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มหาวิหารเซนตปี์เตอรเ์บิรก์ | โคลอสเซียม | ปิซา่ เกาะเวนิส | อินเทอรล์าเคน 

ยอดเขาทติลสิ | พระราชวงัแวรซ์าย | หอไอเฟล | อิสระชอ้ปป้ิง 
 
 

 

  

 

 

 

  

 

ITALY - SWISS [TITLIS] - FRANCE 8 DAYS 5 NIGHTS 

อิตาล(ีโรม) – สวติเซอรแ์ลนด(์ยอดเขาทิตลิส) – ฝร่ังเศส  

 เดนิทาง มีนาคม 2563 

ราคาแนะน าเพียง 58,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – โรม – โคลอสเซียม - มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์–  อนสุรณน์ า้พ ุเทรวี 

วนัท่ี 3. โรม – ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า – เวนิส เมรเตร ้

วนัท่ี 4. เวนิส เมรเตร ้– เกาะเวนิส – แองเกิล้เบิรก์  

วนัท่ี 5. แองเกิล้เบิรก์ (ยอดเขาทิตลิส) – ลเูซิรน์ – สิงโตแกะสลกั – เบอซองซง 

วนัท่ี 6. เบอซองซง – พระราชวงัแวรซ์าย – ปารีส - ลอ่งเรือแมน่  า้แซน  

วนัท่ี 7. หอไอเฟล - ประตชูยั – พิพิธภณัฑน์  า้หอม – อิสระชอ้ปป้ิง – สนามบิน 

วนัท่ี 8. ดไูบ – สนามบิน 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
23.30 น. 

 
 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บินเอมิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วันที ่2 
กรุงเทพฯ – ดูไบ – โรม – โคลอสเซียม - มหาวิหารเซนตปี์เตอร์ –  
อนุสรณน์ า้พุ เทรว ี 

03.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินดไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบิน EK 377 

07.15 น. ถึงสนามบินดไูบ เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 

09.00 น. ออกเดินทางสูก่รุงโรม โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบนิ EK 97 

12.40 น. ถึงสนามบินฟูมิชโิน กรุงโรม ประเทศอติาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง ) น  าท่านผ่าน
พิธีตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จากนั้นผ่านชมกลุ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศนูยก์ลาง
ทางดา้นการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมนั ท่ีสะทอ้นให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของ
อารยะธรรมโรมนัในช่วง 2,000 ปีท่ีผา่น น าท่านถ่ายรูปด้านนอกมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ที่ใหญ่ที่สุด

ในโลก (St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอนัลือช่ือปิเอต้า (Pieta) ของมิเคลนัเจโลและชมแท่น
บูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้ส  าริดท่ีสรา้งโดยจานโลเรนโซ แบรนิ์นี ซึ่งสรา้งตรง
บริเวณท่ีเช่ือกนัวา่เป็นท่ีฝังพระศพของนกับญุปีเตอร ์ น  าชมความย่ิงใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยบริเวณ
รอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซีย่ม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ อดีตสนาม
ประลองการตอ่สูท่ี้ย่ิงใหญ่ของชาวโรมนัท่ีสามารถจุผูช้มไดถ้ึง  50,000 คน น าชมงานประติมากรรมของ
เทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณน ้าพุเทรวี (Trevi Fountain) สญัลกัษณข์องกรุงโรมท่ีโด่ง
ดงั น าท่านเดินสูบ่ริเวณย่านบันไดสเปน (The Spainsh Step) แหล่งแฟชั่นชั้นน าและแหล่งนัดพบของ
คนรกัการชอ้ปป้ิง 
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ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม MERCURE ROMA WEST หรือเทยีบเท่า 
 

วันที ่3 โรม – ปิซ่า – หอเอนเมอืงปิซ่า – เวนิส เมรเตร้ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะท่ีส  าคญัของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวนัตกของ 
Florence ดา้นตะวนัตกของเมืองติดกบัทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน แมว้่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมืองท่ีมี
ช่ือเสียงและเป็นท่ีรูจ้กัของนกัท่องเท่ียวทั่วโลก  น าท่านเขา้สู่บริเวณจัตุรัสกัมโป เดย ์มีราโกลี (Compo Dei 

Miracoli)  ท่ีประกอบดว้ยกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเริ่มจากหอพธีิเจมิน า้มนต ์(Baptistry 

of St. John) ท่ีใหญ่ท่ีสดุในอิตาลี, มหาวหิารดูโอโม (Duomo) ท่ีงดงามและ หอเอนแห่งเมืองปิซ่าอนัเลื่อง 
ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สญัลกัษณแ์ห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง เริ่ม
สรา้งเมื่อปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แตร่ะหวา่งการก่อสรา้งตอ้งหยุดชะงักลงไปเมื่อสรา้งไปได้
ถึงชัน้ 3 ก็เกิดการยบุตวัของฐานขึน้มา และต่อมาก็มีการสรา้งหอต่อเติมขึน้อีกจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้ง
ทัง้หมดถึง 177 ปี โดยท่ีหอเอนปิซ่านี ้กาลิเลโอ  บิดาแห่งวิทยาศาสตร ์ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ี
ทดลองทฤษฎีแรงโนม้ถ่วงของโลกท่ีว่า สิ่งของสองชิน้ น า้หนักไม่เท่ากัน ถา้ปล่อยสิ่งของทั้งสองชิน้จากท่ีสูง
พรอ้มกนั ก็จะตกถึงพืน้พรอ้มกนั จากนัน้ใหท้่านอิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ท่ีระลึกราคาถูก ท่ีมีรา้นคา้เรียง
รายอยู่มากมาย 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
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บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มืองเวนิส (Venice Mestre) ฝ่ังแผน่ดินใหญ่ เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถกูสรา้งขึน้
จากการเช่ือมเกาะเลก็ ๆ จ  านวนมากเขา้ดว้ยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเด
รียตริก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองท่ีใชค้ลองในการคมนาคมมากท่ีสดุ  

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม RUSSOTT VENEZIA SAN GIULIANO หรือเทยีบเท่า 
 

วันที ่4 เวนิส เมรเตร้ – เกาะเวนิส – แองเกิล้เบิรก์  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทาง สู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิสสู่

เกาะเวนิส หรือ เวเนเซยี (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไมเ่หมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใช้
คลองแทนถนน   มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมี
สะพานเช่ือมถึงกนักวา่ 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังท่ีบริเวณซานมารโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเวนิส จากนั้นน าท่านเดินชม
ความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ท่ีมีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อ
นักโทษท่ีเดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คกุจะไดม้ีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดท้าย
ระหวา่งเดินผา่นช่องหนา้ตา่งท่ีสะพานนี ้ ซึ่งเช่ือมตอ่กบัวังดอดจ ์(Doge’s Palace) อนัเป็นสถานท่ีพ านกัของ
เจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษช่ือดงัท่ีเคยเดินผ่านสะพานนี้มาเเลว้คือ คาสโนว่านั่นเอง น าท่าน
ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกลา่วไวว้า่ “เป็นหอ้งนั่งเลน่ท่ีสวยท่ีสดุ
ในยโุรป” จตัรุสัถกูลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทัง้โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ่ 
5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน ์จากนัน้อิสระใหท้่านไดม้ีเวลาเท่ียวชมเกาะอนัแสนโรแมนติก เช่น เพ่ือชม
มนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิส, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์ค, ช๊อปป้ิงสินคา้ของท่ีระลึก อาทิเช่น เครื่องแกว้มรูาโน่ ,
หนา้กากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในรา้น Café Florian ท่ีเปิดใหบ้ริการมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1720 สมควรแก่เวลาน า
ท่านเดินทางกลบัสูฝ่ั่งแผน่ดินใหญ่ Venice Mestre 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองแองเกิ้ลเบิรก์ (Engelberg) ซึ่งตัง้อยู่เชิงขนุเขาท่ีสวยงามมีระดบัอีกแห่งหนึ่ง
ของเทือกเขาแอลป์  ผา่นเสน้ทางไฮไลทข์องสวิตเซอรแ์ลนด ์และวิวทิวทศันส์วยงามของทุ่งหญา้ตดักบัหิมะ
อนัขาวโพลนปกคลมุยอดเขา 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม TERRACE ENGELBERG หรือเทยีบเท่า 
 

วันที ่5 แองเกิล้เบิรก์ (ยอดเขาทติลิส) – ลูเซิรน์ – สิงโตแกะสลัก – เบอซองซง 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านขึน้กระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศา รอบตัวเอง ชมทัศนียภาพอัน
ตระการตาไดร้อบทิศทางตามเสน้ทางขึน้สู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis) เขา้ชมถ า้น ้าแข็ง (Ice Grotto) ท่ีไม่
เคยละลาย  เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะบนลานสกี สดุแสนประทับใจเป็นอย่างย่ิง ชม
ทิวทศันข์องยอดเขาตา่งๆ ท่ีปกคลมุไปดว้ยหิมะอนัขาวโพลนสรา้งความงดงามใหก้บัขนุเขาเป็นอนัมาก ให้
เวลาท่านเดินขา้ม" The TITLIS Cliff Walk "  สะพานแขวนท่ีตัง้อยู่สงูท่ีสดุของทวีปยุโรป ท่ีความสงู 
3,041 เมตรจากระดบัน ้าทะเล สะพานมีความยาว 100 เมตร ท่านจะไดช้มทัศนียภาพท่ีสวยงามของ
เทือกเขาแอลป์ อนัสวยงามแบบกวา้งไกลสดุสายตา (สะพานแขวนอาจจะปิด ในกรณีถา้สภาพอากาศไม่
เอื ้ออ  านวย) จากนั้นเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอันดับหนึ่ งของ
สวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ีถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา ใหท้่านไดอิ้สระเลือกซือ้สินคา้ของสวิส เช่น 
ช็อกโกแลต, เครื่องหนงั, มีดพบั, นาฬิกาย่ีหอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย น าท่านชมสิงโตหนิแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์
ร  าลึกถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวตัิในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชม
สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น  า้รอยส ์(Reuss 
River) อนังดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณข์องเมืองลเูซิรน์ เป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยุโรป 
สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวตัิศาสตรข์องชาวสวิสตลอดแนว
สะพาน จากนั้นน าท่านเดินทางข้ามพรหมแดนสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่ งเศสสู่เมืองเบอซองซง 
(Besancon) เมืองหลวงและเมืองส  าคัญของจังหวดัดูและของแควน้ฟร็องช์-กงเต ทางตะวนัออกของ
ประเทศฝรั่งเศส 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  

ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม MERCURE BEASANCON PARC MICAUD หรือเทยีบเท่า   
 

วันที ่6 เบอซองซง – พระราชวังแวรซ์าย – ปารีส - ล่องเรือแม่น า้แซน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองแวรซ์าย  น  าเขา้ชมความงดงามของพระราชวังแวรซ์าย (Versaille Palace) อนั
ย่ิงใหญ่ (มีไกดท์้องถ่ินบรรยายในพระราชวงั) ท่ีสรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท่ี์ 14 
ภายในตกแตง่อย่างวิจิตรอลงัการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลกัและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใช้
เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวงั เช่น โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั,ทอ้งพระโรงท่ี
ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวรี่, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมีความยาวถึง 73 
เมตร ซึ่งเป็นหอ้งท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทตูไทยสมยัพระนารายณม์หาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อ
พระเจา้หลยุสท่ี์ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทัง้ยงัเป็นหอ้งท่ีใชส้  าหรบัจัดงานเลีย้งและเตน้ร  าของพระนางมารี องั
ตวัแนตต ์มเหสีของพระเจ้าหลุยสท่ี์ 16, ชมห้องบรรทมพระราชินีท่ีตกแต่งอย่างงดงาม , ภาพเขียน
ปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียนท่ีย่ิงใหญ่ 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสูม่หานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ 

ท่ีนกัท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสดุ กรุงปารีสเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล  า้
สมยัแห่งหนึ่งของโลก ท่ีทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรแ์ละ
ศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองท่ีส  าคญัท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก น าท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux 

Mouches Cruise) ไปตามแมน่  า้แซนท่ีไหลผา่นใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนั
คลาสสิคของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน่  า้ เป็นอีกหนึ่งประสบการณท่ี์น่าประทบัใจ 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (หอยเอสคาโก)้ 

ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม NOVOTEL POISSY ORGEVAL หรือเทยีบเท่า    
 

วันที ่7 หอไอเฟล - ประตูชัย – พพิธิภัณฑน์ า้หอม – อสิระช้อปป้ิง – สนามบิน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเท่ียวชมความงดงามของมหานครปารีส น าถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) 

สญัลกัษณท่ี์โดดเดน่สงูตระหง่านคูน่ครปารีสดว้ยความสงูถึง 1,051 ฟตุ ซึ่งสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1889 ท่ีบริเวณ
จตัรุสัทรอคคาเดโร ่ผา่นลานประวตัิศาสตรจ์ัตุรัสคองคอรด์ (Place de la Concorde) ท่ีพระเจา้หลยุสท่ี์ 16 
และพระนางมารีอองตวัแนต ถกูตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวตัิฝรั่งเศส จากนัน้เขา้สูถ่นนสายโร
แมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตรุสัคองคอรด์ตรงสู่ประตชูัยนโปเลียน , น าชม
และถ่ายรูปคูก่บัประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณแ์ห่งชยัชนะของจักรพรรดินโปเลียนใน
ศกึ เอาสเ์ตอรล์ิทซใ์นปี 1805 โดยเริ่มสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 ใหเ้วลาท่านได้
เลือกซือ้สินคา้ชัน้น  าบนถนนชองป์เอลิเซ่ ท่ีเตม็ไปดว้ยรา้นคา้สดุหรูหรา สินคา้แฟชั่นมากมาย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑน์ า้หอม Fragonard พิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงประวตัิความเป็นมาและจดัแสดงวิธีการ

ผลิตน า้หอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลิตน ้าหอมย่ีหอ้ Fragonard ย่ีหอ้น า้หอมอนัโด่งดงั ท่ีมีแหล่งผลิตตน้
ก าเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวงของโลกน า้หอม โดยพิพิธภัณฑแ์ห่งนีก้่อตัง้ขึน้มา
ในปี 1983 ตวัอาคารเป็นท่ีอยู่เดิมของนโปเลียน โบนาปารต์ท่ี 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึ่งแต่ละ
หอ้งจดัแสดงเรื่องราวเก่ียวกบับรรจภุณัฑบ์รรจนุ  า้หอมตัง้แตส่มยัอดีตจนถึงปัจจบุนั และบอกเลา่เรื่องราวการ
ผสมผสานกลิ่นน า้หอมใหม้ีเอกลกัษณอ์นัรญัจวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจากปารีสท่ีไม่เหมือนใคร 
ท่านสามารถเลือกซือ้น า้หอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอธัยาศยั จากนัน้เชิญเลือกซือ้สินคา้
แฟชั่นราคาถกูในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เคร่ืองส  าอาง น า้หอม นาฬิกาหรือกระเป๋า 
จากนัน้พาท่านสมัผสักบับรรยากาศท่ีเตม็ไปดว้ยนกัชอ้ปป้ิงจากทั่วทกุมมุโลกในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลาง
กรุง ปารีสท่ีแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้ของสวิสจาก
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ร้าน Bucherer รา้นดงัของสวิส ท่ีมีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, 
เครื่องหนงั, มีดพบั, นาฬิกาย่ีหอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega เป็นตน้ 

 
17.00 น. ถึงเวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสูส่นามบินปารีส เพ่ือใหท้่านมเีวลาท าคืนภาษี (Tax Refund) และมี

เวลาชอ้ปป้ิงสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน 
21.35 น. ออกเดินทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมเิรตส ์เทีย่วบินที ่EK 76 

วันที ่8 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
07.20 น. ถึงสนามบินดไูบ เพ่ือรอเปลีย่นเครื่อง 
09.35 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมเิรตส ์เทีย่วบิน EK 372 
18.40 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ  

 
**************************************************************************************************** 
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ราคาแนะน าเพยีง  

ITALY - SWISS [TITLIS] - FRANCE 8 DAYS 5 NIGHTS 

อติาลี(โรม) – สวิตเซอรแ์ลนด(์ยอดเขาทติลิส) – ฝร่ังเศส  

โดยสายการบนิเอมิเรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

10 – 17 มี.ค. 63 58,900.- 58,900.- 58,900.- 36,900.- 7,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
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2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจา้หน้าท่ี) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี (ผูย่ื้นวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนยย่ื์นวีซ่าในวันย่ืนจ านวนเงินโดยประมาณ 

3,000 บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (14 ยโูร) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ยโูร) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 
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ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้อ งจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋ วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
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5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่าประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแตล่ะคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซี่า ประเภทหมู่คณะ 

เทา่น ัน้ โดยการยืน่เป็นหมู่คณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผู ้

ก าหนดวนัยืน่วซี่าเทา่น ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไม่สามารถไปยืน่วซี่าในวนัทีก่ าหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

 ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซี่าน้อยกว่า 11 วนัท าการ นบัจากวนัเดนิทาง  มี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่  ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทีเ่หลอืเวลายืน่วซี่าเหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ จะมคีา่ Fast Track เพิม่เตมิ

อกี ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
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2. รูปถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บญัชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน

กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

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

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 
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6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งท าหนงัสอืชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคา้เขยีนหรอืพมิพข์ ึน้เอง) 

6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นัน้) 

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบุตรจากเขต

หรอือ าเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทีม่กีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ัน้ 

6.4 ทา่นจะตอ้งน าหนังสอืยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางไปตา่งประเทศตัวจรงิ จากขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบตุรเป็นส าเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสุลใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่น

น ามายืน่ มเิชน่นัน้ทางศนูยรั์บยืน่ vfs จะไมรั่บยืน่เอกสารของบตุรทา่นโดยเด็ดขาด 

6.5 เนือ่งจากการประทบัตรากงสุล จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หากทา่นไมแ่น่ใจวา่เอกสารใชไ้ด ้

หรอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์อ่นน าไปประทับตรากงสลุ มเิชน่นัน้ทา่นอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิ

และเสยีเวลาอันมคีา่ของทา่นเพือ่ไปท าเอกสารใหมอ่กีรอบ หากเอกสารทีท่า่นท ามาแลว้นัน้

กลายเป็นเอกสารทีใ่ชย้ืน่ไมไ่ด ้

 

***โปรดอา่น กอ่นทีท่า่นจะไปท าหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือ าเภอใหบุ้ตรของทา่น 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่

ท าไมไมม่ ีpassport *** 

 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา
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สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. หากพอ่หรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ืน่วซีา่พรอ้มลกู ใหท้ าจดหมายชีแ้จงภาษาอังกฤษ 

อธบิายวา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวัุนเริม่และวันหมดอายวุซีา่ พรอ้มทัง้ถา่ยส าเนาหนา้

พาสปอรต์และหนา้วซีา่นัน้มาแนบดว้ย 

8. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศอติาล ี

 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

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

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

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

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

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

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

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

7. สญัชาตปัิจจุบัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 
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    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

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

12. อาชพีปัจจุบัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่..............................ถงึวันที.่.................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    
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************************************************ 

หมายเหต ุการอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


