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โรม | หอเอนปิซา่ | เกาะเวนิส | ยอดเขาทิตลิส | ลเูซริน์ |  

รพัเพอรส์วลิ โจนา |  วาดซุ   | เซนทก์ลัเลน 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

THE TOWN OF ROSES AND GONDOLA RIDES  
อิตาลี และ สวิตเซอรแ์ลนด ์ 

8 วัน 5 คืน 
เดินทาง ธันวาคม 62 

ราคาแนะน าเพยีง  67,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. โรม – โคลอสเซี่ยม – มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซี่ยม – ปราโต ้ 

วนัที่ 3. ปราโต ้– ฟลอเรนซ ์– ปิซ่า – เวนิส เมสเตร ้

วนัที่ 4. เกาะเวนิส – จตรุสัซานมารโ์ค – นั่งเรือกอนโดล่า – มิลาน  

วนัที่ 5. มิลาน – แองเกิล้เบิรก์ – ยอดเขาทิตลิส – ลเูซิรน์ – ซุก 

วนัที่ 6. ซุก – รพัเพอรส์วิล โจนา – วาดซุ – เซนทก์ัลเลน 

วนัที่ 7. ซูริค – สนามบิน   

วนัที่ 8. กรุงเทพฯ  
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. 

 
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู2 เคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย พบเจา้หนา้ที่
คอยอ านวยความสะดวก 

วันที ่2 โรม – โคลอสเซี่ยม  – มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซี่ยม – ปราโต้  
00.01น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944   
06.00น. เดินทางถึงสนามบินฟูมิชิโนกรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั๋ว

โมงในวนัที่ 27 ตลุาคม 2562) น  าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร น  าท่านเดินทางสู่กรุงโรม (Rome) เมืองหลวง
และเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี นกัท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกต่างเดินทางไปกรุงโรม เพื่อชื่นชมกับศิลปะ 
สถาปัตยกรรม และประวติัศาสตรแ์ห่งความยิ่งใหญ่ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ตัง้อยู่บนเนินเขาทั้ง 7 ริมฝ่ังแม่น  า้ไทเบอร์
ตอนกลางของประเทศ โรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สดุของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตได้เป็นอาณาจักรที่ใหญ่
ที่สดุในโลก น  าท่านเดินทางพาท่านเขา้สู่นครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เป็น
ประเทศเดียวในโลกที่มีก าแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ัง้หมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็นศนูยก์ลางของศาสนาคริสต์
นิกายโรมนัคาทอลิกโดยมีพระสนัตะปาปา มีอ านาจปกครองสงูสดุ น าท่านชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหาร

เซนตปี์เตอร(์St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอนัลือชื่อปิเอต้า (Pieta) ของมิเคลนัเจโลและชมแท่นบูชาบัลแดคคิ
โน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้ส  าริดที่สรา้งโดยจานโลเรนโซ แบรน์ินี ซึ่งสรา้งตรงบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังพระศพ
ของนกับญุปีเตอร ์ จากนั้นผ่านชมกลุ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา และ
เศรษฐกิจของอาณาจกัรโรมนั ที่สะทอ้นใหเ้ห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมนัในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมา   

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

         บ่าย น าชมความยิ่งใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซ่ียม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่ง
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มหศัจรรยข์องโลกยคุโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสูท้ี่ยิ่งใหญ่ของชาวโรมนัที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง  50,000 คน  น  าชม
งานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณน า้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) สญัลกัษณ์ของกรุงโรมที่
โด่งดงั น  าท่านเดินสู่บริเวณย่านบันไดสเปน (The Spainsh Step) แหล่งแฟชั่นชัน้น  าและแหล่งนดัพบของคนรักการช้อป
ป้ิงได ้จากนัน้น  าท่านเดินทางสู่เมืองปราโต้ (Prato) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั ART MUSEO หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 ปราโต้ – ฟลอเรนซ ์– ปิซ่า – เวนิส เมสเตร้  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองหลวงของแคว้นทัสคานี (Tuscany) คือ ฟลอเรนซ ์ (Florence)ที่ไดร้บัขนานนามว่าเป็นเมือง
ศนูยก์ลางแห่งศิลปะในยคุเรอเนสซองส ์ซึ่งลว้นแลว้แต่มีโบราณสถานส าคัญ และมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงาม จน
ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโก้เมื่อ ปี ค.ศ.1982 ท  าใหท้สัคานีมีชื่อเสียงในฐานะดินแดนท่องเที่ยวยอด
นิยมระดบัโลก นกัท่องเที่ยวทั่วโลก ชมความยิ่งใหญ่ และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa 

Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ ์ที่ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของทวีปยโุรป ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อน
หลายสีตกแต่งผสมผสานกันไดอ้ย่างงดงาม น  าชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายล้อมไปด้วย
รูปป้ัน อาทิ เช่น รูปป้ันเทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า (Perseus with the 
Head of Medusa), รูปป้ันเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้น  าท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะที่ส  าคญัของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวนัตกของ Florence 

ดา้นตะวนัตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน แมว้่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู ้จัก
ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก น  าท่านเข้าสู่บริเวณจัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า หรือ จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei 

Miracoli) ที่ประกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมน ้ามนต์ (Baptistery of  St. 

John) ที่ใหญ่ที่สดุในอิตาลี ชมมหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซ่าอนัเลื่อง ชมหอเอนปิซ่า 
(Leaning Tower of Pisa) สญัลกัษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้
เวลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสรา้งตอ้งหยดุชะงกัลงไปเมื่อสรา้งไปไดถึ้งชัน้ 3 ก็เกิดการยบุตวัของฐานขึน้มา 
และต่อมาก็มีการสรา้งหอต่อเติมขึน้อีกจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสร้างทัง้หมดถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิซ่านี ้กาลิเลโอ บิดา
แห่งวิทยาศาสตร ์ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนไดใ้ชเ้ป็นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่า  สิ่งของสองชิน้ น า้หนักไม่
เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของทัง้สองชิน้จากที่สงูพรอ้มกัน ก็จะตกถึงพืน้พรอ้มกัน จากนัน้ใหท้่านอิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินค้าที่
ระลึกราคาถกู ที่มีรา้นคา้เรียงรายอยู่มากมาย จากนัน้น  าท่าน มาริมฝ่ังแม่น  า้อารโ์น จะพบกับสะพานเวคคิโอ (Vecchio) 
สะพานเก่าแก่ที่มมีีรา้นขายทอง และอญัมณีอยู่ทัง้สองขา้ง น าท่านเดินทางสู่เมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ 
เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถกูสรา้งขึน้จากการเชื่อมเกาะเลก็ ๆ  จ  านวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทยี ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียตริก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใชค้ลองในการคมนาคม มากที่สดุ   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน   
ที่พัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั HOLIDAY INN MESTRE หรือเทียบเท่า 
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วันที ่4 เกาะเวนิส – จตุรัสซานมารโ์ค – น่ังเรือกอนโดล่า – มิลาน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทาง สู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส 

หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน   มีสมญา
นามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังที่
บริเวณซานมารโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเวนิส จากนั้นน  าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ 
(Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนกัโทษที่เดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คกุจะไดม้ีโอกาสเห็นแสงสว่าง
และโลกภายนอกเป็นครัง้สดุทา้ยระหว่างเดินผ่านช่องหนา้ต่างที่สะพานนี ้ ซึ่งเชื่อมต่อกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อัน
เป็นสถานที่พ  านกัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนกัโทษชื่อดงัที่เคยเดินผ่านสะพานนีม้าเเล้วคือ คาสโนว่านั่นเอง น า
ท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดใน
ยโุรป” จตัรุสัถกูลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทั้งโบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตาม
แบบศิลปะไบแซนไทน ์น าท่านน่ังเรือกอนโดล่า ล่องชมคลองเวนิล่องผ่านชมอาคารบ้านเรือนของชาวเวนิส จากนัน้
อิสระใหท้่านไดม้ีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอนัสดุแสนโรแมนติกตามอธัยาศยั เช่น เดินเล่นชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิส, เข้าชม
โบสถ์ซานมารโ์คที่สวยงาม, ช๊อปป้ิงสินคา้ของที่ระลึก อาทิเช่น เครื่องแก้วมรูาโน่,หนา้กากเวนิส เลือกซือ้สินคา้แฟชั่นชั้นน  า 
หรือนั่งจิบกาแฟในรา้น Café Florian ที่เปิดใหบ้ริการมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1720 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (สปาเกตตีห้มึกด า)  
บ่าย จากนัน้เดินทางสู่ตวัเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดว้่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก น  าท่านชมมหาวิหารแห่ง

เมืองมิลาน (Duomo di Milano)ที่สรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัย
ฟ้ืนฟศิูลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นับว่าเป็นชอปปิงมอลล์ที่
สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สดุในเมืองมิลาน อนสุาวรีย ์ของกษัตริยว์ิคเตอร ์เอ็มมานเูอลที่ 2 ผูร้ิเริ่มการรวมชาติหัวเมือง
ต่างๆในอิตาลี และอนสุาวรียข์องศิลปินชื่อดงัในยคุเรเนซองสอี์ก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ที่อยู่ในบริเวณด้านหน้า
ของโรงละครสกาล่า 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั BEST WESTERN GOLDENMINE หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 มิลาน – แองเกิล้เบิรก์ – ยอดเขาทติลิส – ลูเซิรน์ – ซุก  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้เดินทางเขา้สู่หมู่บ้านแองเกิล้เบิรก์ (Engelberg) ซึ่งตัง้อยู่เชิงขุนเขาที่สวยงามมีระดับอีกแห่งหนึ่งของเทือกเขา
แอลป์  ผ่านเสน้ทางไฮไลทข์องสวิตเซอรแ์ลนด ์และวิวทิวทศันส์วยงามของทุ่งหญ้าตดักับหิมะอนัขาวโพลนปกคลมุยอดเขา 
น าท่านขึน้กระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศา รอบตัวเอง ชมทัศนียภาพอันตระการตาได้รอบ
ทิศทางตามเสน้ทางขึน้สูย่อดเขาทติลิส (Titlis) เขา้ชมถ า้น ้าแข็ง (Ice Grotto)ที่ไม่เคยละลาย  เชิญเพลิดเพลินสนกุสนาน
กับการเล่นหิมะบนลานสกี สดุแสนประทบัใจเป็นอย่างยิ่ง ชมทิวทศันข์องยอดเขาต่างๆ ที่ปกคลมุไปดว้ยหิมะอันขาวโพลน
สรา้งความงดงามใหก้ับขนุเขาเป็นอนัมาก 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมือง  
บ่าย เดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบ

และขนุเขา จากนัน้พาท่านชมสิงโตหนิแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนสุรณ์
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ร  าลึกถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792  ชมสะพานไม้ชาเปล 
(Chapel Bridge)    ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น ้ารอยส์ (Reuss River)  อันงดงามซึ่งเป็นเหมือน
สญัลกัษณ์ของเมืองลเูซิรน์ เป็นสะพานไมท้ี่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุม
สะพานมีภาพวาดประวติัศาสตรข์องชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ใหท้่านไดอิ้สระเลือกซือ้สินคา้ของสวิส เช่น ช็อคโก
แลต, เครื่องหนงั, มีดพบั, นาฬิกายี่หอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ เดินทางต่อสู่เมืองซุก (Zug) เมือง
เล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยายตัง้อยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของ
ทศันียภาพแลว้ เมืองนีย้งัมีอตัราการเก็บภาษีที่ค่อนขา้งต ่าจึงถือเป็นที่ตากอากาศที่นิยมของเหล่าเศรษฐี คนดงัส  าคญัระดบั
โลกมากมายมาเยอืน ท่านอาจจะเห็นซูเปอรค์ารจ์อดเรียงรายอยู่ 2 ขา้งทาง จนเป็นเรื่องธรรมดาไปเลย น าท่านเข้าชมร้าน
ท าทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดท  าการตั้งแต่
สมยัศตัวรรตที่ 16 ภายในตวัอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัจกัวรรดินโปเลียน มีซุม้ประตแูละเสาโรมนั มี
รูปป้ันและจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการวาดลายหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดร้านนีเ้ป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะล า้ค่าและ
เครื่องประดบัหายาก และบางชิน้มีเพียงชิน้เดียวในโลก มีเวลาใหท้่านเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะล า้ค่าและเครื่องประดับ
หายากแลว้ ในส่วนของ Lohri Store ยงัมีนาฬิกาชัน้น  าระดบัโลกใหท้า่นเลือกซือ้เลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck 
Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ 
และไม่ควรพลาดเค้กเชอรร่ี์ Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากรา้น Speck เคก้ที่มีรสชาติที่เป็นเอกลกัษณ์และ
มีขายมากว่ารอ้ยปี มีบคุคลที่มีชื่อเสียงมากมายต่างเคยลิม้ลองเค้กจากร้านนี ้เช่น  Charlie Chaplin, Winston Churchill 
หรือสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซิส โดยเมืองซุกนีม้ีการท  าฟารม์ผลไม ้ทัง้สตอเบอรร์ี่, บลูเบอร์รี่, ราสเบอร์รี่,ลูกแพร์ ฯลฯ 
รวมทัง้ เชอรร์ี่ ที่มีปลกูมากกว่า 40,000 ตน้  

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั PARK HOTEL ZUG หรือเทียบเท่า 

วันที ่6 ซุก – รัพเพอรส์วิล โจนา – วาดุซ – เซนทก์ัลเลน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น  าท่านสู่เมืองรัพเพอรส์วิล - โจนา (Rapperswil-Jona) โดยเมืองนีจ้ะตัง้อยู่ติดกับทะเลสาบซูริค (Lake Zurich) 

ในมลรฐัเซนทก์ัลเลน ในอดีตทัง้รพัเพอรส์วิล และ โจนา นั้นเป็นเมืองที่อยู่แยกกัน จนกระทั่งรวมกันเมือปี 2007 และได้
กลายเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอนัดบัสองของมลรฐัเซนทก์ัลเลน มีเนินเขาใจกลางตัวเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาท
เก่า (Rapperswil Castle) ซึ่งถูกสร้างขึน้ราวๆ คศ.1220 โดยท่านเคาท์แห่งเมือง Rapperswil โดยปราสาทแห่งนีเ้ป็น
สญัลกัษณ์ประจ าเมือง และยงักลายเป็นจดุชมวิวเมืองที่สวยงาม มองเห็นทะเลสาบซูริค อาคารบา้นเรือนทั่วทัง้เมือง และที่
ส  าคญัชาวเมืองนีจ้ะให้ความส าคัญกับการปลูกดอกกุหลาบมาก เป็นแหล่งเพาะปลูกกุหลาบมากกว่า 600 สายพันธุ์ 
มากกว่า 15,000 ดอกที่จะเบ่งบานอยุ่ทั่วเมือง โดยเฉพาะในช่วงฤดรูอ้นประมาณเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตลุาคมของทกุ
ปี จนไดช้ื่อว่าเป็น "เมืองแห่งกุหลาบ (Town of roses)"  น  าท่านออกเดินทางสู่เมืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของ
ประเทศลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) เป็นประเทศเล็กๆ มีพืน้ที่เพียง 160 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น ประชากรทั้งประเทศ
เพียงแค่เกือบ 4 หมื่นคน ตัง้อยู่ในทวีปยโุรปกลางเต็มไปดว้ยภเูขาสูง มีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับออสเตรียและด้าน
ตะวนัตกติดกับสวิตเซอรแ์ลนด ์และเป็นที่นิยมของนกัเล่นกีฬาฤดหูนาว  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บ่าย น าท่านชมเมืองวาดุซ (Vaduz) เป็นเมืองหลวงของประเทศและเป็นที่ตัง้ของรฐัสภาแห่งชาติ เมืองตั้งอยู่ริมแม่น  า้ไรน์ ที่มี
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ประชากรราว 5,100 คน น  าท่านสู่จุดชมวิวเมืองละถ่ายรูปคู่กับปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาทที่ตัง้อยู่บนยอด
เขาสงูชนัในย่านใจกลางเมือง โดยปราสาทแห่งนี ้ยังเป็นที่พักของพระบรมวงศานุวงศ์แห่งลิคเทนสไตน์ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจบุนั ตวัปราสาทนัน้สรา้งตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 12 ก่อนที่จะมีการบรูณะและต่อเติมในปีค.ศ. 1904 และต้นศตวรรษที่ 
1930 ปัจจุบันตัวปราสาทนั้นไม่เปิดให้สาธารณะทั่ วไปเข้าชม  จากนั้นน  าท่านเข้าสู่ ร้าน Huber ร้านนาฬิกาและ
เครื่องประดบัชื่อดงั แหล่งรวมนาฬิกาชัน้น  ามากมายและเรียกไดว้่ามียี่หอ้ชัน้น  าครบมากที่สดุแห่งหนึ่งเลยทีเดียว อาทิ เช่น 
Patak Philippe, Rolex, Panerai , Omega, Brequets, IWC, Cartier, Piaget, Chopard ,Tag Heuer, Hublot, Vacheron 
Constantin, Audemars Piguet, Breitling, Longines, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Chanel, Hermes, Bvlgari, 
Rado, Tissot, Swatch ฯลฯ และพลาดไม่ได้กับการประทับตราในเล่มหนังสือเดินทาง (Passport Stamp) เหมือน
เวลาท่านเดินทางผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง ที่นี่ไดร้บัการแต่งตัง้อย่างเป็นทางการ ใหบ้ริการประทบัตราเป็นที่ระลึกว่าท่าน
ไดเ้ดินทางมาถึงประเทศลิกเตนสไตนแ์ห่งนีแ้ลว้  น  าท่านเดินทางสู่เมืองเซนทกั์ลเลน (St.Gallen) เมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขา
ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของสวิตเซอรแ์ลนดโ์ดยชื่อเมืองนัน้ไดม้าจากนกับญุที่มาเผยแพร่ศาสนาเมื่อสมัยศตวรรษที่ 7 
ซึ่งเมืองนีน้ ัน้เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาคริสตค์าธอลิคในยคุสมยัยโุรปกลางก่อนจะเปลี่ยนไปเป็นศูนย์กลางการค้าผ้าและ
การเย็บปักถักรอ้ยแทนในยคุหลงั น าท่านเข้าชมมหาวิหารเซนทกั์ลเลน (Convent of St. Gall) อันศักดิ์สิทธ์ิ ภายนอก
นัน้โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่ ตวัวิหารนัน้ตกแต่งดว้ยศิลปะแบบบาโรค (Baroque) และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก
ดว้ย จากนัน้น  าท่านเขา้ชมหอสมุดโบราณ(Abbey Library หรือ Stifsbibliotek)โดยห้องสมุดนี้นับว่าเป็นห้องสมุดที่

เก่าแก่ อาจจะเรียกได้ว่ารวยและเก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหน่ึง(Abbey Library is one of the richest and oldest in 
the world)  ภายหอ้งโถงของห้องสมุดตกแต่งด้วยงานไม้แกะสลัก หินอ่อน และภาพวาดปูนเปียก ภาพเขียนเฟรสโก้ที่
ออกแบบและเขียนโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงชาวอิตาลี ไมเคิล แองเจโล อนัวิจิตรงดงามบนเพดานของโดมหลังคา เป็นที่เก็บ
รวบรวมถึงหนงัสือต่างๆและเอกสารส  าคญั มากกว่า 170,000 เล่ม และหอ้งสมดุนีย้งัไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกใน
ปี 1983 (หากไม่สามารถเขา้ชมมหาวิหารและหอ้งสมดุได ้ทางบริษัทขอคืนเงินท่านล่ะ 10 CHF)  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  
ที่พัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั RADISSON BLU หรือเทียบเท่า  

วันที ่7 ซูริค – สนามบิน  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ในร้านค้า
ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.15 น.  เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 971  

วันที ่8 กรุงเทพฯ 
06.10 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ  
The town of roses and Gondola rides  

อติาลีและสวติเซอรแ์ลนด ์
8 วัน 5 คนื 

โดยสายการบินไทย 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่ม่ถงึ12ปี 

 [มีเตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่
 1 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่ม่ถงึ12ปี 

[มีเตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่ม่ถงึ7ปี  
[ไม่มีเตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไม่รวมต๋ัว 
ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

วนัที ่26 ธ.ค.62 – 2 ม.ค.63 67,900 67,900 67,900 67,900 34,900 11,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ  าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั  
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที  
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่ านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่  

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ  านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
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4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่)  
 ค่าประกันอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกันเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกันที่มีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท  าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น  า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา  
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี (ผูย้ื่นวีซ่าตอ้งช  าระเงินตรงกับศนูยย์ื่นวซี่าในวนัยื่น เป็นจ  านวนเงินโดยประมาณ 

3,000 บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (15 ยโูร) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 ยโูร) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 
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ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุติัวีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท  างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศึกษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทดว้ย เนื่องจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้  

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช  าระเงินมดัจ  าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ  าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท  าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่ เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
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5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอ้งน  าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืน ได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ  าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวซี่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทวัรห์รือมดัจ  ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ  าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท  าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน  
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีาประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซ่ีาแสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซ่ีา VFS Global (จามจุรสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซ่ีาหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซ่ีา ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
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**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซ่ีาในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

หมายเหตุ: การยืน่ว ีซ่าแต่ละคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยื่นว ีซ่า ประเภทหมูค่ณะ 

เทา่น ัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ข ึน้ไป โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผู ้

ก าหนดวนัยืน่วซี่าเทา่น ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยื่นวซี่าในวนัท ีก่ าหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

 ในกรณีท ีเ่หลอืระยะเวลายื่นว ีซ่านอ้ยกว่า 11 วนัท าการ นบัจากวนัเดินทาง  ม ี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่  ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีท ีเ่หลอืเวลายืน่วซีา่เหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ จะมคี่า Fast Track เพิม่เตมิอกี 

ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้น ี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศูนยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับประทับ

วซี่ำอย่ำงนอ้ย 2 หนำ้ อำยุกำรใชง้ำนเหลอืไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลบั  และหนังสอื

เดนิทำงจะตอ้งไม่ช ำรุด (หนังสอืเดนิทำงเลม่เก่ำ กรุณำน ำมำประกอบกำรยืน่วีซ่ำดว้ย)  

 

***ในกรณีท ีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท ีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รูปถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ (พื้นหลัง

ขำวเท่ำนัน้ ถำ่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหำ้มสวมแว่นตำหรอืเครือ่งประดบั ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส ำเนำสมุดบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดำของธนำคำรทั่วไป สว่นตวัของผู ้
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เดนิทำง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ีโดยกำร ฝำกหรือถอน ก่อน แลว้คอ่ย

ปรับยอดเงนิในบัญชไีม่เกนิ 7 วันก่อนวันยื่นวซี่ำ และหำกบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement 

เท่ำนัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลทีส่ำมำรถรับรองคำ่ใชจ่้ำยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ 

พีน่อ้ง ทีม่สีำยเลอืดเดยีวกัน หรอื สำมภีรรยำ เท่ำนัน้) 

3.2.1. ตอ้งท ำเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในกำรเดนิทำง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสำรแสดง

ควำมสมัพันธ ์เช่น สูตบิัตร ทะเบยีนบำ้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถำ่ยส าเนาสมดุบญัช  ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบุคคลที่ออกคำ่ใชจ่้ำย 

3.2.3. เอกสำรแสดงควำมสมัพันธร์ะหว่ำงผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคำ่ใชจ่้ำยให ้เชน่ ส ำเนำ

ทะเบยีนสมรส สูตบิัตร ทะเบยีนบำ้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้สว่น 

อำยุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบุต ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำยุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำว่ำ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทูตที่ยืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองกำรเรียนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลงัศกึษำอยู่  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำยุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำว่ำ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทูตที่ยืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่ำ/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกุล (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 
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6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งท าหนงัสอืชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคำ้เขยีนหรอืพมิพ์ข ึน้เอง) 

6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ท่ำน เท่ำนัน้) 

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบตุรแต่เพยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบตุรจากเขต

หรอือ าเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืท ีม่กีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ัน้ 

6.4 ท่ำนจะตอ้งน ำหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทำงไปตำ่งประเทศตวัจรงิ จำกขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบุตรเป็นส ำเนำจำกขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสลุใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยก่อน

น ำมำยืน่ มเิชน่นัน้ทำงศูนยรั์บยื่น vfs จะไม่รับยืน่เอกสำรของบุตรท่ำนโดยเด็ดขำด 

6.5 เนือ่งจากการประทบัตรากงสลุ จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หำกท่ำนไม่แน่ใจว่ำเอกสำรใชไ้ด ้

หรอืไม่ รบกวนสอบถำมบรษัิททัวรก์่อนน ำไปประทับตรำกงสลุ มเิชน่นัน้ท่ำนอำจจะตอ้งไปเสยีเงนิ

และเสยีเวลำอันมคี่ำของท่ำนเพือ่ไปท ำเอกสำรใหม่อกีรอบ หำกเอกสำรทีท่่ำนท ำมำแลว้นัน้

กลำยเป็นเอกสำรทีใ่ชย้ืน่ไม่ได ้

 

***โปรดอา่น กอ่นทีท่า่นจะไปท าหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือ าเภอใหบ้ตุรของทา่น 

 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยมำรดำ

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอม และระบุว่ำใหบุ้ตรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับบดิำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตร

ประชำชนหรอืหนำ้พำสปอร์ตมำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยบดิำจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอม และระบุว่ำใหบุ้ตรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตร

ประชำชนหรอืหนำ้พำสปอร์ตบดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอร์ตบดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอียด

ว่ำฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดยีว 

 

*** กรณีท ีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไม่

ม ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซี่ำ พรอ้มเดนิทำงมำ
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สมัภำษณ์กับบุตรทีส่ถำนทูตดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพำะควิเดีย่วเท่ำนัน้) 

7. หำกพ่อหรอืแม่มวีซี่ำเชงเกน้อยุ่แลว้และไม่ไดย้ื่นวซี่ำพรอ้มลกู ใหท้ ำจดหมำยชีแ้จงภำษำอังกฤษ 

อธบิำยว่ำมวีซี่ำเชงเกน้ของประเทศอะไร ระบุวันเริม่และวันหมดอำยุวซี่ำ พรอ้มทัง้ถำ่ยส ำเนำหนำ้

พำสปอร์ตและหนำ้วซี่ำนัน้มำแนบดว้ย 

8. ท่ำนไม่จ ำเป็นตอ้งเซ็น รับรองส ำเนำถกูตอ้ง ใหท้่ำนเซ็นเฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

เอกสารยืน่วซ่ีาอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซ่ีาเชงเกนประเทศอติาล ี

 

(กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เน ือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นำมสกุล ผูเ้ดนิทำง [ภำษำไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นำมสกุล [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นำมสกุลตอนเกดิ [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตวั [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

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

5. สถำนทีเ่กดิ (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

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

7. สัญชำตปัิจจุบัน ..................................สัญชำตโิดยก ำเนดิหำกตำ่งจำกปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชำย         หญงิ 

9. สถำนภำพ           โสด                     แตง่งำน (จดทะเบยีน)        แตง่งำน (ไม่จดทะเบยีน)               

  หย่ำ                แยกกันอยู่                       หมำ้ย 
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  อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว์ กรุณำกรอกชือ่-นำมสกุล ทีอ่ยู่(หำกตำ่งจำกผูข้อ) และสัญชำตขิองผูม้อี ำนำจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยำว์ 

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

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

11. ทีอ่ยู่ตำมทะเบยีนบำ้นของผูข้อ 

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

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………… 

    หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

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

 

12. อำชพีปัจจุบัน(หำกคำ้ขำย ใหร้ะบุดว้ยว่ำคำ้ขำยอะไร เชน่ ขำยเสือ้ผำ้ ขำยอำหำร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรำ้นคำ้ ทีอ่ยู่ หมำยเลขโทรศัพท ์ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ กรุณำกรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของ

สถำบันศกึษำ 

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

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

14. วซี่ำเชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่่ำนมำ 

            ไม่เคย 

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

 

15. เคยถกูพมิพ์ลำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซี่ำเชงเกน้ก่อนหนำ้นี้ 

                  ไม่เคย   เคย (กรุณำระบุวันที ่หำกทรำบ)................................................ 
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**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ท่ำนเคยถกูปฏเิสธวซี่ำหรอืไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ)................................................ 

 

17. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำรงชพีระหว่ำงกำรเดนิทำงและพ ำนักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซี่ำเอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณำระบุช ือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี   

   เช็คเดนิทำง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหำให ้

   ช ำระคำ่ทีพั่กลว่งหนำ้แลว้    คำ่ใชจ่้ำยทัง้หมดระหว่ำงพ ำนักมผีูอ้อกให  ้

   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้    ช ำระคำ่พำหนะล่วงหนำ้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)     อืน่ๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


