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HILIGHT 

 นําทา่นบนิลัดฟ้าสูม่หานครมลิาน (Milan) 

เมอืงหลวงแหง่แฟชนัโลก  

 เทยีวเมอืงเวนสิ (Venice) เมอืงในฝันอันสดุ

แสนโรแมนตกิ 

 เทยีวเมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) ทตีังของ

ยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) 

ใหญส่ดุในยโุรป  

 ถา่ยรปูกับปราสาทชลิยอง (Chillon 

castle) ปราสาทโบราณอายกุวา่ 800 ปี ที

เมอืงมองเทรอซ ์

 เทยีวชมเมอืงเวเวย่ ์(Vevey) เมอืงทไีดช้อื

วา่เป็น “ไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ” 

 เทยีวลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงยอดนยิม 

พชิติเขากลาเซยีร ์3000 
 

อติาล ี
สวติเซอรแ์ลนด ์

7 วนั 4 คนื 
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 กําหนดการเดนิทาง 
วนัท ี 13-19 ม.ิย. 62  52,900.- 

วนัท ี 23-29 ก.ค. 62  51,900.- 

วนัท ี 06-12 ส.ค. 62                                                                                                           52,900.- 

วนัท ี 19-25 ก.ค. 62   47,900.- 

วนัท ี 03-09  ต.ค. 62   47,900.- 

วนัท ี 17-23, 23-29 ต.ค. 62   48,900.- 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คาํ โรงแรมทพีกั 

1 กรงุเทพฯ – ดไูบ ✈ ✈ ✈  

2 ดไูบ – มลิาน – เวโรนา่ – เวนสิ เมสเต ้ ✈ O O RUSSOTT 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 เวนสิ เมสเต ้– เกาะเวนสิ – มลิาน O O O 
IBIS MILANO 

FIERA 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 มลิาน – เซอรแ์มท – แทซ O O   x 
WALLISERHOF 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 แทซ – ยอดเขากลาเซยีร ์3000 - มองเทรอซ ์– เว
เวย่ ์– โลซานน ์ O O O 

MOVENPICK 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 โลซานน ์–  เจนวีา - เบริน์ – ลเูซริน์ – ซูรคิ – 
สนามบนิ O O  ✈  

7 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 

เดนิทาง : มถินุายน 62 

ราคาเรมิตน้ 47,900.- 
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 โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 กรงุเทพ 

18.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู8 เคานเ์ตอร ์T 

สายการบนิ เอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ท ีคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

21.25 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์EK 373 

วนัท ี2 ดไูบ – มลิาน – เวโรนา่ – เวนสิ เมสเต ้

00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลยีนเครอืง 

03.35 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK 101 

08.15 น. 

 

 

 

 

 

 

ถงึ สนามบนิมลิาโนมลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถนิชา้กวา่

ประเทศไทย 6 ชวัโมง และจะเปลยีนเป็น 5 ชวัโมงในวนัท ี31 มนีาคม 2562) นําทา่น

ผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

จากนันเดนิทางสูต่ัวเมอืงมลิาน (Milan) เมอืงทเีรยีกไดว้า่เป็นเมอืงหลวงแหง่แฟชนั

ของโลก นําท่านถา่ยรปูกับมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) ที

สรา้งดว้ยศลิปะแบบนโีอโกธคิ ทผีสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก สมัย

ฟืนฟศูลิปวทิยาการ ชมแกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานเูอล (Galleria Vittorio 

Emanuele II) ทนัีบวา่เป็นชอปปิงมอลลท์สีวยงาม หรหูราและเกา่แกท่สีดุในเมอืงมิ

ลาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลท ี2 ผูร้เิรมิการรวมชาตหิัวเมอืงตา่งๆ

ในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชอืดังในยคุเรเนซองสอ์กี 1 ทา่น คอื ลโิอนารโ์ด 

ดารว์นิซ ีทอียูใ่นบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ 

กลางวนั    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเวโรนา่ (Verona) เมอืงใหญ่อันดับ 2 รองจากเวนสิ ของแควน้เวเน

โต ้และเมอืงเวโรน่ายังไดข้นึทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององคก์ารยเูนสโก

เมอืปี คศ. 2000 อกีทังวลิเลยีม เชกสเปียร ์นักกวแีละนักเขยีนบทละครชาวอังกฤษ ผูไ้ดรั้บ

การยกย่องว่าเป็นนักเขยีนผูย้งิใหญ่ของอังกฤษและของโลกยังใชบ้รรยากาศและเรอืงราว

ความรักของหนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่า แต่งเป็นละครโศกนาฏกรรมขนึเมอืปี ค.ศ.1595 

เรือง โรมิโอกับจูเลียต จากนันพาท่านถ่ายรูปกับโรงละครโรมนักลางแจง้ (Verona 

Arena) ทมีขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก สรา้งขนึเมอืตังแต่สมัยศตวรรษท ี1 โดยมี

ลักษณะเชน่เดยีวกับโคลอสเซยีมในกรุงโรม เพยีงแต่มขีนาดเล็กกว่า ซงึปัจจุบันยังคงมกีาร

เปิดแสดงโอเปรา่หรอืคอนเสริต์กลางเเจง้ในสนามกฬีาอยูเ่ป็นประจํา นําท่านถ่ายรูปดา้นนอก

กบับา้นเลขท ี23 ของจเูลยีต ชมระเบยีงแหง่เรอืงราว โรแมนตกิทจีูเลยีตเฝ้ารอคอยพบโรมิ

โอทกุคําคนื และบรเิวณหนา้บา้นยงัมรีปูปันสํารดิขนาดเทา่ตัวจรงิของจูเลยีต 
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คาํ       รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 จากนันนําท่านเดนิทางสู่เมอืงเวนสิ (Venice Mestre) ฝังแผ่นดนิใหญ่  เมอืงหลวงของ

แควน้เวเนโต เวนิสถูกสรา้งขนึจากการเชอืมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณ

ทะเลสาบเวนเิทยี ซงึเป็นสว่นหนงึของทะเลอาเดรยีตกิ เป็นเมอืงทา่โบราณ และเป็นเมอืงทใีช ้

คลองในการคมนาคมมากทสีดุ  

ทพีกั       นําเขา้สูท่พีกั โรงแรม RUSSOTT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี3 เวนสิ เมสเต ้– เกาะเวนสิ – มลิาน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 
 
 
 

 นําเดนิทางสู่ท่าเรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) นําท่านล่องเรือผ่านชมบา้นเรือนของ

ชาวเวนสิ สู่เกาะเวนสิ หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงทไีม่

เหมอืนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มสีมญานามว่าเป็น "ราชนิีแห่งทะเลเอเดรี

ยตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชอืมถงึกันกว่า 400 แห่ง ขนึฝังทบีรเิวณ 

ซานมารโ์ค ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส จากนันนําท่านเดนิชมความงามของเกาะเวนิส ชม

สะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ทมีเีรอืงราวน่าสนใจในอดตี เมอืนักโทษทเีดนิ

ออกจากหอ้งพพิากษาไปสู่คุกจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครังสดุทา้ย

ระหวา่งเดนิผา่นชอ่งหนา้ตา่งทสีะพานน ีซงึเชอืมตอ่กบัวงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อันเป็น

สถานทพํีานักของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี ซงึนักโทษชอืดังทเีคยเดนิผ่านสะพานนมีาเเล ้

วคอื คาสโนวา่นันเอง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง (สปารเ์กต้ตหีมกึดาํ) 

บา่ย 
 
 
 

นําทา่นถา่ยรูปบรเิวณจตัรุสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ทนีโปเลยีนเคยกล่าวไว ้

วา่ “เป็นหอ้งนังเลน่ทสีวยทสีดุในยโุรป” จัตรุัสถกูลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม รวมทังโบสถ์

ซานมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ทีมโีดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน ์

จากนันอสิระใหท้่านไดม้เีวลาเทียวชมเกาะอันแสนโรแมนตกิ เช่น เพอืชมมนต์เสน่ห์แห่ง

นครเวนสิ, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์ค, เลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึตามอัธยาศัย อาทเิชน่ เครอืง

แกว้มูราโน่,หนา้กากเวนสิ หรอืนังจบิกาแฟในรา้น Café Florian ทเีปิดใหบ้รกิารมาตังแต่ปี 

ค.ศ.1720   จากนันนําทา่นลอ่งเรอืกลับขนึสูฝั่งเมสเตร เพอืเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน (Milan) 

คาํ   รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทพีกั  นําเขา้สูท่พีกั โรงแรม IBIS MILANO FIERA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี4 มลิาน – เซอรแ์มท – แทซ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่สถานรีถไฟเมอืงแทซ (Tasch) เพือเดนิทางสู่เมอืงเซอรแ์มท 

(Zermatt) เมอืงแห่งสกรีสีอรท์ยอดนิยมทไีดร้ับความนิยมสูง เนืองจากเป็นเมอืงทปีลอด

มลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไมใ่ชนํ้ามนัเชอืเพลงิ แตใ่ชแ้บตเตอรเีท่านัน และ

ยังมฉีากหลังของตัวเมอืงเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทไีดช้อืว่าเป็นยอด

เขาทมีรีปูทรงสวยทสีดุในสวสิ 
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 

บา่ย อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงและเลอืกซอืสนิคา้ตามอธัยาศยั หรอื เลอืกขนึกระเชา้ไฟฟ้า

เพอืสมัผัสกบัความงดงามของยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (Klien Matterhorn) ทสีงู

ถงึ 4,478 เมตร และไดช้อืว่าเป็นยอดเขาทมีรีูปทรงสวยทสีดุของเทอืกเขาแอลป์ ชนืชมกับ

ทวิทัศนท์สีวยงาม ณ จุดสงูทสีดุบรเิวณไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ และเขา้ชมถํานําแข็งทอียูส่งู

ทีสุดในสวิส หรือ นังรถไฟฟันเฟืองสู่สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต (Gornergrat 

railway) ทําท่านเดนิทางสูจุ่ดชมววิทที่านจะไดเ้ห็นทัศนียภาพทสีวยงามของยอดเขาแมท

เทอรฮ์อรน์ ทสีวยงาม นําทา่นเดนิเทา้สูบ่รเิวณทะเลสาบทอียูส่งูจากระดับนําทะเล2,757เมตร

โดยบรเิวณทะเลสาบนเีป็นเงาสะทอ้นภาพเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn's reflect) อันสดุ

สวยงามยงินัก ( โดยปกตนํิาในทะเลสาบ จะมากหรอืนอ้ยขนึอยูก่ับปรมิาณนําฝน และ สภาพ

อากาศ ชว่งเวลาทเีดนิทางไปชมอยูใ่นชว่งกลางปี (พฤษภาคม – ตลุาคม) โดยมหีวัหนา้ทวัร์

ใหข้อ้มลู หรอื คาํแนะนํา คา่ใชจ้า่ยทงัหมดเป็นความรบัผดิชอบของตวัทา่นเอง 

คาํ  อสิระอาหารคําตามอธัยาศัย 

ทพีกั          เขา้สูท่พีัก โรงแรม WALLISERHOF หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี5 แทซ – กลาเซยี 3000 – มองเทรอซ ์– เวเวย่ ์– โลซานน ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 
 
 

 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมอืงทตีังของสถานกีระเชา้ไฟฟ้า

ขนาดใหญท่จีผุูโ้ดยสารไดถ้งึ 125 คน นําทา่นขนึกระเชา้ยกัษ์ ขนึสูเ่ขากลาเซยีร ์ 3000 

(Glacier 3000) นําทา่นเดนิขา้ม" The Peak Walk by Tissot" สะพานแขวนทมีคีวามยาว 

107 เมตร ขา้มหนา้ผาทรีะดับความสงู 3,000 เมตร ทา่นจะไดช้มทศันยีภาพทสีวยงามของ

เทอืกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกวา้งไกลสดุสายตา หมายเหต:ุ เขากลาเซยีร ์ 3000 จะ

ปิดทําการ ระหวา่งเดอืนตลุาคม-พฤศจกิายน 2561 คณะจะเปลยีนไปขนึเขากรอน

เนอรแ์กรต (Gornergrat) แทน*** 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 

บา่ย นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงมองเทรอซ ์(Montreux) เมอืงตากอากาศทตีังอยูร่มิทะเลสาบเจนี

วา ไดช้อืว่ารเิวยีร่าของสวสิ ชมความสวยงามของทวิทัศน์ บา้นเรอืน รมิทะเลสาบ  นําท่าน

ถา่ยรปูกบัปราสาทชลิยอง (ดา้นนอก) (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุว่า 800 ปี 

สรา้งขนึบนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนวีา  ตังแตย่คุโรมนัเรอืงอํานาจโดยราชวงศ ์SAVOY โดยมี

จดุมุง่หมายเพอืควบคุมการเดนิทางของนักเดนิทางและขบวนสนิคา้ทจีะสัญจรผ่านไปมาจาก

เหนือสู่ใตห้รอืจากตะวันตกสูต่ะวันออกของสวติเซอรแ์ลนด ์เนืองจากเป็นเสน้ทางเดยีวทไีม่

ตอ้งเดนิทางขา้มเทอืกเขาสูงชนั ปราสาทแห่งนีจงึเปรยีบเสมอืนด่านเก็บภาษีซงึเอาเปรยีบ

ชาวสวสิมานานนับรอ้ยปี จากนันนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวเวย่ ์(Vevey) ตังอยูร่มิชายฝังดา้น

เหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมอืงทไีดช้อืว่าเป็น “ไขมุ่กแหง่รเิวยีรา่สวสิ” (Pearls of 

the Swiss Riviera) ดนิแดนทเีหมาะแก่การทํากจิกรรมแทบทุกฤดูกาล จากนันนําท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงโลซานน ์(Lausanne) ซงึตังอยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมอืงโล

ซานน์นับไดว้่าเป็นเมอืงทมีีเสน่ห์โดยธรรมชาตมิากทสีุดเมอืงหนงึของสวติเซอร์แลนด์ มี
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ประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานมาตังแต่ศตวรรษท ี4 ในสมัยทชีาวโรมันมาตังหลักแหล่งอยูบ่รเิวณ

รมิฝังทะเลสาบทนี ีเมอืงโลซานนม์คีวามสวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทัศนท์สีวยงาม และอากาศ

ทปีราศจากมลพษิ จงึดงึดูดนักท่องเทยีวจากทัวโลกใหม้าพักผ่อนตากอากาศทนี ีเมอืงนยีงั

เป็นเมอืงทมีคีวามสําคญัสําหรบัชาวไทยเนอืงจากเป็นเมอืงทเีคยเป็นทปีระทบัของ

สมเด็จยา่ 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทพีกั        เขา้สูท่พีัก โรงแรม MOVENPICK หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี6 โลซานน ์– เจนวีา - เบริน์ – ลเูซริน์ – ซูรคิ – สนามบนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนันนําท่านชม สวนสาธารณะทมีรีูปปนัลงิ 3 ตวั ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที

ทรงโปรดของในหลวงเมอืทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ทรัีฐบาลไทยสง่ไปตังใน

สวนสาธารณะของเมอืงโลซานน ์นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเจนวีา(Geneva) นําชมเมอืงทเีป็น

ศูนยก์ลางการประชมุนานาชาต ิเมอืงทตีังองคก์ารสากลระดับโลก อาท ิองคก์ารการคา้โลก, 

กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับนําพุเจทโด(Jet d'Eau) ทฉีีดสายนําพุ่งสงูขนึ

ไปในอากาศถงึ 390 ฟตุ (เปิดเฉพาะวันอากาศด)ี และถา่ยรปูกบั นาฬกิาดอกไม ้สญัลักษณ์ที

สําคัญของเมอืงเจนีวา นําท่านเดนิทางสู่กรุงเบริน์ (Bern) ซงึไดร้บัการยกย่องจาก

องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนเีบริน์ยังถูกจัดอันดับ

อยูใ่น 1 ใน 10 ของเมอืงทมีคีณุภาพชวีติทดีทีสีุดของโลกในปี ค.ศ.2010 นําท่านชม

บอ่หมสีนีําตาล(Bear Park) สัตวท์เีป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบริน์  นําท่านชมมารก์าสเซ 

ยา่นเมอืงเกา่ ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูตคิ เป็นย่านทปีลอดรถยนต ์จงึเหมาะกับ

การเดนิเทยีวชมอาคารเกา่ อาย ุ200-300 ปี ชมนาฬกิาไซท้ ์คล็อคเคน่ทรมั อาย ุ800 ปี ที

ม ี“โชว”์ ใหด้ทูกุๆชวัโมงในการตบีอกเวลาแตล่ะครัง 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนันเดินทางสู่เมอืงลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเทียวยอดนิยมอันดับหนึงของ

สวติเซอร์แลนด์ ทถีูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา จากนันพาท่านชมสงิโตหนิ

แกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทแีกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพอืเป็นอนุสรณ์รําลกึ

ถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิทเีกดิจากการปฏวิัตใินฝรังเศสเมอืปี ค.ศ.1792 

ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซงึมคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแมนํ่า

รอยส ์(Reuss River) อันงดงามซงึเป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้มีี

หลังคาทเีกา่แกท่สีดุในยโุรป สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมภีาพวาด

ประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ   ตลอดแนวสะพาน  จากนันใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซอืสนิคา้ของ

สวสิ เชน่ ช็อคโกแลต, เครอืงหนัง, มดีพับ, นาฬกิายหีอ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag 

Heuer เป็นตน้ ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซูรคิ (Zurich) 

18.00 น. นําคณะเดนิทางสู ่เพอืใหท้่านมเีวลาในการทําคนืภาษ ี(Tax Refund) และ มเีวลาในการ

เลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

22.15 น. ออกเดนิทางกลับสูด่ไูบ โดยสายการบนิ เอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK 86 
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วนัท ี7 ดไูบ - กรงุเทพฯ 

06.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ นําท่านเปลยีนเครอืง เพอืเดนิทางตอ่ 

09.40 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ เอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK 372 

19.15 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

โปรแกรม :  อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

พักเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

13-19 ม.ิย. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 52,900.- 26,900.- 5,900.- 

23-29 ก.ค. 62 51,900.- 51,900.- 51,900.- 51,900.- 25,900.- 5,900.- 

06-12 ส.ค. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 52,900.- 26,900.- 5,900.- 

19-25 ก.ย. 62 47,900.- 47,900.- 47,900.- 47,900.- 26,900.- 6,900.- 

03-09 ต.ค. 62 47,900.- 47,900.- 47,900.- 47,900.- 26,900.- 6,900.- 

17-23 ต.ค. 62 48,900.- 48,900.- 48,900.- 48,900.- 27,900.- 6,900.- 

23-29 ต.ค. 62 48,900.- 48,900.- 48,900.- 48,900.- 27,900.- 6,900.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่นนั 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทาํการจองควิยนืวซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมอืไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท ี 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครงั หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม ่ 
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           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ 

5. การยนืวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีนัตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทงัแบบหมูค่ณะและ 

           ยนื รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ท ี

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นงัรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจาํตวั หรอืไม ่  

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชวัโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์งัหมด 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
1 คา่ตัวเครอืงบนิ ชนัประหยดั ( Economy Class) ทรีะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%  

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจดัทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นําหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชนิ, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวท่านเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกับศนูยย์นืวซีา่ในวันยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 
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บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถและไกดท์อ้งถนิ  (12 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (21 ยโูร) 

 
 

เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ 

 

ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืวซีา่ 
 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทูตงา่ยขนึ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยนืวีซา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพอืวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทคี่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยนืคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนอืงจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยงิในการยนืคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทใีสป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัวเครอืงบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเก็บค่ามัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ทา่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที

เกดิขนึจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นังท ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด
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ประตฉุูกเฉนิได ้(นําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให ้

ทนัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีชค็อนิเทา่นัน 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทังหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้า่ยทังหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจํานวนท ีบรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืน

การเดนิทางของทา่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่งันทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมใน

การมดัจําตัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามท ีสถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํา 

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยนืวซีา่ / ค่ามัดจําตัวเครอืงบนิ 

หรอืคา่ตัวเครอืงบนิ (กรณอีอกตัวเครอืงบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทกีรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณวีซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ  ไมค่นืคา่ทัวรท์งัหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไมว่า่เหตผุลใดๆ 

     ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 
 

1. เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

เดียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 

แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา 

3. กรณทีมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทมีลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 
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ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัทาํการ 

ยนืวซีา่แสดงตนทศีนูยย์นืวซีา่ VFS Global(สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ** 

หมายเหตุ: การยนืวซี่าแตล่ะครงักบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งทําการยนืวซี่า ประเภทหมู่คณะ 

เทา่นนั โดยการยนืเป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจีํานวน 15 คน ขนึไป โดยทางศูนยร์บัยนื จะเป็นผู ้

กําหนดวนัยนืวซี่าเทา่นนั ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยนืวซี่าในวนัทกีําหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ (Premium) ดงัน ี 

 ในกรณีทเีหลอืระยะเวลายนืวซีา่นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง  มคีา่ใชจ้า่ยเพมิ  

ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทเีหลอืเวลายนืวซีา่เหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนั มคีา่ Fast Track เพมิเตมิอกี ทา่นละ 

400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ทงัน ีคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระกบัทางศนูยร์บัยนืโดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยนืขอวซีา่จะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยนืขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนรีวมไปถงึผู ้

เดนิทางทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
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2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ (พนืหลัง

ขาวเท่านัน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัวไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนั

กอ่นวนัยนืวซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทสีามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พนีอ้ง ทมีสีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถา่ยสาํเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทอีอกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้อีอกให ้และผูท้ถีกูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเรมิทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบันทกํีาลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

5. เอกสารสว่นตวั 
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- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทบีดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชแีจงวา่ทําไมไม่

ม ีpassport *** 

หมายเหต ุ: ในกรณทีเีดก็เดนิทางไปไมพ่รอ้มกบับดิาหรอืมารดา  

บดิา มารดา ของเด็กคนทไีมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศดว้ย  

จะตอ้งเขยีนหนงัสอืชแีจงภาษาองักฤษขนึมาดว้ยอกี 1 ฉบบั วา่ยนิยอมใหเ้ด็ก

เดนิทางไปตา่งประเทศได ้ไปกบัใคร ความสมัพันธเ์ป็นอะไรกบัเด็กทเีดนิทาง  

นอกเหนอืจากททีา่นไดข้อหนังสอืยนิยอมจากเขตมาแลว้ 

- กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทสีถานทตูดว้ย ทงัสองทา่น (เฉพาะควิเดยีวเท่านัน) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่

เทา่นนั 
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เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพมิเตมิ 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยนืวซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนอืงจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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

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

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

3. ชอืตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

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

5. สถานทเีกดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทเีกดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยกําเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อนืๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชอื-นามสกลุ ทอียู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทอียูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 



 
 QE3MXP-EK001 หนา้ 15 จาก 15 

 
 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสอืผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชอืบรษัิทหรอืรา้นคา้ ทอียู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชอื ทอียูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้งัแตว่นัท.ี..............................ถงึวนัท.ี.................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนวิมอืเพอืการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น ี

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุนัท ีหากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้นืออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุอื .............................................    

สงิทชีว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สงิทชีว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 
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   บัตรเครดติ      ทพัีกทมีผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทพัีกลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทังหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อนืๆ (โปรดระบ)ุ     อนืๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ 

ทงันบีรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


