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BOLOGNA IN LOVE 
อิตาล ี– สวิตเซอรแ์ลนด ์8 วัน 5 คืน 

เดินทาง พฤศจกิายน– ธันวาคม 62 

เร่ิมต้นเพียง 52,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – โบโลญญ่า – เมสเตร ้

วนัที่ 3. เมสเตร ้– เกาะเวนิส – เวโรน่า 

วนัที่ 4. เวโรน่า - หมู่บา้นชิงเกว แตรเ์ร – มิลาน 

วนัที่ 5. มิลาน – ลเูซิรน์ – อินเทอลาเคน 

วนัที่ 6. อินเทอลาเคน – ยอดเขาจงุฟราวด ์– เบิรน์ 

วนัที่ 7. เบิรน์ – ซุก – น า้ตกไรน ์– สนามบิน 

วนัที่ 8. ดไูบ - กรุงเทพ 

วนัที่ 9. กรุงเทพ 

วนัที่ 10 กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
23.55 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคานเ์ตอร ์T สายการบินเอมิเรตส ์โดยมี
เจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วันที ่2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – โบโลญญ่า – เมสเตร้ 
03.30 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์ เที่ยวบินที่ EK 377 
07.15 น. เดินทางถงึสนามบินดไูบ รอเปลี่ยนเครื่อง 
09.05 น. ออกเดินทางต่อสูโ่บโลญญ่า ประเทศอิตาล ีโดยเที่ยวบิน EK093 
12.45 น. เดินทางถงึท่าอากาศยานโบโลญญา กกูลเีอลโม มารโ์คนี เมืองโบโลญญ่า  ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตรท์ี่มีชื่อเสียงทางดา้น

ท่องเที่ยวและเป็นเมืองหลวงของแควน้เอมีเลีย -โรมัญญา (Emilia-Romagna) น  าท่านเดินทางสู่จตุรัสมาจิโอเร่(Piazza 
Maggiore) จตุรสัที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ลอ้มรอบไปด้วยโบสถ์และบา้นเรือนที่สวยงาม ให้เวลาท่านถ่ายรูปกับลานน า้พุ
เนปจนู (Fontana del Nettuno) สญัลกัษณข์องเมืองโบโลญญ่าที่สรา้งตัง้แต่ค.ศ.1567 ใหท้่านเดินเล่นซือ้สินคา้ที่ระลกึตาม
อธัยาศยั จากนัน้น  าท่านเดินทางสูเ่มืองเวนิส (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดินใหญ่  เมืองหลวงของแควน้เวเนโต ซึ่งถูกสรา้งขึน้
จากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จ  านวนมากเขา้ดว้ยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย อันเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเอเดรียติกทาง
ภาคเหนือของอิตาล ีเมืองท่าโบราณ และใชค้ลองในการเดินทางเป็นหลกั 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN MESTRE  หรอืเทียบเท่า 

วันที ่3 เมสเตร้ – เกาะเวนิส – เวโรน่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางสูท่่าเรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) เพื่อลอ่งเรือผ่านชมอาคารสถาปัตยกรรมอันงดงามของทั้งสองฝ่ัง สู่
เกาะเวนิส หรอื เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มี
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สมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรยีติก" มีเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะและมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ัง 
ณ บรเิวณซานมารโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเวนิส จากนั้นน  าท่านเดินชมความงามของเกาะ ผ่านสะพานถอนหายใจ (Bridge 
of Sighs) ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนกัโทษที่เดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดม้ีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลก
ภายนอกเป็นครัง้สดุทา้ยระหว่างเดินผ่านช่องหนา้ต่างที่สะพานนี ้ ซึ่งเชื่อมต่อกบัวงัดอดจ ์ (Doge’s Palace) อันเป็นสถานที่
พ  านกัของเจา้ผูค้รองนครเวนิส ในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนีม้าเเลว้คือ คาสโนว่านั่นเอง น  าท่านถ่ายรูป
บริเวณ จัตุรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไวว้่า “เป็นหอ้งนั่งเล่นที่สวยที่สดุในยุโรป” จัตุรสัถูก
ลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซน
ไทน ์จากนัน้ใหท้่านไดม้ีเวลาอิสระเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เลือกซือ้สินคา้ของที่ระลกึตามอัธยาศัย อาทิเช่น เครื่อง
แกว้มรูาโน่,หนา้กากเวนิส ผา้ลกูไมข้ึน้ชื่อ หรอืนั่งจิบกาแฟในรา้น Café Florian ที่เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1720    

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง (สปารเ์ก็ตตีห้มึกด า) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเวโรน่า (Verona) เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเวนิส ของแควน้เวเนโต้ และเมืองเวโรน่ายังไดข้ึน้

ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมื่อปี คศ. 2000 อีกทั้งวิลเลียม เชกสเปียร ์นักกวีและ
นักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ผู้ได้รบัการยกย่องว่าเป็นนักเขียนผูย่ิ้งใหญ่ของอังกฤษและของโลกยังใช้บรรยากาศและ
เรื่องราวความรกัของหนุ่มสาวสองตระกลูในเวโรน่า แต่งเป็นละครโศกนาฏกรรมขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1595 เรื่อง โรมิโอกับจูเลียต 
จากนัน้น  าท่านเดินชมอาคารบา้นเรือนสีสดใสสวยงาม จัตุรสักลางเมืองที่คึกครืน้มีชีวิตชี วา จากนั้นพาท่านถ่ายรูปกับโรง
ละครโรมันกลางแจ้ง (Verona Arena) ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก สรา้งขึน้เมื่อตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 1 โดยมี
ลกัษณะเช่นเดียวกบัโคลอสเซียมในกรุงโรม เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งปัจจุบันยังคงมีการเปิดแสดงโอเปร่าหรือคอนเสิรต์
กลางเเจง้ในสนามกีฬาอยู่เป็นประจ า น  าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับบา้นเลขที่ 23 ของจูเลียต ชมระเบียงแห่งเรื่องราว โรแมน
ติกที่จเูลยีตเฝา้รอคอยพบโรมิโอทกุค ่าคืน และบรเิวณหนา้บา้นยงัมีรูปป้ันส  ารดิขนาดเท่าตวัจริงของจเูลียต 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั MAXIM หรอืเทียบเท่า 

วันที ่4 เวโรน่า - หมู่บ้านชิงเกว แตรเ์ร – มลิาน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิงเกว แตรเ์ร (Cinque Terre) หมู่บา้นเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝ่ังริเวียร่าของอิตาลี ที่มี
ความหมายว่า “ดินแดนทัง้หา้ (Five Land)” ตัง้บนหนา้ผาสงูชนัเหนือทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนติดทะเลบริเวณชายฝ่ังแควน้ลิกู
เรีย ประกอบดว้ยหมู่บา้น 5 แห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ 
RIOMAGGIORE โดยทัง้หา้หมู่บา้นนี ้มีหุบเขาลอ้มรอบ ประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และไดร้บัการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโกอ้ีกดว้ย 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านชมความงามของหมู่บา้นที่มีสสีนัสวยงาม สรา้งลดหลั่นกันตามเนินผาริมทะเล น  าท่านเดินเล่นชมหมู่บา้นริโอแมกจิ

โอเร ่(Rio –Maggiore) เป็นหมู่บา้นประมงเลก็ๆ ที่มีเสน่หแ์ละมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา บา้นเรือนที่ตั้งลดหลั่นกันบน
หนา้ผาที่ปกคลมุดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจีตดักับน า้ทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนสีเทอรค์วอยซ ์อิสระใหท้่านชมความงดงามและถ่ายรูป
ตามอัธยาศัย จากนั้นน  าท่านสู่หมู่บา้นมานาโรล่า (Manarola) อาจไดช้ื่อว่าเป็นหมู่บา้นที่เล็กเป็นอันดับสอง แต่มีความ
เก่าแก่ที่สดุในบรรดาหมู่บา้นทัง้ 5 ที่สรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1338 จากนัน้เดินทางต่อสูต่ัว เมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้
ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก  น  าท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สรา้งดว้ยศิลปะ
แบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกนัเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก สมยัฟ้ืนฟศิูลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร ์เอ็มมานูเอล
ที่ 2 (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นับว่าเป็นชอ้ปปิงมอลลท์ี่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สดุในเมืองมิลาน ใกลก้ันมี
อนสุาวรยีข์องกษัตรยิว์ิคเตอร ์เอ็มมานเูอล ที่ 2 ผูร้เิริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์องอัจฉริยะบุคคล
ของโลกศิลปินชื่อดงัในยคุเรเนซองสอ์ีก 1 ท่าน คือ ลโิอนารโ์ด ดารว์ินซี่ ที่อยู่ในบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN GOLDENMILE หรอืเทียบเท่า 

วันที ่5 มลิาน – ลูเซิรน์ – อนิเทอลาเคน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่เดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ที่ถูกหอ้ม
ลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลกับนผาหิน
ธรรมชาติ เพื่อเป็นอนสุรณร์  าลกึถงึการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 
ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น  า้รอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึ่ง
เป็นเหมือนสญัลกัษณข์องเมืองลเูซิรน์ เป็นสะพานไมท้ี่มีหลงัคาที่ เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้
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หลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวติัศาสตรข์องชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากนั้นใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซือ้สินคา้ของสวิส 
เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนงั, มีดพบั, นาฬิกาย่ีหอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนั้นให้ท่านไดอ้ิสระเลือกซือ้สินคา้ของสวิส เช่น ช็อคโกแลต , เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกาย่ีหอ้ดัง อาทิเช่น Rolex, 

Omega, Tag Heuer เป็นตน้ เดินทางต่อสู่เมืองอินเทอรล์าเกน (Interlaken) เมืองระหว่างทะเลสาบ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่
ระหว่าง ทะเลสาบทนู (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ ์(Lake Brienz) อิสระใหท้่านไดส้มัผัสบรรยากาศและธรรมชาติ
แบบสวิตเซอรแ์ลนดใ์นเมืองเลก็ๆ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง (ฟองดูรชี์ส) 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั CITY OBERLAND  หรือเทียบเท่า 

วันที ่6 อนิเทอลาเคน – ยอดเขาจุงฟราวด ์– เบิรน์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู ่เมืองกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยังเป็นที่ตั้งสถานีรถไฟขึน้สู่ ยอดเขาจุง
เฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี คศ.2001 องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจูงเฟรา เป็นพืน้ที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่ง
แรกของยโุรป น  าคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึน้พิชิตยอดเขาจงูเฟราที่มีความสงูกว่าระดับน า้ทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 
3,454 เมตร ระหว่างเสน้ทางขึน้สู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารน า้แข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง  สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค 
(Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สงูที่สดุในยโุรป (Top of Europe) เขา้ชมถ า้น  า้แข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลกัใหส้วยงาม อยู่
ใตธ้ารน า้แข็งลกึถงึ 30 เมตร 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่าย สมัผสักบัภาพของธารน า้แข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่

เคยละลาย อิสระใหท้่านไดส้นกุสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา และที่ไม่
ควรพลาดกบัการสง่โปสการด์โดยที่ท  าการไปรษณียท์ี่สงูที่สดุในยโุรป น  าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ  า้เสน้ทางเดิม 
ใหท้่านไดช้มวิวทิวทัศนท์ี่สวยงามและแตกต่างกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวทเ์ทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen) จากนั้นน  า
ท่านเดินทางสูก่รุงเบิรน์ (Bern) ซึ่งไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี ้
เบิรน์ยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สดุของโลกในปี ค.ศ.2010 น  าท่านชมบ่อหมีสีน  า้ตาล 
(Bear Park) สตัวท์ี่เป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบิรน์ น  าท่าน ชมมารก์าสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบู
ติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต ์จงึเหมาะกบัการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี น  าท่านลดัเลาะชม ถนนจุงเคอรน์กาส
เซ ถนนที่มีระดับสงูสดุของเมืองนี ้ถนนกรมักาสเซ ซึ่งเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม
นาฬิกาไซท้ ์คลอ็คเค่นทรมั อาย ุ800 ปี ที่มี “โชว”์ ใหดู้ทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง้ น  าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ ์
Munster สิ่งก่อสรา้งทางศาสนาที่ใหญ่ที่สดุในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยาย
ถงึการตดัสนิครัง้สดุทา้ยของพระเจา้ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN BERN  หรอืเทียบเท่า 

วันที ่7 เบิรน์ – ซุก – น า้ตกไรน ์– สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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  เดินทางต่อสูเ่มืองซุก (Zug) เมืองเลก็ๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยายตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ 
โดยนอกจากความสวยงามของทศันียภาพแลว้ เมืองนีย้งัมีอตัราการเก็บภาษีที่ค่อนขา้งต ่าจงึถือเป็นที่ตากอากาศที่นิยมของ
เหล่าเศรษฐี คนดังส  าคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอรค์ารจ์อดเรียงรายอยู่ 2 ขา้งทาง จนเป็นเรื่อง
ธรรมดาไปเลย น  าท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดม์ารก์ที่ส  าคัญแห่งหนึ่งของเมือง ดว้ยความสงู
ของหอถงึ 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลงัคาซึ่งเป็นสนี  า้เงินขาวโดนเด่นตดักับสีหลงัคาสีน  า้ตาลของบา้นเมืองสวยงาม
อย่างย่ิง เดินทางสู่เมืองลเูซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ย
ทะเลสาบและขนุเขา จากนัน้พาท่านชมสงิโตหินแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็น
อนสุรณร์  าลกึถงึการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้า
เปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น  ้ารอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือน
สญัลกัษณข์องเมืองลเูซิรน์ เป็นสะพานไม้ที่มีหลงัคาที่เก่าแก่ที่สดุในยุโรป สรา้งขึน้เมื่ อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลุม
สะพานมีภาพวาดประวติัศาสตรข์องชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากนัน้ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซือ้สินคา้ของสวิส เช่น ช็อคโก
แลต, เครื่องหนงั, มีดพบั, นาฬิกาย่ีหอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
บ่าย จากนั้นน  าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) ชมน ้าตกไรน์ (RhineFall) น ้าตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

สวยงามและต่ืนตาต่ืนใจ เกิดจาก แม่น  า้ไรนท์ัง้สายไหลผ่านหนา้ผากวา้ง 150 เมตร จงึเป็นน า้าตกขนาดใหญ่ที่สดุในยโุรป 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสูส่นามบินซูรคิ เพื่อท  าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช๊อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี (Duty 

Free) ภายในสนามบิน 

 
21.55 น. ออกเดินทางสูด่ไูบดว้ยเที่ยวบิน EK086 

 



  7  BOLOGNA IN LOVE  อิตาลี – สวิตเซอรแ์ลนดเ์  8 DAYS 5 NIGHTS  BY EK                                                       [GQ3BLQ-EK001] 

 

วันที ่8 ดูไบ – กรุงเทพ 
07.10 น. เดินทางถงึสนามบินดไูบ รอเปลี่ยนเครื่อง 
09.30 น. ออกเดินทางต่อสูก่รุงเทพดว้ยเที่ยวบิน EK372 

** ส าหรับคณะท่ีออกเดินทางตั้งแต่ 02 ธ.ค.62 ด้วยเท่ียวบินท่ี EK 370 ออกเดินทางเวลา 08.55 น. และไปถึง
กรุงเทพเวลา 18.05 น. ** 

18.40 น. เดินทางถงึสนามบินสวุรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 

อัตราค่าบริการ BOLOGNA IN LOVE 
อิตาลี – สวติเซอรแ์ลนด ์8 วนั 5 คืน 
โดยสายการบนิเอมเิรตซแ์อรไ์ลน ์(EK) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตั๋ว 

ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

วนัที ่7-14 พ.ย.62 52,900 52,900 52,900 52,900 34,900 6,900 

วนัที ่15-22 พ.ย.62 52,900 54,900 52,900 52,900 34,900 6,900 

วนัที ่2-9 ธ.ค.62 54,900 54,900 54,900 54,900 34,900 6,900 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

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

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
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
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ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบรกิารนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 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% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

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

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาล ี(ผูย่ื้นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกบัศนูยย่ื์นวีซ่าในวนัยื่น เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 

3,000 บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (16 ยโูร) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย ( 24 ยโูร) 
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เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
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 

 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได ้  
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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 
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  
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7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (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 
 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่าประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า VFS Global (จามจุรสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 
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หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแต่ละคร ั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 เพิม่เตมิอกี 

ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับประทับ

วซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลบั  และหนังสอื

เดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ (พืน้หลงั

ขำวเทำ่นัน้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหำ้มสวมแวน่ตำหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส ำเนำสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดำของธนำคำรทั่วไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทำง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ีโดย

กำร ฝำกหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน

กอ่นวันยืน่วซีำ่ และหำกบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทำ่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ำมำรถรับรองคำ่ใชจ้่ำยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่
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พีน่อ้ง ทีม่สีำยเลอืดเดยีวกนั หรอื สำมภีรรยำ เทำ่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท ำเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในกำรเดนิทำง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสำรแสดง

ควำมสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบำ้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถำ่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคำ่ใชจ้่ำย 

3.2.3. เอกสำรแสดงควำมสมัพันธร์ะหวำ่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคำ่ใชจ้่ำยให ้เชน่ ส ำเนำ

ทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบำ้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้สว่น 

อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

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

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู ่ 

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งท าหนงัสอืชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคำ้เขยีนหรอืพมิพข์ ึน้เอง) 

6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทำ่น เทำ่นัน้) 
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6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบุตรจากเขต

หรอือ าเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทีม่กีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ัน้ 

6.4 ทำ่นจะตอ้งน ำหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทำงไปตำ่งประเทศตัวจรงิ จำกขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบตุรเป็นส ำเนำจำกขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสุลใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่น

น ำมำยืน่ มเิชน่นัน้ทำงศนูยรั์บยืน่ vfs จะไมรั่บยืน่เอกสำรของบตุรทำ่นโดยเด็ดขำด 

6.5 เนือ่งจากการประทบัตรากงสุล จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หำกทำ่นไมแ่น่ใจวำ่เอกสำรใชไ้ด ้

หรอืไม ่รบกวนสอบถำมบรษัิททัวรก์อ่นน ำไปประทับตรำกงสลุ มเิชน่นัน้ทำ่นอำจจะตอ้งไปเสยีเงนิ

และเสยีเวลำอันมคีำ่ของทำ่นเพือ่ไปท ำเอกสำรใหมอ่กีรอบ หำกเอกสำรทีท่ำ่นท ำมำแลว้นัน้

กลำยเป็นเอกสำรทีใ่ชย้ืน่ไมไ่ด ้

 

***โปรดอา่น กอ่นทีท่า่นจะไปท าหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือ าเภอใหบุ้ตรของทา่น 

 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยมำรดำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุำ่ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบับดิำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตร

ประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยบดิำจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอม และระบวุำ่ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตร

ประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลงัโดยมรีำยละเอยีด

วำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไม่

ม ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีำ่ พรอ้มเดนิทำงมำ

สมัภำษณ์กับบตุรทีส่ถำนทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพำะควิเดีย่วเทำ่นัน้) 

7. หำกพอ่หรอืแมม่วีซีำ่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ืน่วซีำ่พรอ้มลกู ใหท้ ำจดหมำยชีแ้จงภำษำอังกฤษ 

อธบิำยวำ่มวีซีำ่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวัุนเริม่และวันหมดอำยวุซีำ่ พรอ้มทัง้ถำ่ยส ำเนำหนำ้

พำสปอรต์และหนำ้วซีำ่นัน้มำแนบดว้ย 
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8. ทำ่นไมจ่ ำเป็นตอ้งเซน็ รับรองส ำเนำถกูตอ้ง ใหท้ำ่นเซน็เฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศอติาล ี

 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซี่าของทา่น) 

 

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

1. นำมสกลุ [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นำมสกลุตอนเกดิ [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

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

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

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

7. สญัชำตปัิจจุบัน ..................................สญัชำตโิดยก ำเนดิหำกตำ่งจำกปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชำย         หญงิ 

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

  หยำ่                แยกกนัอยู ่                      หมำ้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์ กรณุำกรอกชือ่-นำมสกลุ ทีอ่ยู(่หำกตำ่งจำกผูข้อ) และสญัชำตขิองผูม้อี ำนำจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยำว ์

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

11. ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้นของผูข้อ 

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

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

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

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

 

12. อำชพีปัจจุบัน(หำกคำ้ขำย ใหร้ะบดุว้ยวำ่คำ้ขำยอะไร เชน่ ขำยเสือ้ผำ้ ขำยอำหำร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรำ้นคำ้ ทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศัพท ์ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ กรณุำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถำบันศกึษำ 

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

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

14. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่่ำนมำ 

            ไมเ่คย 

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

 

15. เคยถกูพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุำระบวัุนที ่หำกทรำบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ)................................................ 
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17. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีำ่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุำระบชุือ่ .............................................    

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี   

   เชค็เดนิทำง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหำให ้

   ช ำระคำ่ทีพั่กลว่งหนำ้แลว้    คำ่ใชจ้่ำยทัง้หมดระหวำ่งพ ำนักมผีูอ้อกให ้

   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้    ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


