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มหานครมิลาน  | เมืองเวนิส  | เมืองเซอร์แมท | ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น 
ปราสาทชิลยอง | เมืองเวเว่ย์ | ลเูซิร์น | พิชิตเขากลาเซียร์ 3000 

 
 

 

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

เดนิทาง สิงหาคม – ธันวาคม 2562  

ราคาเร่ิมต้น  45,900.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
18.00 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประต ู8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน 
เอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

 
 บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
21.25 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK 373 

** คณะเดนิทางวนัท่ี 07 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดนิทาง เวลา 20.35 น. และถึงดไูบ เวลา 00.50 น. ** 
  

 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ – มิลาน – เวโรนา่ – เวนิส เมสเต้ 

วนัท่ี 3. เวนิส เมสเต้ – เกาะเวนิส – มิลาน 

วนัท่ี 4. มิลาน – เซอร์แมท – แทซ 

วนัท่ี 5. แทซ – ยอดเขากลาเซียร์ 3000 - มองเทรอซ์ – เวเวย์่ – โลซานน์ 

วนัท่ี 6. โลซานน์ –  เจนีวา - เบร์ิน – ลเูซิร์น – ซูริค – สนามบนิ 

วนัท่ี 7. กรุงเทพฯ 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที่ 2  ดูไบ – มลิาน – เวโรน่า – เวนิส เมสเต้ 
00.50 น. เดนิทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 
03.35 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองมิลาน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK 101 

** คณะเดนิทางวนัท่ี 07 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดนิทาง เวลา 03.45 น. และถึงมิลาน เวลา 07.45 น. ** 
08.15 น. ถึง สนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง 

และจะเปล่ียนเป็น 5 ชัว่โมงในวนัท่ี 31 มีนาคม 2562) น าท่านผ่านดา่นตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร น า
ท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร จากนัน้เดินทางสู่ตวัเมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกได้ว่าเป็น
เมืองหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก น าท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสร้าง
ด้วยศลิปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสานกนั เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก สมยัฟืน้ฟูศิลปวิทยาการ ชมแกล
เลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ท่ีนบัว่าเป็นชอปปิง้มอลล์ท่ีสวยงาม หรูหรา
และเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลท่ี 2 ผู้ ริเร่ิมการรวมชาติหัวเมือง
ต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปินช่ือดงัในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซ่ี ท่ีอยู่ใน
บริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาลา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเวโรน่า (Verona) เมืองใหญ่อนัดบั 2 รองจากเวนิส ของแคว้นเวเนโต้ และเมืองเวโร

น่ายงัได้ขึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมขององค์การยูเนสโกเม่ือปี คศ. 2000 อีกทัง้วิลเลียม 
เชกสเปียร์ นกักวีและนกัเขียนบทละครชาวองักฤษ ผู้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นนกัเขียนผู้ยิ่งใหญ่ขององักฤษ
และของโลกยังใช้บรรยากาศและเร่ืองราวความรักของหนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่า แต่งเป็นละคร
โศกนาฏกรรมขึน้เม่ือปี ค.ศ.1595 เร่ือง โรมิโอกบัจเูลียต จากนัน้พาท่านถ่ายรูปกบัโรงละครโรมันกลางแจ้ง 
(Verona Arena) ท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก สร้างขึน้เม่ือตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 1 โดยมีลกัษณะ
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เช่นเดียวกับโคลอสเซียมในกรุงโรม เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งปัจจุบนัยังคงมีการเปิดแสดงโอเปร่าหรือ
คอนเสิร์ตกลางเเจ้งในสนามกีฬาอยู่เป็นประจ า น าท่านถ่ายรูปด้านนอกกบับ้านเลขท่ี 23 ของจูเลียต ชม
ระเบียงแห่งเร่ืองราว โรแมนติกท่ีจเูลียตเฝา้รอคอยพบโรมิโอทุกค ่าคืน และบริเวณหน้าบ้านยงัมีรูปปัน้ส าริด
ขนาดเทา่ตวัจริงของจเูลียต 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าเข้าสูท่ี่พกั โรงแรม RUSSOTT หรือเทียบเท่า 

  

วันที่ 3  เวนิส เมสเต้ – เกาะเวนิส – มลิาน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  น าเดนิทางสูท่่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส 

หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทน
ถนน  มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึง
กนักวา่ 400 แหง่ ขึน้ฝ่ังท่ีบริเวณ ซานมาร์โค ศนูย์กลางของเกาะเวนิส จากนัน้น าท่านเดินชมความงามของ
เกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ท่ีมีเร่ืองราวน่าสนใจในอดีต เม่ือนกัโทษท่ีเดินออก
จากห้องพิพากษาไปสู่คกุจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง้สดุท้ายระหว่างเดินผ่านช่อง
หน้าตา่งท่ีสะพานนี ้ซึ่งเช่ือมตอ่กบัวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อนัเป็นสถานท่ีพ านกัของเจ้าผู้ครองในอดีต 
ซึง่นกัโทษช่ือดงัท่ีเคยเดนิผา่นสะพานนีม้าเเล้วคือ คาสโนวา่นัน่เอง 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (สปาร์เก้ตตีห้มึกด า) 
บ่าย น าท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนัง่เล่น

ท่ีสวยท่ีสดุในยโุรป” จตัรัุสถกูล้อมรอบด้วยอาเขตอนังดงาม รวมทัง้โบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) 
ท่ีมีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน์ จากนัน้อิสระให้ท่านได้มีเวลาเท่ียวชมเกาะอนัแสนโรแมนติก 
เช่น เพ่ือชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โค, เลือกซือ้สินค้าของท่ีระลึกตามอธัยาศยั อาทิ
เช่น เคร่ืองแก้วมรูาโน่,หน้ากากเวนิส หรือนัง่จิบกาแฟในร้าน Café Florian ท่ีเปิดให้บริการมาตัง้แตปี่ ค.ศ.
1720   จากนัน้น าทา่นลอ่งเรือกลบัขึน้สูฝ่ั่งเมสเตร เพ่ือเดนิทางสู่เมืองมิลาน (Milan) 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  น าเข้าสูท่ี่พกั โรงแรม IBIS MILANO FIERA หรือเทียบเท่า 

  

วันที่ 4  มลิาน – เซอร์แมท – แทซ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ (Tasch) เพ่ือเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรี
สอร์ทยอดนิยมท่ีได้รับความนิยมสงู เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมือง
ไม่ใช้น า้มันเชือ้เพลิง แต่ใช้แบตเตอร่ีเท่านัน้ และยงัมีฉากหลังของตวัเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น 
(Matterhorn) ท่ีได้ช่ือวา่เป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดในสวิส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและเลือกซือ้สินค้าตามอัธยาศยั หรือ เลือกขึน้กระเช้าไฟฟ้าเพ่ือสัมผสักับความ

งดงามของยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klien Matterhorn) ท่ีสงูถึง 4,478 เมตร และได้ช่ือว่าเป็นยอด
เขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสดุของเทือกเขาแอลป์ ช่ืนชมกบัทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ณ จดุสงูท่ีสดุบริเวณไคลน์แมทเทอร์
ฮอร์น และเข้าชมถ า้น า้แข็งท่ีอยู่สูงท่ีสุดในสวิส หรือ นั่งรถไฟฟันเฟืองสู่สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต 
(Gornergrat railway) ท าท่านเดินทางสู่จดุชมวิวท่ีท่านจะได้เห็นทศันียภาพท่ีสวยงามของยอดเขาแมทเทอร์
ฮอร์น ท่ีสวยงาม น าท่านเดินเท้าสู่บริเวณทะเลสาบท่ีอยู่สูงจากระดับน า้ทะเล2,757เมตรโดยบริเวณ
ทะเลสาบนีเ้ป็นเงาสะท้อนภาพเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn's reflect) อนัสดุสวยงามยิ่งนกั ( โดยปกติ
น า้ในทะเลสาบ จะมากหรือน้อยขึน้อยู่กับปริมาณน า้ฝน และ สภาพอากาศ ช่วงเวลาท่ีเดินทางไปชมอยู่
ในชว่งกลางปี (พฤษภาคม – ตลุาคม) โดยมีหวัหน้าทวัร์ให้ข้อมลู หรือ ค าแนะน า คา่ใช้จ่ายทัง้หมดเป็นความ
รับผิดชอบของตวัทา่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
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ที่พัก เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม WALLISERHOF หรือเทียบเท่า 
  

วันที่ 5  แทซ – กลาเซีย 3000 – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองท่ีตัง้ของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีจุ
ผู้ โดยสารได้ถึง 125 คน น าท่านขึน้กระเช้ายกัษ์ ขึน้สู่เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) น าท่านเดินข้าม" 
The Peak Walk by Tissot" สะพานแขวนท่ีมีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาท่ีระดบัความสงู 3,000 เมตร 
ทา่นจะได้ชมทศันียภาพท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลป์ อนัสวยงามแบบกว้างไกลสดุสายตา  
หมายเหต:ุ เขากลาเซียร์ 3000 จะปิดท าการ ระหว่างเดือนตลุาคม-พฤศจิกายน 2562 คณะจะเปล่ียนไปขึน้
เขากรอนเนอร์แกรต (Gornergrat) แทน ** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ช่ือว่าริเวียร่า

ของสวิส ชมความสวยงามของทิวทศัน์ บ้านเรือน ริมทะเลสาบ  น าท่านถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (ด้าน
นอก) (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุว่า 800 ปี สร้างขึน้บนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา  ตัง้แตย่คุ
โรมนัเรืองอ านาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือควบคมุการเดินทางของนกัเดินทางและขบวน
สินค้าท่ีจะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวันตกสู่ตะวนัออกของสวิตเซอร์แลนด์ เน่ืองจากเป็น
เส้นทางเดียวท่ีไม่ต้องเดินทางข้ามเทือกเขาสงูชนั ปราสาทแห่งนีจ้ึงเปรียบเสมือนดา่นเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบ
ชาวสวิสมานานนับร้อยปี จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเวเว่ย์ (Vevey) ตัง้อยู่ริมชายฝ่ังด้านเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองท่ีได้ช่ือว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” (Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดน
ท่ีเหมาะแก่การท ากิจกรรมแทบทกุฤดกูาล จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (Lausanne) ซึ่งตัง้อยู่
ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นบัได้ว่าเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสดุเมืองหนึ่งของ
สวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อนัยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชาวโรมนัมาตัง้หลักแหล่งอยู่
บริเวณริมฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ท่ีสวยงาม และอากาศท่ี
ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศท่ีน่ี เมืองนีย้ังเป็นเมืองที่ มี
ความส าคัญส าหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทับของสมเดจ็ย่า 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม MOVENPICK หรือเทียบเท่า 

  

วันที่ 6 โลซานน์ – เจนีวา - เบร์ิน – ลูเซร์ิน – ซูริค – สนามบนิ 
เช้า จากนัน้น าท่านชม สวนสาธารณะท่ีมีรูปป้ันลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานท่ีทรงโปรดของ

ในหลวงเม่ือทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ท่ีรัฐบาลไทยส่งไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมืองโล
ซานน์ น าท่านเดินทางสู่เมืองเจนีวา(Geneva) น าชมเมืองท่ีเป็นศนูย์กลางการประชมุนานาชาติ เมืองท่ีตัง้
องค์การสากลระดบัโลก อาทิ องค์การการค้าโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกบัน า้พุเจทโด
(Jet d'Eau) ท่ีฉีดสายน า้พุ่งสูงขึน้ไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวนัอากาศดี) และถ่ายรูปกบั นาฬิกา
ดอกไม้ สญัลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมืองเจนีวา น าท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจาก
องค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีเ้บิร์นยงัถกูจดัอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 

ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชมบ่อหมีสีน า้ตาล(Bear Park) สตัว์
ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบร์ิน  น าทา่นชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจบุนัเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบตูิค 
เป็นยา่นท่ีปลอดรถยนต์ จงึเหมาะกบัการเดินเท่ียวชมอาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่
นทรัม อาย ุ800 ปี ท่ีมี “โชว์” ให้ดทูกุๆชัว่โมงในการตีบอกเวลาแตล่ะครัง้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย จากนัน้เดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถกูห้อม

ล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา จากนัน้พาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ี
แกะสลกับนผาหินธรรมชาต ิเพ่ือเป็นอนสุรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการ
ปฏิวตัใินฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอด
ข้ามผ่านแม่น า้รอยส์ (Reuss River) อนังดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลเูซิร์น เป็นสะพานไม้ท่ีมี
หลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยโุรป สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลงัคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวตัิศาสตร์
ของชาวสวิส   ตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ให้ทา่นได้อิสระเลือกซือ้สินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนงั
, มีดพบั, นาฬิกาย่ีห้อดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่
เมืองซูริค (Zurich) 

18.00 น. น าคณะเดินทางสู่ เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าใน
ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

22.15 น. ออกเดนิทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบนิ เอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK 86 
** คณะเดนิทางวนัท่ี 23 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดนิทาง เวลา 21.55 น. และถึงดไูบ เวลา 07.10 น. ** 
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วันที่ 7 ดูไบ - กรุงเทพฯ 
06.25 น. เดนิทางถึง สนามบนิดไูบ น าทา่นเปล่ียนเคร่ือง เพ่ือเดนิทางตอ่ 
09.40 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ เอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK 372 

** คณะเดนิทางวนัท่ี 23 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดนิทาง เวลา 09.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.40 น. ** 
19.15 น. คณะเดนิทางกลบัถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 

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

 

อัตราค่าบริการ SWISS & ITALY THE SCENERY IS BREATHTAKING   
สวิตเซอร์แลนด์ อติาลี 7 วัน 4 คืน 
โดยสายการบนิเอมิเรตส์ (EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

06-12 ส.ค. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 30,900.- 5,900.- 

19-25 ก.ย. 62 47,900.- 47,900.- 47,900.- 30,900.- 6,900.- 

03-09 ต.ค. 62 47,900.- 47,900.- 47,900.- 30,900.- 6,900.- 

17-23 ต.ค. 62 48,900.- 48,900.- 48,900.- 31,900.- 6,900.- 

23-29 ต.ค. 62 48,900.- 48,900.- 48,900.- 31,900.- 6,900.- 

07-13 พ.ย. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 28,900.- 6,900.- 

21-27 พ.ย. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 28,900.- 6,900.- 

03-09 ธ.ค. 62 48,900.- 48,900.- 48,900.- 30,900.- 6,900.- 

30 ธ.ค. 62-05 ม.ค. 63 63,900.- 63,900.- 63,900.- 37,900.- 6,900.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 
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เงื่อนไขการให้บริการ  
1.  ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2.  ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่า
ภายใน  3   วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทวัร์โดย
อตัโนมตั ิ
3.  เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4.   หากทา่นท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจังหวดั) ให้ท่านติดตอ่เจ้าหน้าท่ีก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ 
คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ 
5.    การย่ืนวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะ
และย่ืนรายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทาง
เจ้าหน้าท่ี 
6.     หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรคประจ าตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.   คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงค์อยูต่อ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2.    คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3.    คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4.    คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5.    คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6.    คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7.    คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ 
คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลใน
กรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
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 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล
 เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได้ **  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั]  
  เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.    คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2.    คา่ใช้จา่ยส่วนตวั อาทิเชน่  คา่เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง, 

คา่น า้หนกัเกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้, คา่รักษาพยาบาล 
กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการ
เดนิทาง เป็นต้น 

3.    คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4.    คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
5.    คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศอิตาลี (ผู้ ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงินตรงกบัศนูย์ย่ืนวีซา่ในวนัย่ืน เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,000 บาท) 
6.    คา่ทิปพนกังานขบัรถและไกด์ท้องถ่ิน  (12 ยโูร) 
7.    คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (21 ยโูร) 
8.    คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 
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ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูต้องจะชว่ย
ให้การพิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหวา่งย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ทา่นต้อง
แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการ
พิจารณาวีซา่ท่ีคอ่นข้างนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัวีิซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดนิทางท่ีศกึษาหรือท างานอยูต่า่งประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซา่ด้วยตนเองใน
ประเทศท่ีตนพ านกัหรือศกึษาอยูเ่ท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่า
กวา่ 6 เดือน ผู้ เดนิทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนงัสือเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสือ
เดนิทางเลม่เก่า ให้กบัทางบริษัทด้วย เน่ืองจากประวตัิการเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง
ในการย่ืนค าร้องขอวีซา่ และจ านวนหน้าหนงัสือเดนิทาง ต้องเหลือวา่งส าหรับติดวีซ่าไมต่ ่ากว่า 3 หน้า 

5. ทา่นท่ีใสป่กหนงัสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ปกหนงัสือ
เดนิทางนัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน 
หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว  หากทา่นยกเลิกทวัร์ ไมว่่าจะด้วย
สาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึง่มีคา่ใช้จา่ย ประมาณ 1,000 – 
5,000 บาท  แล้วแตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เคร่ืองบนิท าการออกแล้ว แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ
คา่ใช้จา่ยตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็น
อยา่งน้อย 

3. นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสาย
การบนิก าหนด เชน่ ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผู้ อ่ืนได้อยา่งรวดเร็วในกรณีท่ี
เคร่ืองบินมีปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ชผู่้ ท่ีมีปัญหา
ทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสาย
การบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง   เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง   เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดนิทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดนิทางและมีผลท าให้

คณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหาย
ตอ่ทางบริษัทและผู้ เดนิทางอ่ืนท่ีเดนิทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจาก
การยกเลิกของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะ
ท าการเล่ือนการเดนิทางของทา่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสียคา่ใช้จา่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืน
ได้คือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวีิซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และท่านได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ า
มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวีซ่า / คา่มดัจ าตัว๋
เคร่ืองบนิ หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว)   คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทวัร์
ทัง้หมด 

9. กรณีผู้ เดนิทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุล
ใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) 

,ห้องคู ่(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่
ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 
เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็  
        บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
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4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต 
และไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะ
แตกตา่งกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (อติาลี) 

ใช้เวลาท าการอนุมัตวิีซ่าประมาณ 15 วันท าการ 

ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS Global(สีลมคอมเพล็กซ์) 

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

ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางต้องน าส่งเข้าสถานทูต  

และระหว่างรอผลการอนุมัตวิีซ่า ไม่สามารถดงึหนังสือเดนิทางออกมาได้ 

                          **ลูกค้ากรุณาอย่ายดึตดิกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เร่ือย ๆ** 

หมายเหตุ: การยื่นวซ่ีาแต่ละครัง้กับบริษัททัวร์ จะต้องท าการยื่นวีซ่า ประเภทหมู่คณะ 
เท่านัน้ โดยการยื่นเป็นหมู่คณะ ต้องมีจ านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนย์รับยื่น จะ
เป็นผู้ก าหนดวันยื่น   วีซ่าเท่านัน้ ถ้าหากผู้เดนิทางไม่สามารถไปยื่นวีซ่าในวันที่
ก าหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิ (Premium) ดังนี ้ 

 ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซ่าน้อยกว่า 15 วัน นับจากวันเดนิทาง  มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  ท่านละ 2,200 บาท   

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

**ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ ผู้เดนิทางต้องช าระกับทางศูนย์รับยื่นโดยตรง** 

 
                                                                                                                 

1. หนังสือเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดนิทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทบั
วีซา่อย่างน้อย 2 หน้า อายกุารใช้งานเหลือไมน้่อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทางกลบั  และหนงัสือเดินทาง
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จะต้องไมช่ ารุด (หนงัสือเดนิทางเลม่เก่า กรุณาน ามาประกอบการย่ืนวีซา่ด้วย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาตไิทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือ
นักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะ
การย่ืนขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเตมิ และ บางสถานทูต
อาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้วมไปถึง
ผู้เดนิทางท่ีถือพาสปอร์ตต่างชาตด้ิวย*** 

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

เทา่นัน้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือนห้ามสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไมใ่สค่อน
แทคเลนส์ รูปไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1  กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ส าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดา
ของธนาคารท่ัวไป ส่วนตัวของผู้เดนิทาง ย้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค้าท ารายการเดนิบัญชี โดย
การ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงนิในบัญชีไม่เกิน 7 วันก่อนวันยื่นวีซ่า และหากบัญชี
กระโดดเดือนต้องขอเป็น Statement เท่านัน้) 
3.2  กรณีผู้เดนิทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บคุคลท่ีสามารถรับรองคา่ใช้จา่ยได้ ต้องเป็น พอ่ แม ่พ่ีน้อง 
ท่ีมีสายเลือดเดียวกนั หรือ สามีภรรยา เทา่นัน้) 
3.2.1. ต้องท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถ่ายส าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลงั 3 เดือนของบคุคลท่ีออกคา่ใช้จา่ย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ ท่ีออกให้ และผู้ ท่ีถกูรับรองคา่ใช้จา่ยให้ เชน่ ส าเนาทะเบียนสมรส 
สตูบิตัร ทะเบียนบ้าน 
 

**สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีตดิลบ บัญชีฝากประจ า บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสิน** 

       4.หลักฐานการท างาน 

- เจ้าของกิจการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผู้ เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายไุม่
เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- เป็นพนักงาน    หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหนง่, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกลุต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าวา่ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถานทตูท่ีย่ืน) 
นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนงัสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศกึษาอยู ่ 
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(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกลุต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าวา่ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถานทตูท่ีย่ืน) 

    5.เอกสารส่วนตัว 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- สตูบิตัร(กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถ้ามี) 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ (ถ้ามีการเปล่ียน) 

6.กรณีเดก็อายุไม่ถงึ 20 ปีบริบูรณ์ ท่ีไม่ได้เดนิทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเดก็เดนิทางไปกับบิดา จะต้องมีหนงัสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยมารดาจะต้องคดั

หนงัสือยินยอมระบใุห้บตุรเดินทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเดก็เดนิทางไปกับมารดา จะต้องมีหนงัสือยินยอมจากบดิา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยบิดาจะต้องคดั
หนงัสือยินยอมระบใุห้บตุรเดินทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

- หากเดก็ไม่ได้เดนิทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะต้องคดัหนงัสือระบยุินยอมให้บตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอต้นสงักดั พร้อมแนบส าเนาบตัร
ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเดก็ที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด
เป็นผู้ มีอ านาจปกครองบตุรแตเ่พียงผู้ เดียว 

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

หมายเหตุ : ในกรณีท่ีเดก็เดินทางไปไมพ่ร้อมกบับดิาหรือมารดา บิดา มารดา ของเดก็คนที่ไม่ได้เดนิทางไป
ต่างประเทศด้วย จะต้องเขียนหนังสือชีแ้จงภาษาอังกฤษขึน้มาด้วยอีก 1 ฉบับ วา่ยินยอมให้เดก็เดนิทาง
ไปตา่งประเทศได้ ไปกบัใคร ความสมัพนัธ์เป็นอะไรกบัเด็กท่ีเดนิทาง นอกเหนือจากท่ีทา่นได้ขอหนงัสือยินยอม
จากเขตมาแล้ว 

- กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซา่ พร้อมเดินทางมาสมัภาษณ์
กบับตุรท่ีสถานทตูด้วย ทัง้สองท่าน (เฉพาะควิเด่ียวเท่านัน้) 

- ทา่นไมจ่ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถกูต้อง ให้ทา่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซา่เทา่นัน้ 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิ่มเตมิได้ทุกเวลา หาก
ทางสถานทตูแจ้งขอเพิ่มเติม 
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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 

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

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

 

 
 


