
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 11564 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

HASHTAG ITALY SWISS (TITLIS) 
อติาล ี– สวติเซอร์แลนด์ 7 วนั 4 คืน 

 

 
 
 

 

ไฮไลท์ของโปรแกรม 

 บินตรง กรุงเทพฯ -โรม / ซูริค-กรุงเทพฯ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% 
 พกัโรงแรม 4 ดาว มาตรฐานยุโรป(พกั อติาล ี2 คืน / สวสิ 2 คืน) 
 อติาล:ีกรุงโรมโคลอสเซ่ียม น า้พเุทรวี ่บันไดสเปน,  

เมืองปิซ่า หอเอนปิซ่า,ฟลอเรนซ์, เกาะเวนิส, จัตุรัสซานมาโค 

สายการบิน 
THAI  AIRWAYS (TG) 

เทีย่วบินขาไป TG  944 BKK- FCO 00.01 – 06.00 

เทีย่วบินขากลบั TG  971 ZRH-BKK 13.15-06.10+1 



 

 สวติเซอร์แลนด์: เมืองลูเซิร์น, สิงโตหินผาแกะสลกั, สะพานไม้ชาเปล 
เมืองแองเกลเบิร์กน่ังกระเช้าหมุน 360 องศาขึน้ยอดเขาททิลสิ, เมืองชาฟเฮาเซ่น น า้ตกไรน์ 

 
 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กัหรือเทยีบเท่า 
1 กรุงเทพฯ     

2 
กรุงเทพฯ – กรุงโรม(อติาลี) –โคลอสเซ่ียม– น า้พุเทรวี–่ บันได
สเปน –ปราโต้ 

 
- 

 

 
 
 

 
 
 

HOTEL PRESIDENT PRATO 
หรือเทียบเท่า 

3 ปราโต้ - เมืองปิซ่า - หอเอนปิซ่า –ฟลอเรนซ์  -  เวนิสเมสเตร้    

BEDBANKVENICE MESTRE(*DELFINO 
VENICE MESTRE + AMBASCIATORI 

VENICE MESTRE*)  หรือเทยีบเท่า 

4 เวนิสเมสเตร้–เกาะเวนิส– สะพานถอนหายใจ - ลูเซิร์น  -  
IBIS STYLES LUZERN CITY

หรือเทียบเท่า 

5 
ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลกั - สะพานชาเปล –แอง
เกลเบิร์ก– ยอดเขาทิทลสิ–ซุก –ซูริค 

   
PARK INN BY RADISSON 

ZURICH AIRPORTหรือเทียบเท่า 

6 ซูริค–ชาฟเฮาเซ่น - น า้ตกไรน์ - กรุงเทพฯ     

7 กรุงเทพฯ     

 
ก าหนดการเดินทาง 

 

*** ราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีา 4,000 บาท และ ค่าทปิไกด์ 2,000 บาท*** 
 
 
 
 
 
 

เดือนมนีาคม วนัที ่23 – 29 ม.ีค. 62 59,999.- 

เดือนพฤษภาคม วนัที ่18 – 24 พ.ค. 62 59,999.- 

เดือนมถุินายน วนัที ่1 – 7 ม.ิย. / 15 – 21 ม.ิย. 62 59,999.- 

พกัเดี่ยว ท่านละ  12,000.- 



 

วนัแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

21.00น. คณะพร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D สาย
การบินไทย (TG) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางใหแ้ก่ท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ - กรุงโรม (อติาล)ี -โคลอสเซ่ียม - น า้พุเทรวี่-  บันไดสเปน –ปราโต้ 

00.01น. บินลดัฟ้าออกเดินทางสู่ ประเทศอติาล ี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่TG 944 
06.00น. เดินทางถึง กรุงโรม ประเทศอิตาลีหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระและผ่านศุลกากรเป็นท่ี

เรียบร้อยแลว้ 
 
 
 
 
 

 
น าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (ROME)เมืองหลวง และ เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของแควน้ลาซีโอ ประเทศอิตาลี / น าท่าน
ถ่ายรูปกบัสนามกีฬาโคลอสเซ่ียม (COLOSSEUM)ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคใหม่ 
อดีตใช้เป็นสถานท่ีต่อสู้ของนักรบต่างๆ จุผูช้มได้ถึง 50,000 คน ถือเป็นตน้แบบและแรงบนัดาลใจให้กับ
สถาปัตยกรรมสมยัใหม่อีกมากมาย /ชมประตูชัยคอนสแตนติน(ARCH OF CONSTANTINE)ประตูชยัคอนส
แตนติน/น าท่านชมอนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอ็ล(VICTOR EMMANUEL  MONUMENT)หรือพระ
บิดาของชาวอิตาเลียน ผูส้ถาปนาประเทศอิตาลี พร้อมชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรด์ิโรมนัท่ีโรมนัฟอ
ร่ัม (ROMAN FORUM) / น าท่านชมน ้าพุเทรวี่(TREVI FOUNTAIN)เป็นสถาปัตยกรรมบาร็อกท่ีบ่งบอกถึง
ความหรูหราโอ่อ่าและความมีอ านาจน ้ าพุเทรวี่แห่งน้ีท่านสามารถล้ิมลองไอครีมโฮมเมดเจลล่าโตต้น้ต าหรับ
สไตล์อิตาเล่ียนไดท่ี้น่ีน าท่านอิสระเดินเล่นเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆท่ียา่นบันไดสเปน (SPANISH STEPS)จตุัรัส

http://bit.ly/2NMk5YE


 

แห่งน้ีถูกเรียกช่ือตามสถานทูตสเปนซ่ึงตั้งอยูใ่กล้ๆ กบับริเวณนั้นปัจจุบนัเป็นแหล่งพบปะพกัผอ่นเป็นแหล่งช้
อปป้ิงท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมและสินคา้ของท่ีระลึกต่างๆ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองปราโต้ (PRATO)(ประมาณ 3 ช.ม.)เมืองสวยในแควน้ทสัคานี ตวัเมืองตั้งอยูท่ี่เชิงภูเขา 

Retain และดว้ยระดบัความสูงของตวัเมืองท่ีอยู่ท่ี 768 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเลท าให้มีอากาศเยน็สบายและ
สวยดว้ยทิวทศัน์รอบขา้ง 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOTEL PRESIDENT PRATO หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม   ปราโต้ –ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า –ฟลอเรนซ์–เวนิสเมสเตร้ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านเดินทางสู่   เมืองปิซ่า (PISA)(ประมาณ 1.15 ช.ม.)เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีเป็นมรดกโลก อยู่

บนฝ่ังแม่น ้ าอาร์ในเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัปิซ่าอยู่ในแควน้ตอสกานา ประเทศอิตาลี / น าท่านเท่ียวชม 
จัตุรัสกัมโปเดย์มีราโกลี (CAMPO DEI MIRACOLI) ซ่ึงแปลว่า "จตุัรัสอศัจรรย"์ไดรั้บลงทะเบียนเป็นมรดก
โลกจากองค์การยูเนสโก้ในช่ือ “จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า” คือบริเวณท่ีล้อมรอบดว้ยก าแพงใจกลางเมืองปิซ่า 
ประกอบไปด้วยส่ิงก่อส ร้างได้แก่  มหาวิหารปิซ่ า  (DUOMO DI PISA),หอเอน  (TORRE),หอศีลจุ่ม 
(BAPTISTERY) เร่ิมสร้างปีค.ศ.1173 แล้วเสร็จในปีค.ศ.1372 องค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกทาง
วฒันธรรมในปีค.ศ.1987 อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั / น าท่านออกเดินทางไปยงัเมือง ฟลอ
เรนซ์ (FLORENCE)(ประมาณ 1.30 ช.ม.)เมืองหลวงของแควน้ทสัคานี และเป็นเมืองศูนยก์ลางของการคา้
และความเจริญของยุโรปในช่วงยคุกลาง เมืองฟลอเรนซ์ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีถือก าเนิดของยุคเรเนสซองส์ และ
ยงัได้เป็นศูนย์กลางทางศิลปะและสถาปัตยกรรม ในบริเวณเมืองเก่าของเมืองฟลอเรนซ์นั้นยงัได้ถูกข้ึน
ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกไ้ปเม่ือปี 1982 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านถ่ายรูป มหาวิหารฟลอเรนซ์ (FlORENCE CATHEDRAL)มหาวิหารขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 4 ของ

ยุโรป ตั้งอยู่ในบริเวณจตุัรัสเปียซซ่า เดล ดูโอโม สังเกตเห็นได้ง่ายด้วยโดมขนาดใหญ่สีส้มในสไตล์ศิลปะ
โกธิคอนัหรูหราอลงัการ ตวัวิหารตกแต่งดว้ยหินอ่อนหลายเฉดสี มหาวิหารแห่งน้ีสร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 
และไดถู้กจะทะเบียนข้ึนมรดกโลกไปเรียบร้อยแลว้ในปี 1982 ท่ีติดกนัและโดดเด่นไม่แพม้หาวิหารฟลอเรนซ์
ก็คือ หอระฆังจอตโต้ (Giotto’s Bell Tower) ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวิหารแต่ตั้งอยู่เป็นเอกเทศสร้างข้ึนตั้งแต่ปี 
1334 โดดเด่นดว้ยรูปทรงส่ีเหล่ียมจตุัรัสดา้นละ 15 เมตร และสูงถึง 84.7 เมตร มีระฆงัอยูภ่ายในถึง 7 อนั เป็น



 

สัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของฟลอเรนซ์เลย / น าทุกท่านถ่ายรูปกบั หอศีลจุ่มซันโจวานน่ี(Florence Baptistry) ท่ีอยู่
ฝ่ังตรงขา้มกบัมหาวหิารฟลอเรนซ์อาคารในศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก สวยดว้ยรูปทรงอาคาร 8 เหล่ียม
และสถาปัตยกรรมสไตลฟ์ลอเรนไทน์โรมาเนสก์ท่ีเห็นไดไ้ม่บ่อยนกัในอิตาลี / น าท่านเดินทางสู่เวนิสเมสเตร้
(VENICE MESTRE) (ประมาณ 4.30 ช.ม.) เมืองหลวงของแควน้เวเนโต(VENETO) เป็นแควน้ท่ีมีความมัง่
คัง่และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมากท่ีสุดในประเทศอิตาลี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เ ข้ า สู่ ท่ี พ ั ก โ ร ง แ ร ม BEDBANKVENICE MESTRE (*DELFINO VENICE MESTRE + 

AMBASCIATORI VENICE MESTRE*)  หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ เวนิสเมสเตร้–เกาะเวนิส–เวนิสเมสเตร้– ลูเซิร์น (สวสิเซอร์แลนด์) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 
น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโตเ้พื่อลงเรือเดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ชม จัตุรัสซานมาร์โคจตุัรัสท่ีข้ึนช่ือ
วา่สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในอิตาลีท่ีมี โบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลงัสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ท่ีใหญ่
ท่ีสุดในยุโรปตะวนัตก ประดับประดาด้วยโมเสกทองค าอนังดงาม ผ่านชมสะพานถอนหายใจ ท่ีเช่ือมต่อ
ระหวา่งพระราชวงัเดิม “DOGE PALACE”ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยงัเป็น
ศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุคสมยันั้นอีกดว้ย ชมคลองใหญ่คลองท่ีกวา้งท่ีสุดของเกาะ และสะพาน
ริอัลโต้ งานก่อสร้างท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นอจัฉริยะดา้นสถาปัตยกรรมหมายเหตุ : ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่า
ล่องเรือกอนโดล่า หากท่านใดสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์อิสระให้ท่านได้เดินเท่ียวชมเกาะและช้อปป้ิง
สินคา้พื้นเมืองของเวนิสตามอธัยาศยั อาทิ เคร่ืองแก้วมูราโน่หรือจิบกาแฟในร้าน CAFE FLORIAN ท่ีเปิด
ใหบ้ริการมาตั้งแต่ปี 1720 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ไม่รวมอยู่ในรายการ 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (ประมาณ 5.30 ช.ม.)เป็นดินแดนท่ีไดรั้บสมญานามวา่ “หลงัคา
แห่งทวีปยุโรป” ถือเป็นเมืองตากอากาศท่ีโด่งดงัของสวสิเซอร์แลนดแ์ละยงัมีความส าคญัในดา้นการก่อก าเนิด
สมาพนัธรัฐอีกดว้ย เมืองน้ีตั้งอยูต่รงทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีช่ือวา่ เวียวาลดส์แตร์ทเตอร์ อนัหมายถึงทะเลสาบส่ี
พนัธรัฐ โดยจะถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบและขนุเขา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม IBISSTYLES LUZERN CITY หรือเทยีบเท่า 

 

 



 

วนัที่ห้า      ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลกั - สะพานชาเปล–แองเกลเบิร์ก– ยอดเขาททิลสิ–ซุก–ซูริค 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 
น าท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก (LION MONUMENT) สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ 
ซ่ือสัตย ์และเสียสละท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสจากการปกป้องพระราชวงัตุยเลอลีสในพระเจา้
หลุยส์ท่ี 16 แห่งฝร่ังเศส แวะถ่ายภาพกับสะพานไม้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์นสะพานชาเปล (CHAPEL 
BRIDGE)สะพานไมเ้ก่าแก่ของเมืองท่ีมี อายุกว่า 600 ปี ทอดขา้มผ่าน แม่น ้ารอยส์ (REUSS RIVER)ตลอด
สะพานประดบัดว้ยภาพเขียนท่ีบอกเล่าถึง ประวติัศาสตร์ของประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี อิสระให้ท่านเพลิดเพลิน
ตามอธัยาศยักบัการ ชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงต่างๆ มากมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อาทิเช่น ช็อคโกแลต 
และร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั เช่น บุคเคอเรอร์, กุ๊บเบอลิน, เอม็บาสซ่ี / น าท่านเดินทางสู่เมืองแองเกิล
เบิร์ก(ประมาณ 45 นาที)เพื่อนั่งกระเช้าหมุนแห่งแรกของโลก สู่ยอดเขาทิตลิส (TITLIS)แหล่งเล่นสกีของ
สวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ท่ีหิมะคลุมตลอดทั้งปีสูงถึง 10,000 ฟิต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งน้ีหิมะจะ
ไม่ละลายตลอดทั้งปี นั่งกระเช้ายกัษ์ท่ีหมุนได้รอบทิศเคร่ืองแรกของโลกท่ีช่ือว่า REVOLVING ROTAIR
จนถึงสถานีบนยอดเขาทิทลิสซ่ึงเป็นอาคารใหญ่มีทั้งหมด 4 ชั้น ชั้นแรกมีทางเดินออกไปเพื่อชมถ ้ าน ้ าแข็ง
(ICE GROTTO) ซ่ึงเป็นถ ้าท่ีเกิดจากฝีมือมนุษยภ์ายในเป็นผนงัน ้ าแข็งพร้อมมีค าอธิยายเป็นจุด ๆ ส่วนท่ีชั้น 2 
เป็นภตัตาคาร และชั้น 3 เป็นร้านขายของ เช่นร้านขายนาฬิกา ร้านขายของท่ีระลึก ส่วนชั้น 4 ซ่ึงเป็นชั้นบนสุด
จะเป็นชั้นท่ีท่านสามารถเดินย  ่าหิมะออกไปยงัลานกวา้งซ่ึงเป็นจุดชมววิบนยอดเขา 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขา 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซุก  (ZUG)  (ประมาณ 1 ช.ม.)  เมืองเล็กๆท่ีตั้งอยู่ริมฝ่ังเหนือของทะเลสาบซุก บนท่ี

ราบเชิงเขาและมีแม่น ้ า LORZEไหลผ่าน ท าให้เมืองซุกมีทศันียภาพอนังดงาม ผสมผสานกบัเขตเมืองเก่าท่ี
ยงัคงสภาพความสมบูรณ์มาก / น าท่านเดินชม ย่านเมืองเก่า (OLD TOWN)ท่ียงัคงความสมบูรณ์อยูม่ากจาก
สมยัยคุกลาง โดยเร่ิมก่อตั้งในสมยัศตวรรษท่ี 13 มีอาคารบา้นเรือนอนัเก่าแก่แต่ยงัคงความสวยงาม พื้นถนนท่ี
ปูด้วยหิน ผนังตึกท่ีมีภาพวาดด้วยสีสันสดใส จตุัรัสน ้ าพุโบราณประดับประดาด้วยรูปป้ัน และหอนาฬิกา
ประจ าเมืองซุก ท่ีมีความสูงถึง 52 เมตร อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองซุก หรือชอ้ปป้ิงของท่ีระลึก และสินคา้
แบรนดเ์นมต่างๆภายในยา่นเมืองเก่า / เดินทางสู่ เมืองซูริค(ประมาณ 45 นาที) เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
สวิส และมีแม่น ้ าลิมมตัเป็นแม่น ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีช่ือเสียงระดบัโลก
และเป็นเมืองศูนยก์ลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวฒันธรรมของประเทศอีกดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม PARK INN BY RADISSON ZURICH AIRPORTหรือเทยีบเท่า 

 



 

วนัที่หก ลูเซิร์น–ชาฟเฮาเซ่น – น า้ตกไรน์–ซูริค– กรุงเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 

 

 

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองชาฟเฮาเซ่น (SCHAFFHAUSEN) (ประมาณ 1 ช.ม.) ซ่ึงตั้งอยูบ่นฝ่ังเหนือของแม่น ้าไรน์ 
เมืองท่ีมีความสวยงาม เต็มไปดว้ยกล่ินไอของสถาปัตยกรรมสไตล์เรเนซองส์ และอาคารสไตล์คลาสสิค / น า
ท่านชมและสัมผสัความงามของ น ้าตกไรน์ (RHINE FALLS)น ้ าตกท่ีใหญ่และสวยท่ีสุดในยุโรป น ้ าสีเขียว
มรกตใสไหลอยา่งเช่ียวกราดท าให้เกิดฟองขาวแตกกระเซ็นยามกระทบกบัแก่งหิน ละอองน ้ าท่ีกระจายปกคลุม
ไปทัว่ เกิดภาพท่ีงดงามจบัใจ สูดอากาศบริสุทธ์ิ และสัมผสัต้นไม้ใหญ่เรียงรายทัว่บริเวณ / จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่สนามบินซูริคเพื่อใหท้่านไดมี้เวลาท า TAX REFUNDคืนภาษีก่อนเดินทางกลบั 

13.30น. ออกเดินทงกลบัสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 971 

วนัทีเ่จ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ 

06.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  

 

#HASHTAG ITALY SWISS (TITLIS) 
อติาล ี- สวสิเซอร์แลนด์ 7 วนั 4คืน 

 

ก าหนดการเดินทาง : วนัที ่23 – 29 ม.ีค. 62 

อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 59,999.- 

เด็กอาย ุ02 - 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 59,999.- 
เด็กอาย ุ02–12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่านไม่มีเตียงเสริม 59,999.- 
พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ 12,000.- 

 
 
 



 

ก าหนดวนัเดินทาง : วนัที่ 18 – 24 พ.ค.  / วนัที ่1 – 7 ม.ิย. / 15 – 21 ม.ิย. 62 

อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 59,999.- 

เด็กอาย ุ02 - 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 59,999.- 
เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่านไม่มีเตียงเสริม 59,999.- 
พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ 12,000.- 

*** ราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีา 4,000 บาท และ ค่าทปิไกด์ 2,000 บาท*** 
หมายเหตุ 

** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เติม 
** ตั๋วกรุ๊ปเม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่นแปลงตั๋ว) 
 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป- กลบัสายการบินไทยชั้นประหยดั** สะสมไมลไ์ด ้50 % 
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเง่ือนไขตามกรมธรรม ์
 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
  ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเกบ็พร้อมกบัค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 
  ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่นค่าโทรศพัทค์่าซกัรีดค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการเป็นตน้ 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกัณท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
  ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้าใจในการบริการ 

ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 
 
 



 

การจองและช าระเงิน 
 ช าระค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาทภายใน 24 ช่ัวโมง นับตั้งแต่วนัท่ีท่านได้ท าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการจองโดยอตัโนมติัช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมติั 
การยกเลกิ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45วนัหกัค่ามดัจ า 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 44วนัหกัค่ามดัจ า 30,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14วนัคิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า  15 วันซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่าง

น้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่านและ/หรือมีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่านซ่ึงในกรณี
นีท้างบริษัทฯยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนัหรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษทัฯ มีหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ี
สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมติัวซ่ีาข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวซ่ีาไม่
นอ้ยกวา่ 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง  

ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม(่ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้อง
ขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ
ตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูก
ระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านส่งเอกสารล่าชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวีซ่าของท่านไม่ผา่นการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วนัท าการ ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ าตัว๋กบัสายการบินหรือหากทางบริษทัฯไดด้ าเนินการ
ออกตัว๋แลว้ทางบริษทัฯจะหักค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มจ านวนและจะท าการคืนให้ท่านตามท่ีสายการบินคืนให้กบัทางบริษทัฯ 
โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินไดท้่านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบิน
โดยตรง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามดัจ าในต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองไดไ้ม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการ
เดินทางและส าหรับท่านท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขา้เมือง หรือใช้
เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่านไดช้ าระค่าทวัร์มาแล้วไม่ว่าบางส่วนหรือเต็ม
จ านวนและทางบริษทัฯจะแจง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย 

ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และทางบริษทัฯ จะขอด าเนินการแจง้ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เน่ืองจากการยืน่วซ่ีาจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯกบัทางสถานทูต 

 
 



 

หมายเหตุอ่ืนๆ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิด

เหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้งต่างๆ และการล่าชา้ของ
สายการบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขให้ดีท่ีสุดโดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของ
ผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่
คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนัเพิ่มหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไวโ้ดยทางบริษทัฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยนัจดหมายจากทางสายการบินและทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

หรือออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ 
ตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว )Single) ,ห้องคู่ 
)Twin/Double)ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้
พกั 3 ท่าน มีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ )Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 
 

 
 
 



 

สถานทูตอติาล ี
 ***ทุกท่านต้องแสดงตวัเพ่ือสแกนลายนิว้มือที่ศูนย์ย่ืน VFS ITALY *** 

***ใช้เวลาพจิารณาอนุมัตวิซ่ีาวนัท าการ 15(กรุณาจดัส่งภายใน30 วนัก่อนวนัเดนิทาง)*** 
 

***ส่ิงทีท่่านควรทราบก่อนย่ืนวซ่ีา*** 
1. สถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดึงเล่มพาสปอร์ตระหวา่งท่ีสถานทูตพิจารณาวซ่ีา 
2. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยูต่่างประเทศจะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านกั

หรือศึกษาอยูเ่ท่านั้น 
3. การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินิจของสถานทูตมิใช่บริษทัทวัร์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา

ของสถานทูตง่ายข้ึน 
หมายเหตุกรณีลูกคา้ท่านใดมีการใชพ้าสปอร์ตเดินทางระหวา่งกรุ๊ปยืน่วซ่ีาลูกคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบล่วงหนา้เพื่อ
วางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีา 
 

1. หนงัสือเดินทางมีอายไุม่ต ่ากวา่6 เดือน(มีหน้าว่างทีย่งัไม่ประทบัตรา 3 หน้าขึน้ไป) 
 **ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการขอเกบ็พาสปอร์ตเพียงเล่มปัจจุบันเท่าน้ัน 

ในกรณีทีม่ีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง( ปก )ไม่ต้องแนบมาเพ่ือป้องกนัการสูญหาย 
หากแนบมาแล้วเกดิการสูญหายทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในทุกกรณ*ี*  

 **ในส่วนของพาสปอร์ตเก่าถ้ามีวซ่ีาเชงเก้นทีเ่คยใช้เดินทางภายใน 3 ปีนับจากปัจจุบัน 
วซ่ีาอเมริกาและวซ่ีาองักฤษให้ถ่ายส าเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวซ่ีา 

แนบมาด้วยเพ่ือประกอบการพจิารณาวซ่ีา**  

 
2. รูปถ่ายสีขนาด  3.5x 4.5 ซมจ านวน. 2 รูป  ขนาดของใบหนา้วดัจากศรีษะถึงคาง นา้ดปูัดาตัอา่ยอวัต( .ซม 3

)า้ัาวด และฉากหลงัตอ้งเป็นสีขาวเท่านั้น (ไม่สวมแวน่ตาไม่สวมเคร่ืองประดบั,) 
 
 
 
 
 
 
 
.3 เบอร์มือถือ) บตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได/้ส าเนาทะเบียนบา้น)  



 

 .4 (ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบมาดว้ย 20 ในกรณีท่ีอายุยงัไม่ครบ) ส าเนาสูติบตัร 
.5 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้มี) 
 .6 ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 
 .7 ส าเนาบตัรขา้ราชการ 
.8  กรุณาระบุ ในการออกจดหมายรับรอง) หลกัฐานการท างาน“ TO WHOM IT MAY CONCERN “แทนการ

ใชช่ื้อของแต่ละสถานทูต( 
 -พนักงานบริษัท:  ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น  ค  าน าหนา้

นาม  ช่ือ นามสกุล ตรงตามหนา้พาสเท่านั้น ระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือน และวนั
เร่ิมท างาน พร้อมตราประทบับริษทั และ ลายเซ็นของผูอ้อกจดหมายรับรองการ
ท างาน เดือนนับจากวนัย่ืนว 1 ต้องมีอายุไม่เกนิ)ีีซ่า( 

 -ข้าราชการ:  ใชห้นงัสือรับรองต าแหน่งจากหน่วยงานตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษตวัจริง
(เดือนนับจากวนัย่ืนวซ่ีา 1 ต้องมีอายุไม่เกนิ) เท่านั้น 

 -กรณีเกษียณอายุ :  ใชส้ าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
 -เจ้าของบริษัท:  , ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัหนงัสือจดทะเบียนหา้งหุ้นส่วน คัดส าเนาไม่เกนิ)

(เดือนนับจากวนัย่ืนวซ่ีา 3 
 -เจ้าของร้านค้า :   (4.ทพ) ใชท้ะเบียนพาณิชย,์ พค0403 . 
 -ประกอบอาชีพอสิระ:  วนัเร่ิมงาน,ระบุรายไดต่้อเดือน พิมพจ์ดหมายรับรองตวัเองเป็นภาษาองักฤษ

 พร้อมเอกสารการเสียภาษี ต าแหน่ง,(แปลเป็นภาษาองักฤษ)และหลกัฐานแสดง
อาชีพตวัเอง เช่น ภาพถ่าย ใบเสร็จแสดงการซ้ือขาย , สัญญาเช่า , 

  -นักเรียนนักศึกษา/:   ระบุชั้นเรียน ใชห้นงัสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาองักฤษตวัจริงค า
น าหนา้นาม  ช่ือ นามสกุล ตรงตามหนา้พาสเท่านั้นพร้อมตราประทบั และ 
ลายเซ็นของผูอ้อกจดหมายรับรอง(เดือนนับจากวนัย่ืนวซ่ีา 1 ต้องมีอายุไม่เกนิ)  

 .9 หลกัฐานการเงินใช้หนังสือรับรองสถานะทางการเงินตัวจริงคู่กบัส าเนาสมุดบัญชีทั้งสองอย่างต้องเป็นเลข
บัญชีเล่มเดียวกนั 

9.1 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Garuntee)ของบญัชีออมทรัพย ์ออกโดยธนาคาร ระบุ
ช่ือ เจา้ของบญัชีให้ถูกตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต นามสกุล-( อายุไม่เกนินับจากวนัย่ืนวซ่ีา วนั 15) 

หมายเหตุ กรุณาระบุ ในการออกจดหมายรับรอง) “ TO WHOM IT MAY CONCERN “แทนการใชช่ื้อ
ของแต่ละสถานทูต( 

9.2 ส าเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ย้อนหลงั   เดือน 6ของบญัชีออมทรัพย ์มียอดเงินในบัญชี
ไม่ต ่ากว่า  ปรับสมุดบัญชีพร้อมถ่ายส าเนา)  ต้องมีการเคล่ือนไหวเรียงทุกเดือนห้ามกระโดดเดือน บาท 100,000

  (วนัก่อนย่ืนวซ่ีา 7 ถ้าในกรณใีช้ Statement กรุณาาะบุชว่ด ตัาสมุน-เจวัาดดบาญชีใหวถ่มนวดดนาดนัาหตวั
พัสยดา์น 

 

หมายเหตุ ***สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจ าและบัญชีกระแสรายวนัในการยืน่วซ่ีา 



 

 
กรณไีม่มีบัญชีส่วนตวั หรือ เดก็อายุต า่กว่า ปี 20 

 
สามารถใหบุ้คคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกนัเท่านั้น เช่น บิดา,มารดา,พี,่นอ้ง  ท าหนงัสือรับรองทางการเงิน 

)Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชีรับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร ตอ้งระบุ)ช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ยอายุไม่ )(
(นับจากวนัย่ืนวซ่ีา วนั 15 เกนิพร้อม ส าเนาสมุดบญัชี หรือ STATEMENT ใชบ้ญัชีเงินฝากออมทรัพยเ์ท่านั้น  ท่ีแสดง
ถึงการเคล่ือนไหวของบญัชียอ้นหลงัอยา่งนอ้ย    (วนัก่อนย่ืนวซ่ีา 7  ปรับสมุดบัญชีพร้อมถ่ายส าเนา)เดือน 6พร้อมแนบ
เอกสารผู้ออกค่าใช้จ่ายมาด้วย มีดงัน้ี 
 ส าเนาพาสปอร์ตหรือบตัรประชาชน - 
 จดหมายระบุความสัมพนัธ์ของผูอ้อกค่าใชจ่้าย - 
 ทะเบียนบา้น เช่น เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ -, ใบสูติบตัร  
**  จะตอ้งแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากส่วนตวัทุกกรณี บุคคลท่ีท างานแลว้ทุกท่าน ** 

  
 

.10 ปี 20 กรณีท่ีผูเ้ดินทางเป็นเด็กอายตุ  ่ากวา่ 
* เด็กอายตุ  ่ากวา่  หรือเดินทางๆไปกบัท่านใดท่านหน่ึงจะตอ้งท า มารดา-ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดา ปีบริบูรณ์ 20

หนังสือให้ความยนิยอมจากอ าเภอ โดยท่ีบิดามารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตร-
โ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต ณ เดินทางไปต่างประเทศกบัอีกท่านหน่ึงไดด้ยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือ
ช่ือและประทบัตราจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

กรณีบุตรอยูใ่นความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง *จะตอ้งมีหนงัสือรับรองการปกครองบุตรและ
เอกสารการหยา่ร้างโดยมีขอ้ความระบุวา่“มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว” 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อมูลจองควิวซ่ีาอติาล ี(ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 ***หมายเหตุ***   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องตามความเป็นจริง 

 
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกดิ.................................................สถานทีเ่กดิ.............................................. 
หมายเลขหนังสือเดินทาง................................................ 
วนัทีอ่อกหนังสือเดินทาง..........................................  วนัทีห่มดอายุหนังสือเดนิทาง................................... 
สถานภาพ โสด   แต่งงาน   แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 
    หม้าย   หย่า 
ทีอ่ยู่ทีส่ามารถติดต่อได้
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. รหัสไปรษณย์ี............................... 
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................................  มือถือ ................................................ 
อาชีพ    เจ้าของกจิการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอสิระ  เกษยีณอายุ   นักเรียน   

 ว่างงาน              อ่ืนๆ 
ช่ือบริษทั/ช่ือโรงเรียน..................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ทีท่ างาน.................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ (ส านักงาน)......................................................  โทรสาร ................................................ 
อเีมล์ (ส านักงาน).............................................................  อเีมล์ส่วนตัว ........................................................ 
ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือไม่............................................................ 
ถ้าเคยโปรดระบุวนัทีเ่ข้า-ออก……………………………… 
ท่านเคยได้ผ่านการสแกนลายนิว้มือ หรือไม่.......................................................................... 
ถ้าเคยโปรดระบุวนัทีเ่ข้า-ออก………………………………… 

 


