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

เดนิทาง มีนาคม – กรกฎาคม 2563  

ราคาแนะน าเพยีง  45,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ – มิลาน – เวโรนา่ – เวนิส เมสเต ้

วนัท่ี 3. เวนิส เมสเต ้– เกาะเวนิส – มิลาน 

วนัท่ี 4. มิลาน – เซอรแ์มท – แทซ 

วนัท่ี 5. แทซ – ยอดเขากลาเซียร ์3000 - มองเทรอซ ์– เวเวย่ ์– โลซานน ์

วนัท่ี 6. โลซานน ์–  เจนีวา - เบริน์ – ลเูซิรน์ – ซูรคิ – สนามบนิ 

วนัท่ี 7. กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
17.30 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู8 เคานเ์ตอร ์T สายการบิน 
เอมิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์EK 373 
 ** ส าหรับคณะทีอ่อกเดนิทางเดอืนพ.ค.จะออกเดนิทางเวลา 21.05 น.และไปถงึดูไบเวลา 00.50 น.  

** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางเดือน มิ.ย.เป็นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 21.25 น. และไปถึงดูไบ
เวลา 00.50 น. **  

วันที ่2  ดูไบ – มลิาน – เวโรน่า – เวนิส เมสเต้ 
00.50 น. เดนิทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 
03.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองมิลาน โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 101 

** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่ พ.ค. เป็นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 03.35 น.และไปถึงมิลาน
เวลา 08.15 น. *** 

07.45 น. ถึง สนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง 
และจะเปล่ียนเป็น 5 ชั่วโมงในวนัท่ี 31 มีนาคม 2562) น าท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น า
ท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จากนัน้เดินทางสู่ตวัเมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกไดว้่าเป็น
เมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก น าท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสรา้ง
ดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสานกนั เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก สมยัฟ้ืนฟศูิลปวิทยาการ ชมแกล
เลอรี วิคเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ท่ีนบัว่าเป็นชอปป้ิงมอลลท่ี์สวยงาม หรูหรา
และเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ์ของกษัตริยว์ิคเตอร ์เอ็มมานูเอลท่ี 2 ผูร้ิเริ่มการรวมชาติหัวเมือง
ต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์องศิลปินช่ือดงัในยุคเรเนซองสอี์ก 1 ท่าน คือ ลิโอนารโ์ด ดารว์ินซ่ี ท่ีอยู่ใน
บรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเวโรน่า (Verona) เมืองใหญ่อนัดบั 2 รองจากเวนิส ของแควน้เวเนโต ้และเมืองเวโร

น่ายงัไดข้ึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมขององคก์ารยูเนสโกเม่ือปี คศ. 2000 อีกทัง้วิลเลียม 
เชกสเปียร ์นกักวีและนกัเขียนบทละครชาวองักฤษ ผูไ้ดร้บัการยกย่องว่าเป็นนกัเขียนผูย้ิ่งใหญ่ขององักฤษ
และของโลกยังใช้บรรยากาศและเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่า แต่งเป็นละคร
โศกนาฏกรรมขึน้เม่ือปี ค.ศ.1595 เรื่อง โรมิโอกบัจเูลียต จากนัน้พาท่านถ่ายรูปกบัโรงละครโรมันกลางแจ้ง 
(Verona Arena) ท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดบั 3 ของโลก สรา้งขึน้เม่ือตัง้แต่สมัยศตวรรษท่ี 1 โดยมีลักษณะ
เช่นเดียวกับโคลอสเซียมในกรุงโรม เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งปัจจุบันยังคงมีการเปิดแสดงโอเปร่าหรือ
คอนเสิรต์กลางเเจง้ในสนามกีฬาอยู่เป็นประจ า น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับบ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต ชม
ระเบียงแห่งเรื่องราว โรแมนติกท่ีจเูลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค ่าคืน และบริเวณหนา้บา้นยงัมีรูปป้ันส าริด
ขนาดเทา่ตวัจรงิของจเูลียต 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก น าเขา้สูท่ี่พกั โรงแรม HOLIDAY INN MESTRE หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่3  เวนิส เมสเต้ – เกาะเวนิส – มลิาน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  น าเดินทางสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น าทา่นลอ่งเรือผ่านชมบา้นเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส 

หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทน
ถนน  มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติค" มีเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึง
กนักว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังท่ีบริเวณ ซานมารโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเวนิส จากนัน้น าท่านเดินชมความงามของ
เกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ท่ีมีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เม่ือนกัโทษท่ีเดินออก
จากหอ้งพิพากษาไปสู่คกุจะไดมี้โอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง้สดุทา้ยระหว่างเดินผ่านช่อง
หนา้ต่างท่ีสะพานนี ้ซึ่งเช่ือมต่อกับวังดอดจ ์(Doge’s Palace) อนัเป็นสถานท่ีพ านกัของเจา้ผูค้รองในอดีต 
ซึ่งนกัโทษช่ือดงัท่ีเคยเดนิผา่นสะพานนีม้าเเลว้คือ คาสโนวา่นั่นเอง 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (สปารเ์ก้ตตีห้มึกด า) 
บ่าย น าท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกล่าวไวว้่า “เป็นหอ้งนั่งเล่น

ท่ีสวยท่ีสดุในยโุรป” จตัรุสัถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทัง้โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) 
ท่ีมีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน ์จากนัน้อิสระใหท้่านไดมี้เวลาเท่ียวชมเกาะอนัแสนโรแมนติก 
เช่น เพ่ือชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิส, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์ค, เลือกซือ้สินคา้ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั อาทิ
เช่น เครื่องแกว้มูราโน่,หนา้กากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในรา้น Café Florian ท่ีเปิดใหบ้ริการมาตัง้แต่ปี ค.ศ.
1720   จากนัน้น าทา่นลอ่งเรือกลบัขึน้สูฝ่ั่งเมสเตร เพ่ือเดินทางสูเ่มืองมิลาน (Milan) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพั่ก  น าเขา้สูท่ี่พกั โรงแรม BEST WESTERN GOLDENMILE หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่4  มลิาน – เซอรแ์มท – แทซ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ (Tasch) เพ่ือเดินทางสู่เมืองเซอรแ์มท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรี
สอรท์ยอดนิยมท่ีไดร้บัความนิยมสงู เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมือง
ไม่ใชน้  า้มันเชือ้เพลิง แต่ใชแ้บตเตอรี่เท่านัน้ และยงัมีฉากหลังของตวัเมืองเป็นยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ 
(Matterhorn) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสดุในสวิสฯ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย อิสระใหท้่านเดินชมเมืองและเลือกซือ้สินคา้ตามอัธยาศยั หรือ เลือกขึน้กระเชา้ไฟฟ้าเพ่ือสัมผัสกับความ

งดงามของยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (Klien Matterhorn) ท่ีสงูถึง 4,478 เมตร และไดช่ื้อว่าเป็นยอด
เขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์ ช่ืนชมกบัทิวทศันท่ี์สวยงาม ณ จดุสงูท่ีสุดบริเวณไคลนแ์มทเทอร์
ฮอรน์ และเข้าชมถ ้าน ้าแข็งท่ีอยู่สูงท่ีสุดในสวิส หรือ นั่งรถไฟฟันเฟืองสู่สถานีรถไฟกรอนเนอรแ์กรต 
(Gornergrat railway) ท าท่านเดินทางสู่จดุชมวิวท่ีท่านจะไดเ้ห็นทศันียภาพท่ีสวยงามของยอดเขาแมทเทอร์
ฮอรน์ ท่ีสวยงาม น าท่านเดินเท้าสู่บริเวณทะเลสาบท่ีอยู่สูงจากระดับน ้าทะเล 2,757เมตรโดยบริเวณ
ทะเลสาบนีเ้ป็นเงาสะทอ้นภาพเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn's reflect) อนัสุดสวยงามยิ่งนกั ( โดยปกติ
น า้ในทะเลสาบ จะมากหรือน้อยขึน้อยู่กับปริมาณน า้ฝน และ สภาพอากาศ ช่วงเวลาท่ีเดินทางไปชมอยู่
ในช่วงกลางปี (พฤษภาคม – ตลุาคม) โดยมีหวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มลู หรือ ค าแนะน า คา่ใชจ้่ายทัง้หมดเป็นความ
รบัผิดชอบของตวัทา่นเอง 
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ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพั่ก เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม ELITE หรือเทยีบเท่า 

  

วันที ่5  แทซ – กลาเซยีร ์3000 – มองเทรอซ ์– เวเว่ย ์– โลซานน ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองท่ีตั้งของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีจุ
ผูโ้ดยสารไดถ้ึง 125 คน น าท่านขึน้กระเชา้ยักษ์ ขึน้สู่เขากลาเซียร ์3000 (Glacier 3000) น าท่านเดินขา้ม" 
The Peak Walk by Tissot" สะพานแขวนท่ีมีความยาว 107 เมตร ขา้มหนา้ผาท่ีระดบัความสูง 3,000 เมตร 
ทา่นจะไดช้มทศันียภาพท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลป์ อนัสวยงามแบบกวา้งไกลสดุสายตา  
หมายเหตุ: ในกรณีท่ีไม่สามารถขึน้เขากลาเซียร ์3000 ไดท้างบริษัทขอเปล่ียนรายการเป็นไปขึน้เขากรอน
เนอรแ์กรต (Gornergrat) แทน ** 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองมองเทรอซ ์(Montreux) เมืองตากอากาศท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ไดช่ื้อว่าริเวียรา่

ของสวิส ชมความสวยงามของทิวทศัน ์บา้นเรือน ริมทะเลสาบ  น าท่านถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (ด้าน
นอก) (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สรา้งขึน้บนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา  ตัง้แต่ยุค
โรมนัเรืองอ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือควบคมุการเดินทางของนกัเดินทางและขบวน
สินคา้ท่ีจะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใตห้รือจากตะวันตกสู่ตะวนัออกของสวิตเซอรแ์ลนด ์เน่ืองจากเป็น
เสน้ทางเดียวท่ีไม่ตอ้งเดินทางขา้มเทือกเขาสงูชนั ปราสาทแห่งนีจ้ึงเปรียบเสมือนดา่นเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบ
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ชาวสวิสมานานนับรอ้ยปี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเวเว่ย ์(Vevey) ตัง้อยู่ริมชายฝ่ังดา้นเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” (Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดน
ท่ีเหมาะแก่การท ากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (Lausanne) ซึ่งตัง้อยู่
ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนน์บัไดว้่าเป็นเมืองท่ีมีเสน่หโ์ดยธรรมชาติมากท่ีสดุเมืองหนึ่งของ
สวิตเซอรแ์ลนด ์มีประวัติศาสตรอ์ันยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมัยท่ีชาวโรมันมาตัง้หลักแหล่งอยู่
บริเวณริมฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี เมืองโลซานนมี์ความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศนท่ี์สวยงาม และอากาศท่ี
ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทั่วโลกใหม้าพักผ่อนตากอากาศท่ีน่ี เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มี
ความส าคัญส าหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของสมเดจ็ย่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพั่ก เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม NOVOTEL LAUSANNE หรือเทยีบเท่า 

  

วันที ่6 โลซานน ์– เจนีวา - เบริน์ – ลูเซริน์ – ซูริค – สนามบนิ 
เช้า จากนัน้น าท่านชม สวนสาธารณะที่มีรูปป้ันลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานท่ีทรงโปรดของ

ในหลวงเม่ือทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ท่ีรฐับาลไทยส่งไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมืองโล
ซานน ์น าท่านเดินทางสู่เมืองเจนีวา(Geneva) น าชมเมืองท่ีเป็นศนูยก์ลางการประชมุนานาชาติ เมืองท่ีตัง้
องคก์ารสากลระดบัโลก อาทิ องคก์ารการคา้โลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกบัน ้าพุเจทโด
(Jet d'Eau) ท่ีฉีดสายน า้พุ่งสูงขึน้ไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวนัอากาศดี) และถ่ายรูปกับ นาฬิกา
ดอกไม ้สญัลกัษณท่ี์ส าคญัของเมืองเจนีวา น าท่านเดินทางสู่กรุงเบิรน์ (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจาก
องคก์ารยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีเ้บิรน์ยงัถูกจดัอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 
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ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชมบ่อหมีสีน ้าตาล(Bear Park) สตัว์
ท่ีเป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบิรน์  น าทา่นชมมารก์าสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจบุนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบตูิค 
เป็นย่านท่ีปลอดรถยนต ์จงึเหมาะกบัการเดนิเท่ียวชมอาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี ชมนาฬิกาไซ้ท ์คล็อคเค่
นทรัม อาย ุ800 ปี ท่ีมี “โชว”์ ใหด้ทูกุๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตล่ะครัง้ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย จากนัน้เดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ีถูกหอ้ม

ล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ี
แกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนสุรณร์  าลกึถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการ
ปฏิวตัิในฝรั่งเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอด
ขา้มผ่านแม่น า้รอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณข์องเมืองลูเซิรน์ เป็นสะพานไมท่ี้มี
หลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป สรา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวตัิศาสตร์
ของชาวสวิส   ตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ใหท้่านไดอิ้สระเลือกซือ้สินคา้ของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนงั
, มีดพับ, นาฬิกาย่ีหอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่
เมืองซูริค (Zurich) 

18.00 น. น าคณะเดินทางสู่ เพ่ือใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ใน
รา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

21.55 น. ออกเดนิทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบนิ เอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 86 
***ส าหรบัคณะออกเดินทางตัง้แต่พ.ค.เป็นตน้ไปจะออกเดินทางเวลา 22.15 น. และไปถึงดไูบเวลา 06.25 
น.*** 

  

วันที ่7 ดูไบ - กรุงเทพฯ 
07.10 น. เดนิทางถึง สนามบนิดไูบ น าทา่นเปล่ียนเครื่อง เพ่ือเดนิทางตอ่ 
09.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ เอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 372 

***ส าหรบัคณะออกเดนิทางตัง้แตพ่.ค.เป็นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 09.40น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 18.55 
น.*** 
*** ส าหรบัคณะท่ีออกเดนิทางตัง้แตม่ิถนุายนจะออกเดนิทาง 09.40 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 19.15 น. 

18.40 น. คณะเดนิทางกลบัถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 
  
 ***************************************************************************************************** 
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ราคาแนะน าเพยีง  
SWISS & ITALY THE SCENERY IS BREATHTAKING   

อติาลี สวิตเซอรแ์ลนด ์7 วัน 4 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
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 ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตยีงเสริม ** 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

  
เงือ่นไขการให้บริการ  
1.  ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่า
ภายใน  3   วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดย
อตัโนมตั ิ
3.  เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4.   หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้่านติดตอ่เจา้หนา้ท่ีก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ 
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 
5.    การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะ
และย่ืนรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง
เจา้หนา้ท่ี 
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6.     หากในคณะของท่านมีผู้ตอ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรมี์ความ
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.   คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2.    คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3.    คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4.    คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5.    คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6.    คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7.    คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าที ่
คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลใน
กรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล
 เพิ่มเตมิกบัทางบรษิัทได ้**  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั]  
  เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (เฉพาะคา่บริการ) 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.    คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2.    คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิเชน่  คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง, 

คา่น า้หนกัเกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้, คา่รกัษาพยาบาล 
กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการ
เดนิทาง เป็นตน้ 

3.    คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4.    คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง 
5.    คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศอิตาลี (ผูเ้ดนิทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6.    คา่ทิปพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน  (12 ยโูร) 
7.    คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 ยโูร) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิซ่ีาหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 
ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยืน่วซ่ีา 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บรษิัททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูตอ้งจะชว่ย
ใหก้ารพิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบรษิัท ทา่นตอ้ง
แจง้ใหท้างบรษิัทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการ
พิจารณาวีซา่ท่ีคอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัวีิซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางท่ีศกึษาหรือท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซา่ดว้ยตนเองใน
ประเทศท่ีตนพ านกัหรือศกึษาอยูเ่ท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่า
กวา่ 6 เดือน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนงัสือเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสือ
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เดนิทางเลม่เก่า ใหก้ับทางบรษิัทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ่ง
ในการย่ืนค ารอ้งขอวีซา่ และจ านวนหนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งส าหรบัติดวีซ่าไมต่  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นท่ีใสป่กหนงัสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่ปกหนงัสือ
เดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน 
หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษิัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากทา่นยกเลิกทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย
สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 
5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเคร่ืองบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็น
อยา่งนอ้ย 

3. นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสาย
การบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเรว็ในกรณีท่ี
เครื่องบินมีปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ชผู่ท่ี้มีปัญหา
ทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสาย
การบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดนิทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดนิทางและมีผลท าให้

คณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหาย
ตอ่ทางบรษิัทและผูเ้ดนิทางอ่ืนท่ีเดนิทางในคณะเดียวกนับรษิัทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจาก
การยกเลิกของทา่น  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิัทฯจะ
ท าการเล่ือนการเดนิทางของทา่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืน
ไดคื้อ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัวีิซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้  าระคา่ทวัรห์รือมดัจ า
มาแลว้ ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวีซ่า / คา่มดัจ าตั๋ว
เครื่องบนิ หรือคา่ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบ
ตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทวัร ์
ทัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุล
ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่
ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 
เตยีงพับเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็  
        บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตั 

และไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะ
แตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น (อติาลี) 

ใช้เวลาท าการอนุมัตวิซ่ีาประมาณ 15 วันท าการ 

ยืน่วซ่ีาแสดงตนทีศู่นยย์ืน่วซ่ีา VFS Global(สีลมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวันยืน่วซ่ีาหนังสือเดนิทางต้องน าส่งเข้าสถานทูต  

และระหว่างรอผลการอนุมัตวิซ่ีา ไม่สามารถดงึหนังสือเดนิทางออกมาได้ 
                          **ลูกค้ากรุณาอย่ายดึตดิกับการยืน่ขอวซ่ีาในอดตี 

เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยู่เร่ือย ๆ** 
หมายเหตุ: การยืน่วซ่ีาแต่ละคร้ังกับบริษัททัวร ์จะต้องท าการยืน่วซ่ีา ประเภทหมู่คณะ 
เท่าน้ัน โดยการยืน่เป็นหมู่คณะ ต้องมีจ านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนยรั์บยืน่ จะ
เป็นผู้ก าหนดวันยืน่   วซ่ีาเท่าน้ัน ถ้าหากผู้เดนิทางไม่สามารถไปยืน่วซ่ีาในวันที่
ก าหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ (Premium) ดังนี ้ 

 ในกรณีทีเ่หลือระยะเวลายืน่วซ่ีาน้อยกว่า 15 วัน นับจากวันเดนิทาง  มี
ค่าใช้จ่ายเพิม่  ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทีเ่หลือเวลายืน่วซ่ีาเหลือน้อยกว่า 5 วัน มีค่า Fast Track เพิม่เตมิอกี 
ท่านละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ ผู้เดนิทางต้องช าระกับทางศูนยรั์บยืน่โดยตรง** 

 
                                                                                                                 

1. หนังสือเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบั
วีซา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลือไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทางกลบั  และหนงัสือเดินทาง
จะตอ้งไมช่  ารุด (หนงัสือเดนิทางเลม่เก่า กรุณาน ามาประกอบการย่ืนวีซา่ดว้ย)  
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***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สัญชาตไิทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือ
นักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข่องทางบริษัทให้ทราบทันท ีเพราะ
การยืน่ขอวีซ่าจะมีเงือ่นไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูต
อาจไม่สามารถยืน่ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้วมไปถึง
ผู้เดนิทางที่ถอืพาสปอรต์ต่างชาตดิ้วย*** 

 
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาว

เทา่นัน้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือนหา้มสวมแวน่ตาหรือเครื่องประดบั ไมใ่สค่อน
แทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1  กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ส าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพยธ์รรมดา
ของธนาคารท่ัวไป ส่วนตัวของผู้เดนิทาง ย้อนหลัง 3 เดอืน (รบกวนลูกค้าท ารายการเดนิบัญชี โดย
การ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงนิในบัญชีไม่เกิน 7 วันก่อนวันยื่นวีซ่า และหากบัญชี
กระโดดเดอืนต้องขอเป็น Statement เท่าน้ัน) 
3.2  กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บคุคลท่ีสามารถรบัรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พ่ีนอ้ง 
ท่ีมีสายเลือดเดียวกนั หรือ สามีภรรยา เทา่นัน้) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถ่ายส าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอ้นหลงั 3 เดือนของบคุคลท่ีออกคา่ใชจ้า่ย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูท่ี้ออกให ้และผูท่ี้ถกูรบัรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบียนสมรส 
สตูบิตัร ทะเบียนบา้น 
 

**สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชตีดิลบ บัญชฝีากประจ า บัญชกีระแสรายวัน 
บัญชสีหกรณอ์อมทรัพย ์พันธบัตร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสิน** 

       4.หลักฐานการท างาน 

- เจ้าของกิจการ หนงัสือรบัรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายไุม่
เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนักงาน    หนงัสือรบัรองการท างาน จากบรษิัทฯ ระบตุ  าแหนง่, เงินเดือน, วนัเริ่มท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถานทตูท่ีย่ืน) 
นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสือรบัรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศกึษาอยู ่ 
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(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถานทตูท่ีย่ืน) 

    5.เอกสารส่วนตัว 
- ส าเนาทะเบียนบา้น 
- สตูบิตัร(กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ (ถา้มีการเปล่ียน) 

6.กรณีเดก็อายุไม่ถงึ 20 ปีบริบูรณ ์ทีไ่ม่ได้เดนิทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเดก็เดนิทางไปกับบิดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดั

หนงัสือยินยอมระบใุหบ้ตุรเดินทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้
พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเดก็เดนิทางไปกับมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดั
หนงัสือยินยอมระบใุหบ้ตุรเดินทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้
พาสปอรต์บิดามาดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดนิทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบยุินยอมใหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัร
ประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บิดาและมารดา 

- กรณีเดก็ทีบ่ิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด
เป็นผูมี้อ านาจปกครองบตุรแตเ่พียงผูเ้ดียว 

*** กรณีทีบ่ิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องท าจดหมายชีแ้จงว่าท าไมไม่มี 
passport *** 

หมายเหตุ : ในกรณีท่ีเดก็เดินทางไปไมพ่รอ้มกบับดิาหรือมารดา บิดา มารดา ของเดก็คนทีไ่ม่ได้เดนิทางไป
ต่างประเทศด้วย จะต้องเขียนหนังสือชีแ้จงภาษาอังกฤษขึน้มาด้วยอีก 1 ฉบับ วา่ยินยอมใหเ้ดก็เดนิทาง
ไปตา่งประเทศได ้ไปกบัใคร ความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกบัเด็กท่ีเดนิทาง นอกเหนือจากท่ีทา่นไดข้อหนงัสือยินยอม
จากเขตมาแลว้ 

- กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงช่ือรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซา่ พรอ้มเดินทางมาสมัภาษณ์
กบับตุรท่ีสถานทตูดว้ย ท้ังสองท่าน (เฉพาะควิเด่ียวเท่านัน้) 

- ทา่นไมจ่  าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวีซา่เทา่นัน้ 
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เอกสารยื่นวซี่าอาจมกีารปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เตมิได้ทุกเวลา หาก
ทางสถานทตูแจ้งขอเพิม่เติม 

 
 
แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศอติำล ี

 

(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำร
พจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 

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

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ………………………………………………………………………….………………  

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน ...........................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน……….………….…….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

……………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………………… 

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

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่.............................ถงึวนัที.่............................................ 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)......................................... 

 

**กรณีลกูคำ้เคยมวีซีำ่เชงเกน้ รบกวนทำ่นถำ่ยส ำเนำหนำ้วซีำ่เชงเกน้ตวัลำ่สดุแนบมำดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้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 ุกำรอนมุตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 

 

 
 


