
 
 
 
 
 

อติาล+ีสวสิ+เยอรมัน แสนสวย 8 วนั  
เวนิส หอเอนปิซ่า ทะเลสาบโคโม่ เจนัว มิลาน ช้อปป้ิงเอ๊าเลท ทะเลสาบลูเซิร์น 

แองเกลเบิร์ก ยอดเขาททิลสิ ทิทิเซ่ ป่าด า ชไตน์อมัไรน์ น า้ตกไรน์ 
พเิศษ ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่ / ทานขาหมูเยอรมัน 

                            เพยีง 2 คณะเท่าน้ัน 25 ก.ค. – 1 ส.ค. / 8 - 15 ส.ค. 2560 

ราคาทัวร์ 49,999 รวมวซ่ีา รวมทิปทุกอย่าง 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
18.00 น. พร้อมกนั ณ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิเคาน์เตอร์ T  ประตู 8-9 เคาน์เตอร์สายการบินอมิิเรต เจา้หนา้ท่ีจาก ทาง

บริษทัฯ อ านวยความสะดวกดูแลเร่ืองการเช็คบตัรโดยสารและสัมภาระต่างๆ 
21.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินมาเพนซ่า มิลาน ประเทศอติาล ีโดยเที่ยวบินที่ EK 373 / EK 101 
  (แวะเปลีย่นเคร่ืองทีดู่ไบประมาณ 2 ช่ัวโมง 1/2)  
 
วนัทีส่อง กรุงเทพฯ – สนามบินมิลาน มาเพนซ่า (อติาล)ี– ชมเมือง -ช้อปป้ิง Serravalle Designer Outlet 
08.15 น. เดินทางถึงสนามบินมิลาน มาเพนซ่า จากนั้นน าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทางและตรวจรับกระเป๋า

เดินทางเรียบร้อย น าท่านเดินทางเขา้สู่ใจกลาง กรุงมิลาน เมืองใหญ่สุดทางตอนเหนือของอิตาลี หน่ึงในเมือง
แห่งธุรกิจ การคา้ แฟชัน่ดีไซน์เนอร์ช่ือดงัของอิตาลี น าท่านเดินทางสู่ บริเวณจัตุรัส มิลาโน ดูโอโม หรือ มหา
วหิารแห่งเมืองมิลาน เพื่อน าท่านชมบริเวณรอบนอกมิลานดูโอโมท่ีสร้างในสไตลนิ์โอโกธิค ท่ีมีความสวยงาม
ดว้ยยอดแหลมกวา่ 100 ยอด ประดบัประดาไปดว้ยรูปแกะสลกัจ านวนมากใหเ้วลาท่านอิสระ เดินเล่นถ่ายรูปกบั 
แกลเลอรี วคิเตอร์เอม็มานูเอล, อนุสาวรียข์องลิโอนาร์โด ดาวนิซี, อนุสาวรียข์องกษตัริยว์คิเตอร์ เอม็มานูเอลท่ี 2 
กษตัริย ์ผูร้วบรวมก่อตั้งประเทศอิตาลี มีเวลาอิสระใหท้่านเดินเล่นชอ้ปป้ิงสบายๆ กบัร้านคา้แบรนดเ์นมมากมาย 
รวมทั้งหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัของมิลาน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่ Serravalle Designer Outlet ใหเ้วลาท่านเดินเล่นชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม

มากมายในราคาพิเศษ   
ค ่า อสิระรับประทานอาหารค ่า ณ.ภัตตาคารภายในเอ๊าท์เลท 



จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว (GENOA) หน่ึงในเมืองใหญ่ท่ีสุดของอิตาลี  
น าท่านเข้าทีพ่กัโรงแรม MESTRENOVOTEL SAN BIAGGIO หรือเทียบเท่า   

 
วนัทีส่าม  เจนัว-ปิซ่า-เวนิส เมสเทร 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

ช่วงเชา้น าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้าอาร์โน เป็นเมืองท่องเท่ียวเอกของแควน้ตอสกานาของ
ประเทศอิตาลี ท่านถ่ายรูปกบั หอเอนแห่งเมืองปิซ่า 1ใน7ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกในยคุประวติัศาสตร์ สถานท่ีกาลิ
เลโอ เคยมาพิสูจน์ทฤษฎีการตกของวตัถุ ใหท้่านเดินเล่นถ่ายภาพกบัหอเอนปิซ่า 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ นครเวนิส ซ่ึงได้รับการขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก   เวนิสเป็นเมืองด้านการ

เดินเรือและศูนยก์ลางการคา้ขายท่ีส าคญัท่ีสุดของทวปียโุรป และยงัเป็นบา้นเกิดของนกัเดินทางผูย้ิ่งใหญ่ มาร์โค
โปโล น าท่านเดินทางสู่ จตุรัสโรม่า เดินเล่นถ่ายรูปบรรยากาศคลองและสะพาน ถ่ายรูปกบั โบสถ์นักบุญลูเซีย 
ท่ีมาของเพลงซานตา้ลูเซีย ใหเ้วลาชอ้ปป้ิงสินคา้ช่ือดงัของเวนิส อยา่งเคร่ืองแกว้มูราโน-หนา้กากคาร์นิวลั-ของท่ี
ระลึกต่างๆ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าณ.ภัตตาคารจีน 
  น าท่านเข้าทีพ่กัโรงแรม AMBASCIATORI BEDBANK หรือเทยีบเท่า     
 
วนัทีส่ี่  เวนิส เมสเทร-จัตุรัสเซนต์มาร์ค-ทะเลสาบโคโม- โลมาสโซ่ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือตรองเคตโตเ้พื่อน าท่านขา้มเรือสู่ฝ่ัง จัตุรัสเซนต์มาร์ค St .Mark Square ชุมชนท่ียิง่ใหญ่
ท่ีสุดของเวนิส ถ่ายรูปกบั สะพานสะอืน้ Bridge of Sighs ท่ีทอดเช่ือมระหวา่งศาลและคุกหลวง เขา้ชม มหา
วหิารเซนต์มาร์ค ท่ีโดดเด่นดว้ยการตกแต่งดว้ยศิลปะยคุโมเสส ก่อนน าท่านเดินไปชม สะพานริอลัโต จากบน
สะพานสามารถถ่ายภาพลงมาเห็นคลองใหญ่ หรือแกรนด์แคแนล สวยประทบัใจ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศัย ให้ท่านได้ลิม้ลองอาหารทะเลท้องถิ่น 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม เมืองท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัทะเลสาบโคโม ติดกบักบัพรมแดนสวิส เพื่อเท่ียวชม ทะเลสาบ

โคโม ข้ึนช่ือวา่เป็นทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในอิตาลี และสามารถเห็นวิวธรรมชาติอนัสวยงาม ของเทือกเขาแอลป์ ท่ี
มีหิมะปกคลุมตลอดปี หลงัจากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมือง  Lomazzo 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม 
น าท่านเข้าทีพ่กัโรงแรม JUST HOTEL LOMAZZO หรือเทยีบเท่า     
 

วนัที่ห้า  โลมาสโซ่- ช้อปป้ิง Fox Town Outlet-ลูเซิร์น-แองเกิล้เบิร์ก 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5


ช่วงเชา้น าท่านเดินทางสู่ Fox Town Factory Stores อยูใ่นประเทศสวติเซอร์แลนด ์ เป็นหา้ง Outlet ท่ีครบครัน
มากท่ีสุดในสวติเซอร์แลนด ์มีมากกวา่ 250 แบรนด ์และตั้งอยูใ่กลก้บั 2 ประเทศคือทั้งสวติเซอร์แลนดแ์ละอิตาลี 
โดยสามารถใชไ้ดท้ั้งเงินสวสิและยโูร ร้านแบรนดเ์นมนั้นครบครันมีใหเ้ลือกชอ้ปมากมาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศัย ให้ท่านได้มีเวลาช้อปป้ิง 
บ่าย เดินทาง เมืองลูเซิร์น เมืองสวยท่ีตั้ งอยู่ริมทะเลสาบ ท่ีได้ช่ือว่าถูกถ่ายรูปมากท่ีสุดของประเทศ ถ่ายรูปกับ 

สะพานไม้ และ อนุสาวรีย์สิงโต สัญลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น เชิญท่านเลือกซ้ือของท่ีระลึก สินคา้คุณภาพดีของ
สวสิ อาทิ นาฬิกาดงั, ช็อคโกแลต, มีดพบัของทหารสวสิ ฯลฯ  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ.ภัตตาคารจีน 
จากนั้นเดินทางเขา้สู่เมือง แองเกิล้เบิร์ก (Engelberg) ซ่ึงเป็นสกีรีสอร์ทช่ือดงัสุดแห่งหน่ึงของสวิตฯ ตั้งอยู่เชิง
เขาแอลป์ท่ีสวยงาม มองเห็นววิทิวทศัน์ของทุ่งหญา้ตดักบัหิมะอนัขาวโพลนปกคลุมยอดเขา 
น าท่านเข้าทีพ่กัโรงแรม TERRACE หรือเทยีบเท่า     

 
วนัที่หก แองเกิล้เบิร์ก-กระเช้าลอยฟ้าขึน้สู่ยอดเขาทติลสิ-มูลูส 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่าน ขึน้กระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศา รอบตัวเอง ชมทศันียภาพอนัตระการตาได้
รอบทิศทางตามเส้นทางข้ึนสู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis) เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกบัการเล่นหิมะบนลานสกี สุด
แสนประทบัใจเป็นอยา่งยิง่  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศัย ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น าท่านเขา้ชม ถ า้น า้แข็ง (Ice Grotto)ทีไ่ม่เคยละลาย  จากนั้นน าท่านสัมผสัประสบการณ์พิเศษ เดินชมววิบน

สะพานแขวนท่ีสูงสุดของยโุรป ตวัสะพานสร้างอยา่งแขง็แรง-ปลอดภยั ท่านสามารถชมทิวทศัน์ของยอดเขา
ต่างๆ ท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะอนัขาวโพลนสร้างความงดงามใหก้บัขนุเขาเป็นอนัมาก / เดินทางสู่ท่ีพกัเมืองมูลูส 
ใกลเ้ขตป่าด า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม 
น าท่านเข้าทีพ่กัโรงแรม HOLIADY INN MULHOUSE หรือเทยีบเท่า     

 
วนัทีเ่จ็ด มูลูส - ป่าด า (เยอรมัน) -ชไตน์ อมั ไรน์-สนามบินซูริก-กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบทิทเิซ่ ทะเลสาบเล็กๆน่ารักท่ีตั้งอยู ่ณ เมืองทิทิเซ่ นอยชตตั กลางหุบเขาของเขตป่าด า 

และท่ีน่ีคือ 1 ในแหล่งผลิตนาฬิกากุ๊กกรูท่ีมีช่ือเสียงของเยอรมนั ท่ีผลิตกนัมาร่วม 400 ปี จนนบัเป็นหน่ึงในของ
ท่ีระลึกท่ีโดดเด่น และยงัมีร้านคา้สินคา้ชั้นน าของเยอรมนั อาทิ เคร่ืองครัว-กรรไกรแต่งเล็บตุก๊ตาคู่ , กระเป๋า
เดินทางริโมวา่ , รองเทา้เบอร์เกน้สตอ็ค , กระเป๋าแอคเนอร์ MGM พเิศษ น าท่านล่องเรือทะเลสาบทิทเิซ่ ก่อนให้
เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปหรือชอ้ปป้ิงสบายๆ 



กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เมนูขาหมูเยอรมัน 
บ่าย น าท่านสู่ เมืองชาฟเฮาเซ่น ท่ีตั้งของ น า้ตกไรน์ ชมความสวยงามของน ้าตกท่ีสวยและใหญ่ท่ีสุดในสวสิ จากนั้น

น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองชไตน์ อมั ไรน์ เป็นเมืองเล็กๆน่ารัก มีแม่น ้าไรน์ไหลผา่นตรงกลาง มีจุดเด่นอยูท่ี่ใน
ส่วนของเมืองเก่าท่ียงัคงถูกอนุรักษไ์วใ้หเ้หมือนสภาพเดิมมากท่ีสุด และภาพวาดตามอาคารบา้นเรือนซ่ึงเรียกวา่
ภาพวาดสีน ้าปูนเปียกหรือ Fresco  ตามบา้นเรือนท่ีศิลปินมาวาดบอกเล่าเร่ืองราวตามท่ีตนตอ้งการ ทั้งภาพวาด
และตวัอาคารน้ีจะถูกซ่อมแซมและดูแลรักษาอยูเ่สมอ นกัท่องเท่ียวไดเ้พลิดเพลินกบัศิลปะฝาผนงัท่ียงัสวยงาม 
บา้นเรือนแบบเก่าผูค้นน่ารัก และ เมืองน่ารักท่ีอยูข่า้ง ๆ แม่น ้าไรน์น้ีจะท าใหทุ้กคนหลงรักตั้งแต่แรกท่ีไดพ้บ  
ไดเ้วลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซูริค เพื่อผา่นขั้นตอนการท าคืนภาษี – เช็คบตัรโดยสาร 
ตรวจหนงัสือเดินทางเพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

22.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินซูริค โดยเที่ยวบินที ่EK 086 / EK 372 
  (แวะเปลีย่นเคร่ืองทีดู่ไบประมาณ 3 ช่ัวโมงเศษ)  
 
วนัทีแ่ปด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

 

 
อตัราค่าบริการ 

พกัห้องละ 2- 3 ท่าน       ท่านละ  49,999 บาท 
พกัเดยีวเพิม่อกี       ท่านละ 8,000  บาท 
 

***อตัราค่าบริการเป็นราคาพเิศษ ทุกคณะ ราคาเดียวและไม่มีราคาส าหรับเด็ก 
***โรงแรมทีบ่ริษัทฯจอง ไม่มีห้องพกัสามเตียง คณะทีม่าสามท่าน ท่านทีส่ามจะต้องจ่ายค่าห้องพกัเดี่ยว 
 
เง่ือนไขการจองทวัร์ 

1. กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือไดรั้บค่ามดัจ าแลว้เท่านั้น 



 
2. หากมีการยกเลิการจอง หลงัจากท่ีช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ า เน่ืองจากเป็นทวัร์

ราคาพิเศษ บริษทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เคร่ืองบินล่วงหนา้  (โดยยงัมิไดร้วมภาษีสนามบิน และภาษีน ้ามนั) ใหก้บัสายการบิน 
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

3. หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษทัฯ จะท าการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะท าการยืน่วซ่ีา ล่วงหนา้ 
1 เดือนคร่ึง- 2 เดือน ก่อนการเดินทาง หากยืน่วซ่ีาและออกบตัรโดยสารแลว้ จะตอ้งช าระค่าเปล่ียนช่ือและค่าภาษีน ้ ามนัท่ี
ปรับเปล่ียน โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และตอ้งยืน่วซ่ีาเด่ียวในกรณีท่ีสถานฑูตมีคิวใหย้ืน่ และตอ้งช าระค่าวีซ่า
ใหม่ท่านละ 4,000 บาท 

4. การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ตอ้งช าระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วนัท าการ  
5. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทวัร์ทั้งหมด กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทั
ฯ ตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจบ็ป่วย บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามดัจ าทั้งหมด เน่ืองจากเหตุผลในขอ้ 2 และหากมียกเลิกหลงัจากออกบตัร
โดยสารและท าการยืน่วซ่ีาแลว้ บริษทัฯ จะท าการคืนเงินไดห้รือไม่ ข้ึนอยูก่บัสายการบิน, วซ่ีา ตลอดจนค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึน ณ ประเทศท่ีเราเดินทาง    

7. กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานฑูต บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามดัจ า และค่าทวัร์ 
8. กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อน หรือ หลงัออกบตัรโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนค่ามดัจ า และค่าทวัร์ 

 
อตัรานีร้วมบริการ 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินเอมิเรตส์ ชั้นประหยดั เส้นทาง กรุงเทพฯ-มิลาน // ซูริค-กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีระบุ, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรับเด็กอายตุ  ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่เกิน 75 ปี  



กรมธรรมพ ์500,000 บาท 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาอิตาล่ี 
 ค่าทิปคนขบัรถ / หวัหนา้ทวัร์ 
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 9 มิ.ย. 

60 และท่านตอ้งช าระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน 
 
อตัรานีไ้ม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบิน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ส าหรับราคาน้ีบริษทัฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพิ่ม 
 ค่าประกนัการเดินทางท่ีนอกเหนือจากรายการทวัร์ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
 หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ       

เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 กรณีท่ีมีการเกิดภยัธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีผูเ้ดินทางก าลงัจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนและ

มีเหตุท าใหก้ารเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน จนกวา่จะไดรั้บการ
ยนืยนัจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศท่ีบริษทัทวัร์ติดต่อวา่สามารถคืนเงินได ้

 บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคน
เขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จ  านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ 

คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 
 
 
 



สถานทูตอติาล ี
*** ทุกท่านต้องแสดงตวัเพ่ือสแกนลายนิว้มือที่ศูนย์ย่ืน VFS ITALY *** 

***ใช้เวลาพจิารณาอนุมัตวิซ่ีา 15 วนัท าการ (กรุณาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง)*** 
 

***ส่ิงที่ท่านควรทราบก่อนย่ืนวซ่ีา*** 
1. สถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดึงเล่มพาสปอร์ตระหวา่งท่ีสถานทูตพิจารณาวซ่ีา  
2. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านกัหรือ

ศึกษาอยูเ่ท่านั้น 
3. การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณาของ

สถานทูตง่ายข้ึน 
หมายเหตุ  กรณีลูกคา้ท่านใดมีการใชพ้าสปอร์ตเดินทางระหวา่งกรุ๊ปยืน่วซ่ีา ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อ
วางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีา 
 

1. หนงัสือเดินทางมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือน (มีหน้าว่างทีย่งัไม่ประทบัตรา 3 หน้าขึน้ไป)  
** ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการขอเกบ็พาสปอร์ตเพยีงเล่มปัจจุบันเท่าน้ัน  

ในกรณีทีม่ีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ต้องแนบมาเพ่ือป้องกนัการสูญหาย 
หากแนบมาแล้วเกดิการสูญหายทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในทุกกรณ ี** 

** ในส่วนของพาสปอร์ตเก่าถ้ามีวซ่ีาเชงเก้นทีเ่คยใช้เดินทางภายใน 3 ปีนับจากปัจจุบัน  
วซ่ีาอเมริกาและวซ่ีาองักฤษ ให้ถ่ายส าเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวซ่ีา 

แนบมาด้วยเพ่ือประกอบการพจิารณาวซ่ีา ** 
 

2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม.จ านวน 2 รูป  ขนาดของใบหนา้วดัจากศรีษะถึงคาง 3 ซม. (ตัวอย่างขนาดรูปด้าน
ขวามือ) และฉากหลงัตอ้งเป็น สีขาวเท่านั้น (ไม่สวมแวน่ตา,ไม่สวมเคร่ืองประดบั) 

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

ช่ือของแต่ละสถานทูต) 
- พนักงานบริษัท :  ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น  ค  า 

น าหนา้นาม  ช่ือ นามสกุล ตรงตามหนา้พาสเท่านั้น ระบุต าแหน่ง อตัรา 
เงินเดือน และวนัเร่ิมท างาน พร้อมตราประทบับริษทั และ ลายเซ็นของผู ้
ออกจดหมายรับรองการท างาน (ต้องมีอายุไม่เกนิ 1 เดือนนับจากวนัย่ืน 
วซ่ีา) 

- ข้าราชการ :  ใชห้นงัสือรับรองต าแหน่งจากหน่วยงานตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษตวัจริง 
เท่านั้น (ต้องมีอายุไม่เกนิ 1 เดือนนับจากวนัย่ืนวซ่ีา) 



- กรณีเกษียณอายุ  :  ใชส้ าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ  
- เจ้าของบริษัท   :  ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทั , หนงัสือจดทะเบียนหา้งหุ้นส่วน (คัดส าเนา 

ไม่เกนิ 3 เดือนนับจากวนัย่ืนวซ่ีา)  
- เจ้าของร้านค้า  :  ใชท้ะเบียนพาณิชย ์(ทพ.4) , พค. 0403 
- ประกอบอาชีพอสิระ  :  พิมพจ์ดหมายรับรองตวัเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต่้อเดือน,วนัเร่ิม 

งาน,ต าแหน่ง พร้อมเอกสารการเสียภาษี (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) และ
หลกัฐานแสดงอาชีพตวัเอง เช่น ภาพถ่าย , สัญญาเช่า , ใบเสร็จแสดงการซ้ือ
ขาย  

 - นักเรียน/นักศึกษา   :  ใชห้นงัสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาองักฤษตวัจริง ระบุชั้นเรียน ค า 
      น าหน้า่นาม  ช่ือ นามสกุล ตรงตามหนา้พาสเท่านั้น พร้อมตราประทบั และ  
      ลายเซ็นของผูอ้อกจดหมายรับรอง (ต้องมีอายุไม่เกนิ 1 เดือนนับจากวนัย่ืน 
      วซ่ีา) 
9.  หลกัฐานการเงิน  ใช้หนังสือรับรองสถานะทางการเงินตัวจริง คู่กบั ส าเนาสมุดบัญชี  ทั้งสองอย่างต้องเป็นเลขบัญชี

เล่มเดียวกนั 
9.1 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Garuntee) ของบญัชีออมทรัพย ์ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ-

นามสกุล เจา้ของบญัชีใหถู้กตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ( อายุไม่เกนิ 15 วนั นับจากวันย่ืนวซ่ีา) 
หมายเหตุ (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN “ แทนการใชช่ื้อของ

แต่ละสถานทูต) 
9.2  ส าเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ย้อนหลงั 6 เดือน  ของบญัชีออมทรัพย ์มียอดเงินในบัญชีไม่ต ่า

กว่า 100,000 บาท ต้องมีการเคล่ือนไหวเรียงทุกเดือนห้ามกระโดดเดือน  (ปรับสมุดบัญชีพร้อมถ่ายส าเนา  7 วนัก่อน

ย่ืนวซ่ีา)  ถ้าในกรณใีช้ Statement กรุณาระบุช่ือ-นามสกุล เจ้าของบัญชีให้ถกูต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  
 

หมายเหตุ  *** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจ า และ บัญชีกระแสรายวนัในการยืน่วซ่ีา 
 
 
 
 
 
 
 



 
กรณไีม่มีบัญชีส่วนตวั หรือ เดก็อายุต า่กว่า 20 ปี 

 
สามารถใหบุ้คคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกนัเท่านั้น เช่น บิดา,มารดา,พี,่นอ้ง  ท า หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank 

Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชีรับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุ ช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย) ( อายุไม่เกิน 15 วนั 
นับจากวนัย่ืนวซ่ีา)  พร้อม ส าเนาสมุดบญัชี หรือ STATEMENT ใชบ้ญัชีเงินฝากออมทรัพยเ์ท่านั้น  ท่ีแสดงถึงการ
เคล่ือนไหวของบญัชียอ้นหลงัอยา่งนอ้ย  6 เดือน  (ปรับสมุดบัญชีพร้อมถ่ายส าเนา  7 วนัก่อนย่ืนวซ่ีา)  พร้อมแนบเอกสารผู้
ออกค่าใช้จ่ายมาด้วย มีดงัน้ี 
- ส าเนาพาสปอร์ตหรือบตัรประชาชน  
- จดหมายระบุความสัมพนัธ์ของผูอ้อกค่าใชจ่้าย  
- เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ เช่น ทะเบียนบา้น , ใบสูติบตัร  
** บุคคลท่ีท างานแลว้ทุกท่าน จะตอ้งแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากส่วนตวัทุกกรณี  ** 

  
 

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

หนังสือให้ความยนิยอมจากอ าเภอ โดยท่ีบิดา-มารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและ
ประทบัตราจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

* กรณีบุตรอยูใ่นความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง จะตอ้งมีหนงัสือรับรองการปกครองบุตร และ
เอกสารการหยา่ร้าง โดยมีขอ้ความระบุวา่ “มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว” 

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

 


