๎   ใช๎ได๎ตั้งแตํวันที่..............................ถึงวันที่............................................................................... 
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือการขอวีซําเชงเก๎นกํอนหน๎านี้ 
                  ไมํเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)............................................................. 

 
**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสําเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย** 

 
16.  ทํานเคยถูกปฏิเสธวีซําหรือไมํ 
    ไมํเคย              เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ).................................................................................... 
17. ความรับผิดชอบคําใช๎จํายในการดํารงชีพระหวํางการเดินทางและพํานักอยูํของผู๎ร๎องขอ 
      ตัวผู๎ขอวีซําเอง    มีผู๎อื่นออกให๎(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  
        กรุณาระบุชื่อ ..........................................................    

สิ่งที่ชํวยในการดํารงชีพ    ……………………………………………….……………………..…. 
   เงินสด     สิ่งที่ชํวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผู๎จัดหาให๎ 
   ชําระคําที่พักลํวงหน๎าแล๎ว               คําใช๎จํายทั้งหมดระหวํางพํานักมีผู๎ออกให๎ 
   ชําระคําพาหนะลํวงหน๎าแล๎ว    ชําระคําพาหนะลํวงหน๎าแล๎ว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)                อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

   

 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียง

ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 
 

 
 


