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HILIGHT 
แฟรงกเ์ฟิรต์ | ปราสาทไฮเดลเบิรก์ | ททิเิซ่ | นําตกไรน ์| เบิรน์ | ลูเซิรน์ 
ทติลิส | มิลาน | ฟลอเรนซ ์| ปิซ่า | ชงิเกว แตรเ์ร |ปอรโ์ตฟิโน่ | เจนัว 

 

 

 

 

 
 

 COLORFUL EUROPE 

เยอรมนี – สวิตเซอรแ์ลนด ์– อิตาลี  

 

เดินทาง มีนาคม – พฤษภาคม  

ราคาแนะนําเพยีง 79,900.- 
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 กําหนดการเดนิทาง                                                                                 
 

วนัท ี  4 – 11 มนีาคม2566 79,900.- 

วนัท ี  3 – 10, 15 – 22 เมษายน 2566 85,900.- 

วนัท ี 10 – 17 เมษายน 2566 89,900.- 

วนัท ี 1 – 8 พฤษภาคม 2566 85,900.- 

วนัท ี 29  เมษายน – 6 พฤษภาคม 2566 89,900.- 

วนัท ี 29  พฤษภาคม – 5 มถินุายน 2566 85,900.- 

 

วันท ี1 กรุงเทพ – มัสกัต 

.  น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู  เคาน์เตอร ์ สายการบินโอมานแอร ์โดยมี

เจา้หนา้ทคีอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

.  น. ออกเดินทางสู่มสักตั โดยเทียวบินท ีWY816 

 .  น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต รอเปลียนเครอืง 

วันท ี  แฟรงกเ์ฟิรต์ – ปราสาทไฮเดลเบิรก์ – ททิเิซ่ 

.  น. ออกเดินทางต่อสู่แฟรงคเ์ฟิรต์ โดยเทียวบินท ีWY115 

.  น. ถึงสนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถินชา้กว่าประเทศไทย  ชวัโมง และจะเปลียนเป็น  ชวัโมงในวนัที 

 ตุลาคม ) นาํท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นาํท่านเดินทางเขา้สู่ตัวเมืองแฟรงกเ์ฟิร์ต (Frankfurt) 

ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท์สีาํคญัของเยอรมนี รวมทงัเป็นศนูยก์ลางการธนาคารการเงินและการคา้หุน้ทีสาํคญัของ

ประเทศ จากนนันาํท่านชมปราสาทไฮเดลเบิรก์ (Eidelberg Castle) ทสีรา้งขึนอยู่บนเชิงเขาเหนือแม่นาํเน็กคาร ์ซงึสามารถ

มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองไดโ้ดยรอบ โดยตัวปราสาทสรา้งดว้ยหินทรายสีแดงซึงมีอายุกว่า  ปี ชมประตูคืนเดียว 

(Elisabeth’s Gate) ทีสรา้งขึนโดยคาํสงัของพระเจา้เฟเดอรกิ ทีสรา้งเพือเป็นของขวญัวนัเกิดแด่ พระมเหสี อลิซาเบธ ซงึสรา้ง

เสรจ็ภายในคืนเดียว จากนนัชมถงัไวนที์ใหญ่ทสีดุในโลกมีความจุถึง ,  ลิตร 

วันท ี เส้นทางการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรม 

วันท ี . กรุงเทพ – มสักตั ✈ ✈ ✈ - 

วันท ี . แฟรงกเ์ฟิรต์ – ปราสาทไฮเดลเบริก์ – ทิทิเซ่ ✈   MERITIM TITISEE 

วันท ี . ทิทิเซ่ – นาํตกไรน ์– เบิรน์ – ลเูซิรน์    IBIS STYLES LUZERN CITY 

วันท ี . ลเูซิรน์ – ทิตลิส – มิลาน    HOLIDAY INN MILAN NORD 

ZARA 

วันท ี . มิลาน – ฟลอเรนซ ์– ปิซ่า    NH PISA 

วันท ี . ปิซ่า – ลา สเปเซีย – ชิงเกว แตรเ์ร    NH LA SPEZIA 

วันท ี . ลา สเปเซีย – ปอรโ์ตฟิโน่ – เจนวั – Designer Outlet 

Serravalle– สนามบิน 

  ✈  

วันท ี . มสักตั - กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย 

 

จากนนันาํท่านเดินทางสู่เมืองททิเิซ่(Titisee) เมืองริมทะเลสาปทีตงัอยู่ในเขตป่าดาํ (Black Forest) ให้ท่านไดอิ้สระชมความ

งามของบา้นเรือน นําท่านล่องเรือชมทัศนียภาพของป่าสนอยู่บนภูเขา ทีเรียกว่า แบล็กฟอเรสต  ์สถานทีอนัเป็นตน้

กาํเนิดนาฬิกากุ๊กกู ใหท้่านไดม้ีโอกาสชิมเคก้แบล็กฟอเรสอันขึนชือ ณ เมืองตน้ตาํรบัตามอัธยาศยั และเพลิดเพลินกับการ

เลือกซือสินคา้ทีระลึก (กรณีทีไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิคืนเงินให้ท่านละ 5 EUR และเปลียน

โปรแกรมเป็นเดินเล่นริมทะเลสาบแทน) 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารอาหารพืนเมือง 

ทพีกั นาํท่านเขา้สู่ทีพกั MERITIM TITISEE หรือเทยีบเทา่ 

 

วันท ี   ททิเิซ่ – นาํตกไรน ์– เบิรน์ – ลูเซิรน์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนนันาํท่านเดินทางเขา้สู่เมืองชาฟฟ์เฮาเซินเมืองเล็กๆทีตงัอยู่ทางเหนือของสวิตเซอรแ์ลนดต์ิดกับพรมแดนเยอรมนี โดย

สถาปัตยกรรมของบา้นเรือนในเมืองนนัตกแต่งดว้ยศิลปะแบบเรเนอซองซแ์ละศิลปกรรมแบบเฟรสโกรวมกบัภาพวาดตามผนัง

ของอาคารต่างๆทีบอกเรืองราวของชาวเมืองอย่างสวยงาม นอกจากนนัแลว้เมืองนียังมีชือเสียงจากการทีเป็นทีตงัของนาํตก

ไรน ์(Rhine Fall) ซงึเป็นนาํตกทีใหญ่ทีสดุในยโุรป  นาํท่านชมนําตกไรน ์(RhineFall) นาํตกทีใหญ่สวยงามและตืนตาตืนใจซงึ

เกิดจากแม่นาํไรน์ทังสายไหลผ่านหน้าผากว้าง  เมตร จึงเป็นนาํตกขนาดใหญ่ทีสุดในยุโรปและไดชื้อว่าเป็นนาํตกที

สวยงามทีสดุในยโุรปกลางดว้ย อิสระใหท้่านไดชื้นชมความงามของนาํตกและถ่ายรูปตามอธัยาศยั   

 หลงัจากนนันาํท่านเดินทางสู่กรุงเบิรน์ (Bern) ซงึไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.  

นอกจากนเีบิรน์ยงัถกูจดัอนัดบัอยู่ใน     ใน  ของเมืองทีมีคณุภาพชีวิตทีดีทีสดุของโลกในปี ค.ศ.  นาํท่านชมบ่อหมีสี

นําตาล (Bear Park) สตัวท์ีเป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบิรน์ นาํท่าน  ชมมารก์าสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไม้

และบูติค เป็นย่านทีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกับการเดินเทียวชมอาคารเก่า อาย ุ -  ปี นาํท่านลดัเลาะชม ถนนจงุเคอรน์

กาสเซ ถนนทีมีระดบัสงูสดุของเมืองนี ถนนกรมักาสเซ ซงึเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม

นาฬิกาไซท้ ์คล็อคเค่นทรมั อายุ  ปี ทีมี “โชว”์ ใหดู้ทุกๆชวัโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครงั นาํท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ ์

Munster สิงก่อสรา้งทางศาสนาทีใหญ่ทีสดุในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ถกูสรา้งขึนในปี ค.ศ.  ประตจูะมีภาพทีบรรยายถึง

การตดัสินครงัสดุทา้ยของพระเจา้   

 

 



2305-0701-GQ3FRAWY002                                                       www.smileytour.com                                                             Page 4 of 17 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

บ่าย เดินทางต่อสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเทียวยอดนิยมอนัดบัหนึงของสวิตเซอรแ์ลนด ์ทีถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบ

และขุนเขา จากนันพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ทีแกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพือเป็นอนุสรณ์

ราํลกึถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสทีเกิดจากการปฏิวตัิในฝรงัเศสเมอืปี ค.ศ.  ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel 

Bridge) ซึงมีความยาวถึง  เมตร ทอดขา้มผ่านแม่นาํรอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึงเป็นเหมือนสญัลกัษณข์องเมืองลู

เซิร ์น เป็นสะพานไม้ทีมีหลังคาทีเก่าแก่ทีสุดในยุโรป สร้างขึนเมือปี ค.ศ.  โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาด

ประวตัิศาสตรข์องชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน   

คาํ อิสระอาหารคาํตามอธัยาศยั 

ทพีกั นาํท่านเขา้สู่ทีพกั IBIS STYLES LUZERN CITY หรอืเทยีบเท่า 

 

วันท ี  ลูเซิรน์ – ทติลสิ – มิลาน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่านขึนกระเชา้ลอยฟ้าทนัสมยัระบบใหม่ล่าสดุหมนุ  องศา รอบตวัเอง ชมทศันียภาพอนัตระการตาไดร้อบทิศทางตาม

เสน้ทางขึนสู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis) เขา้ชมถาํนาํแข็ง (Ice Grotto)ทไีม่เคยละลาย  เชิญเพลิดเพลินสนกุสนานกับการเล่นหิมะ

บนลานสกี สุดแสนประทบัใจเป็นอย่างยิง ชมทิวทศันข์องยอดเขาต่างๆ ทีปกคลุมไปดว้ยหิมะอนัขาวโพลนสรา้งความงดงาม

ใหก้บัขุนเขาเป็นอนัมาก ใหเ้วลาท่านเดินขา้ม" The TITLIS Cliff Walk "  สะพานแขวนทีตงัอยู่สงูทีสดุของทวีปยโุรป ทีความสงู 

3,  เมตรจากระดับนาํทะเล สะพานมีความยาว  เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพทีสวยงามของเทือกเขาแอลป์ อัน

สวยงามแบบกวา้งไกลสดุสายตา (สะพานแขวนอาจจะปิด ในกรณีถา้สภาพอากาศไม่เอืออาํนวย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืนเมือง 

บ่าย จากนนัเดินทางขา้มพรหมแดนสวิตเซอรแ์ลนด ์– อิตาลี สู่ตวัเมืองมิลาน (Milan) เมืองทีเรียกไดว้่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชนั

ของโลก นาํท่านชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano)   ทีสรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ทีผสมผสานกัน เป็น

สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก สมยัฟืนฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele 

II) ทนีบัว่าเป็นชอปปิงมอลลท์ีสวยงาม หรูหราและเก่าแก่ทีสดุในเมืองมิลาน อนสุาวรีย ์ของกษัตรยิว์ิคเตอร ์เอ็มมานเูอลที 2 ผู้

รเิรมิการรวมชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาลี และอนสุาวรียข์องศิลปินชือดงัในยคุเรเนซองสอี์ก 1 ท่าน คือ ลิโอนารโ์ด ดารว์ินซี ทีอยู่

ในบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
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ทพีกั นาํท่านเขา้สู่ทีพกั HOLIDAY INN MILAN NORD ZARA หรือเทยีบเท่า 

วันท ี5 มิลาน – ฟลอเรนซ ์– ปิซ่า 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางต่อสู่แควน้ทสัคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน้ คือ ฟลอเรนซ ์(Florence) ทีไดร้บัขนานนามว่าเป็น

เมืองศูนยก์ลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส ์ซึงลว้นแลว้แต่มีโบราณสถานสาํคัญ และมีทิวทัศนต์ามธรรมชาติทีสวยงาม จน

ไดร้บัการแต่งตงัใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโกเ้มือ ปี ค.ศ.  ทาํใหท้สัคานีมีชือเสียงในฐานะดินแดนท่องเทียวยอด

นิยมระดบัโลก นกัท่องเทียวทวัโลก ชมความยงิใหญ่ และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria 

Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ ์ทีใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึงโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมทีใชห้ินอ่อนหลายสี

ตกแต่งผสมผสานกนัไดอ้ย่างงดงาม นาํชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซงึรายลอ้มไปดว้ยรูปปัน อาทิ 

เช่น รูปปันเทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอรซ์ิอุสถือหวัเมดูซ่า (Perseus with the Head of Medusa), รูป

ปันเดวิด ผลงานทีมีชือเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ จากนนันาํท่าน มาริมฝังแม่นาํอารโ์น จะพบกับสะพานเวคคิโอ (Vecchio) 

สะพานเก่าแก่ทีมีมีรา้นขายทอง และอญัมณีอยู่ทงัสองขา้ง 

กลางวนั 

บ่าย 

 

 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืนเมือง 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะทีสาํคัญของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวันตกของ Florence ดา้น

ตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน แม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมืองทีมีชือเสียงและเป็นทีรูจ้ักของ

นักท่องเทียวทวัโลก  นาํท่านเขา้สู่บริเวณจัตุรัสกัมโป เดย ์มีราโกลี (Compo Dei Miracoli)   ทีประกอบดว้ยกลุ่มอาคาร

สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเริมจากหอพิธีเจิมนํามนต ์(Baptistry of St. John) ทใีหญ่ทีสดุในอิตาลี, มหาวิหารดูโอ

โม (Duomo) ทงีดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซ่าอนัเลือง ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สญัลกัษณแ์ห่งเมืองปิ

ซ่า 1 ใน  สิงมหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง เริมสรา้งเมือปี ค.ศ.  ใชเ้วลาสรา้งประมาณ  ปี แต่ระหว่างการก่อสรา้งตอ้ง

หยดุชะงกัลงไปเมือสรา้งไปไดถ้ึงชนั  ก็เกิดการยบุตวัของฐานขึนมา และต่อมาก็มีการสรา้งหอต่อเติมขึนอีกจนแลว้เสรจ็ โดย

ใช้เวลาสรา้งทงัหมดถึง  ปี โดยทีหอเอนปิซ่านี กาลิเลโอ  บิดาแห่งวิทยาศาสตร ์ซึงเป็นชาวอิตาเลียนไดใ้ชเ้ป็นสถานที

ทดลองทฤษฎีแรงโนม้ถ่วงของโลกทีว่า สิงของสองชิน นาํหนกัไม่เท่ากนั ถา้ปล่อยสิงของทงัสองชนิจากทสีงูพรอ้มกนั ก็จะตกถงึ

พืนพรอ้มกนั จากนนัใหท้่านอิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือสินคา้ทีระลึกราคาถกู ทีมรีา้นคา้เรียงรายอยู่มากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ทพีกั นาํท่านเขา้สู่ทีพกั NH PISA หรือเทียบเท่า 

วันท ี  ปิซ่า – ลา สเปเซีย – ชิงเกว แตรเ์ร  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 
  

นาํท่านเดินทางสู่เมืองลา สเปเซีย (La Spezia) เมืองในเขตลิกูเรีย ตอนเหนือของอิตาลีอยู่ระหว่างเมืองเจนวั และ ปิซ่า ใน

บรเิวณอ่าวลิกเูรหนึงในอ่าวทีมีความสาํคญัทางดา้นการคา้และการทหาร   
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืนเมือง 

บ่าย นาํท่านโดยสารรถไฟสู่ชิงเกว แตรเ์ร (Cinque Terre) หมู่บา้นเล็กๆ ทีตงัอยู่บรเิวณรมิชายฝังรเิวียร่าของอิตาลี ทมีีความหมาย

ว่า “ดินแดนทังห้า (Five Land)” ตังบนหน้าผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนติดทะเลบริเวณชายฝังแคว้นลิกูเ รีย 

ป ร ะ ก อ บ ด้ว ย ห มู่ บ้ า น   แ ห่ ง  ได้แ ก่  MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA แ ล ะ 

RIOMAGGIORE โดยทงัหา้หมู่บา้นนี มีหุบเขาลอ้มรอบ ประกอบกันเป็นส่วนหนึงของอุทยานแห่งชาติฯ และไดร้บัการขึน

ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกอี้กดว้ย นาํท่านชมความงามของหมู่บา้นทีมีสีสนัสวยงาม สรา้งลดหลนักันตามเนินผาริม

ทะเล นาํท่านเดินเล่นชมหมู่บ้านริโอแมกจิโอเร่ (Rio –Maggiore) เป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ ทีมีเสน่หแ์ละมีบรรยากาศ

เหมือนเมืองตุ๊กตา บา้นเรือนทีตงัลดหลนักันบนหนา้ผาทีปกคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจีตัดกับนาํทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนสีเทอร์

ควอยซ ์อิสระใหท้่านชมความงดงามและถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนนันาํท่านสู่หมู่บ้านมานาโรล่า (Manarola) อาจไดชื้อว่า

เป็นหมู่บา้นทีเล็กเป็นอนัดบัสอง แต่มีความเก่าแก่ทีสดุในบรรดาหมู่บา้นทงั  ทีสรา้งมาตงัแต่ปี ค.ศ.  จากนนันาํท่าน

เดินทางกลบัสู่เมืองลา สเปเซีย (La Spezia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารอาหารพืนเมือง 

ทพีกั นาํท่านเขา้สู่ทีพกั NH LA SPEZIA หรือเทยีบเท่า 

 

วันท ี7 ลา สเปเซีย – ปอรโ์ตฟิโน่ – เจนัว – Designer Outlet Serravalle – มิลาน – สนามบิน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองปอรโ์ตฟิโน(่Portofino)  หมู่บา้นประมงเล็กๆในอิตาลี และเป็นรีสอรท์เมืองสวรรคส์าํหรบันกัท่องเทียว

ในเมืองเจนวัของอิตาเลียนรเิวียรา่ ลอ้มรอบดว้ยท่าเรือเล็กๆทีอยู่ท่ามกลางเมืองท่าของเมดิเตอรเ์รเนียนทีสวยๆมากมาย เมือง

ปอรโ์ตฟิโน เป็นเมืองเล็กน่ารกัดว้ยบา้นเรือนหลากสีสนัทีตงัอยู่ตามเชิงเขาเขียวชอุ่มโอบลอ้มอ่าวทีมีเรือยอรช์ (Yatch) จอด

เรียงรายอย่างเป็นระเบียบความสวยงามของทีนนีนัถึงกบัทาํใหบ้รษิทัในเครือวอลทดิ์สนีย ์(WALT DISNEY)  นาํท่านสู่เมือง เจ

นัว (Genoa) เมืองทีใหญ่ทีสุดของอิตาลีทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ โดยเมืองนีมีชือเสียงจากการเป็นบา้นเกิดของคริสโต

เฟอร ์โคลมับัส นักเดินเรือทียิงใหญ่ของโลก  ชมเขตเมืองเก่าศูนยก์ลางทางประวตัิศาสตรที์ใหญ่ทีสดุของยุโรป เป็นเมืองทีมี

ความรุ่งเรืองมาตงัแต่คริสตศ์ตวรรษที 11 มาจนถึง ค.ศ. 1797 ปัจจุบนัเป็นเมืองศูนยก์ลางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมผลิต

รถยนตข์องอติาลีไดแ้ก่ เฟียต, อลัฟ่าโรมีโอ, แลนเซีย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
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บ่าย จากนนันาํท่านชอ้ปปิงสินคา้ใน Designer Outlet Serravalle ทีมีแบรนดช์นันาํของโลกมารวมไวท้ีนีกว่า  รา้นคา้ใหท้่าน

ไดช้อ้ปปิงอย่างจุใจ 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนาํเดินทางสู่สนามบินเมืองมิลานเพือใหท้่านมีเวลาในการทาํการคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการ

เลือกซอืสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

.  น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสารเทียวบินที WY144 

 

วันท ี  มัสกัต – กรุงเทพฯ 

.   น. เดินทางถึงสนามบินมสักตั รอเปลียนเครือง 

.  น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพดว้ยเทียวบินที WY815 

.  น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ   

 

 
  

COLORFUL EUROPE 

เยอรมนี – สวิตเซอรแ์ลนด ์– อิตาลี  วัน  คืน 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก -  ท่าน 

ท่านละ 

พักเดียวเพมิ 

ทา่นละ 

4 –  มีนาคม  79,900.- 11,900.- 

3 –  เมษายน  85,900.- 14,900.- 

10 –  เมษายน  89,900.- 14,900.- 

15 –  เมษายน  85,900.- 14,900.- 

1 –  พฤษภาคม  85,900.- 14,900.- 

  เมษายน –  พฤษภาคม  89,900.- 14,900.- 

  พฤษภาคม –  มิถนุายน  85,900.- 14,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงอืนไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน ) 

ผูมี้สญัชาติไทย 

► เอกสารทตีอ้งทาํการเตรียมกอ่นเดินทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านมากกว่า 6 เดือน) 
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2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate (ขอ้มลูตรงตามพาสปอรต์) หรือ เอกสาร International Vaccinated Certificate (สามารถ

ลงทะเบียนขอออนไลน ์ไดใ้นแอปพลิเคชนั “หมอพรอ้ม” หรอืวคัซนีพาสปอรต์ *เล่มสีเหลือง* ทอีอกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

ทไีดร้บัวคัซีนครบถว้นมาแลว้ 

3. ไม่ตอ้งลงทะเบียน Thailand Pass - เดินทางเขา้ประเทศโดยไม่ตอ้งกกัตวัและไม่ตอ้งตรวจหาเชือโควิด-19 เมอืเดินทางกลบัมาถึงประเทศไทย 

► เงอืนไขวคัซีน การเดินทางท่องเทียวในทวีปยโุรป  

หลกัฐานการไดร้บัวคัซีน ตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรือ Johnson & Johnson 1 โดส 

 

เงอืนไขการใหบ้ริการ 

1.   ชาํระเงนิมัดจาํท่านละ ,  บาท โดยโอนเขา้บญัชี ทีนงัจะยืนยนัเมอืไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านนั 

.   ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเดินทาง ทีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า  เดือน เพือทาํการจองคิวยืนวีซ่าภายใน   วันนบัจากวนัจอง 

      หากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

3. เมอืไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 

4. หากท่านทีตอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ทีก่อนออกบัตรโดยสารทุกครงั 

  หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิไมร่บัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายทีเกิดขึน 

5. การยืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขันตอนการยนืวีซ่าไม่เหมือนกนั ทงัแบบหมู่คณะและยืน รายบุคคล (แสดง

  ตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที 

6.  หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นงัรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวกใน  การเดินทาง

ท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า -  ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนอืงจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์งัหมด 

 

อัตราค่าบริการนีรวม 

1. ค่าตัวเครืองบิน ชันประหยัด ( Economy Class) ทีระบุวันเดินทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน

จาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทียวตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามทีระบใุนรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าที) 

ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ ,000,  บาท  

ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ ,  บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์ 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิมเติมกับทางบรษิัท

ได้ **  

- เบียประกันเริมต้น  บาท [ระยะเวลา -  วัน] 

- เบียประกันเริมต้น  บาท [ระยะเวลา -  วนั]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทมีีอายุตังแต่แรกเกิด ถึง  ปี **   
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[รักษาพยาบาล  ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ .  ล้านบาท] 

8.  ค่าภาษีมลูค่าเพมิ % (เฉพาะค่าบรกิาร) 

 

อัตราค่าบรกิารนีไม่รวม 
     .  ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 

  2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครืองดืมทีสงัพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่านาํหนกัเกินจากทาง

สายการบินกาํหนด, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค    

       ประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าทีสญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

  3. ค่าธรรมเนียมนาํมนัและภาษีสนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรบัขึนราคา 

  4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง 

  5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี รวมค่าบรกิารยืนวีซ่า ( , .-บาท) 

  6. ค่าทิปพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถิน  (  ยโูร/ต่อท่าน)  

  7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (  ยโูร/ต่อท่าน) 

 

เงอืนไขการชาํระค่าทัวรส่์วนทีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทเีหลือ 45 วันก่อนการเดินทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรอืยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจริง 

 

ข้อมูลเบืองต้นในการเตรียมเอกสารยืนวีซ่าและการยืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารทีดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทตู

ง่ายขึน 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ

ล่วงหนา้เพือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าทีค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม

ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุติัวีซ่าได ้ 

3. สาํหรบัผูเ้ดินทางทีศึกษาหรือทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศทีตนพาํนกัหรือศึกษาอยู่

เท่านนั 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ตาํกว่า  เดือน โดยนบัวนัเรมิเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตาํกว่า  เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยืน

คาํรอ้งขอทาํหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้บัทางบรษิัทดว้ย เนืองจากประวตัิการเดนิทางของ

ท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิงในการยืนคาํรอ้งขอวีซ่า และจาํนวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างสาํหรบัติดวีซ่าไม่ตาํกว่า  หนา้ 

5. ท่านทีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนันๆ และพาสปอรต์ 

ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

ข้อมูลเพมิเติมเรืองตวัเครืองบินและทีนังบนเครืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้าํรองทีนงัพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตวัเครืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิการเรียกเก็บค่ามัดจาํตวัเครืองบิน ซงึมีค่าใชจ้่าย ประมาณ ,000 – 5,  บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
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2.  หากตวัเครืองบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามทีเกิดขึนจรงิ และ

รอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ -  เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นงัท ีLong Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ีจะนงัตอ้งมคีุณสมบตัิตรงตามทีสายการบินกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้

ทีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อืนไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเครืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นาํหนัก

ประมาณ  กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ีมีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอาํนาจในการใหที้นงั Long leg ขึนอยู่กับทางเจา้หนา้ที

เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านนั 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก  วนั ขึนไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใชจ้่ายทงัหมด 

2. แจง้ยกเลิกภายใน -  วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ ,  บาท  

3. แจง้ยกเลิกภายใน -  วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ ,  บาท 

4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า  วันก่อนเดินทาง   ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใชจ้่ายทงัหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จาํนวนท ีบริษัทฯกาํหนดไว้ (20ท่านขึนไป) เนอืงจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกนั

บรษิัทตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิัทฯจะทาํการเลือนการเดินทางของ

ท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายทีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาํตวั และค่าธรรมเนียมวี

ซ่าตามที สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทัวร ์

     หรือมดัจาํมาแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยืนวีซ่า /   

     ค่ามดัจาํตวัเครืองบินหรือค่าตวัเครืองบิน (กรณีออกตวัเครืองบินแลว้)   ค่าส่วนต่างในกรณีทีกรุ๊ปออก 

     เดินทางไม่ครบตามจาํนวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตวัโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ  ไม่คืนค่าทวัร ์

      ทงัหมด 

9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนอืงจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ไม่ว่า 

      เหตุผลใดๆ ตามทางบรษิัทของสงวนสิทธิในการ ไมค่ืนค่าทัวรท์ังหมด 

 

ข้อมูลเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทีพัก 
1. เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ  ท่าน/  เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ  

ท่าน แต่อาจจะได้เป็น  เตียงใหญ่กับ  เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครืองปรบัอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอณุหภมูิตาํ 

3. กรณีทีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม  

      บรษิัทฯขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดียวอาจเป็นหอ้งทีมีขนาดกะทดัรตั  

      และไม่มอี่างอาบนาํ ซงึขึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนนัๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัทําการ 

ยนืวซีา่แสดงตนทศีนูยย์นืวซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคารขอ
เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยนืวซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ททีวัรใ์หร้บัทราบตงัแตท่ทีา่นทําการ
จองทวัรเ์ขา้มา เพอืทําการแกไ้ขในการขอวซี่าในครงัน ีมฉิะนนัหากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมี

ผลเสยีตอ่การขอวซี่าของทา่นในครงัน*ี* 

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ** 

หมายเหตุ: การยนืวซีา่แตล่ะครงักบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งทําการยนืวซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นนั 

โดยการยนืเป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจีํานวน 15 คน ขนึไป โดยทางศูนยร์บัยนื จะเป็นผูก้ําหนดวนั

ยนืวซี่าเท่านนั ถา้หากผูเ้ดนิทางไม่สามารถไปยนืวซี่าในวนัทกีําหนดได ้อาจมคี่าใช้จ่าย

เพมิเตมิ (Premium) ดงัน ี 

 ในกรณีทเีหลอืระยะเวลายนืวซีา่นอ้ยกวา่ 15 วนัทําการ นบัจากวนัเดนิทาง                มี

คา่ใชจ้า่ยเพมิ  ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทเีหลอืเวลายนืวซี่าเหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนัทําการ จะมคีา่ Fast Track เพมิเตมิอกี 

ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ทงัน ีคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระกบัทางศนูยร์บัยนืโดยตรง** 

 

 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบัวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย)  
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***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พํานกัอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยนืขอวซี่าจะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทาง

สถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถ

ยนืขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนรีวมไปถงึผูเ้ดนิทาง

ทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ (พนื

หลังขาวเทา่นัน ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรอืเครอืงประดับ 

ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดา

ของธนาคารทัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วันกอ่นวันยนืวซีา่ และหากบัญชกีระโดด

เดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน) 

และตอ้งขอ Bank Certificate จากทางธนาคารดว้ย 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลทสีามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พี

นอ้ง ทมีสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสัมพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ขอ Bank Guarantee จากทางธนาคาร ระบชุอืเจา้ของบัญชบีคุคลทอีอกคา่ใชจ้า่ยและชอืผูท้ถีกู

รับรองค่าใชจ้า่ยให ้ตอ้งสะกดใหต้รงกบัพาสปอรต์ 

3.2.3. ถ่ายสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทอีอกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.4. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้อีอกให ้และผูท้ถีกูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนาทะเบยีน

สมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทุน และสลากออมสนิ** 
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4. หลกัฐานการทํางาน   

 - เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

 - เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตุําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเรมิทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) หนงัสอืจะตอ้งมลีายเซ็นและตราประทบับรษิทั 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบนัทกีําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุํากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอือาํเภอ 

(1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นัน) 

6.2 ในกรณีบดิาและมารดาหยา่กนั ขอสําเนาใบบนัทกึการหยา่โดยตอ้งระบวุา่ บตุรอยูใ่นอํานาจการ

ปกครองของใคร   

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อใบปกครองบตุร (ปค.14) จากเขต

หรอือําเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทมีกีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่นนั  

6.4 ท่านจะตอ้งนําหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศตัวจรงิ จากขอ้ 6.1 หรอืสําเนาใบบันทกึ

การหยา่ทมีสีลักหลัง จากขอ้ 6.2 หรอืหนังสอืปกครองบตุรจากขอ้ 6.3 ตัวจรงิ  ไปแปลเป็น

ภาษาองักฤษและประทบัตราจากกระทรวงตา่งประเทศ ใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่นนํามายนื มเิชน่นัน

ทางศนูยร์ับยนื vfs จะไมร่ับยนืเอกสารของบตุรทา่นโดยเด็ดขาด 

6.5 เนอืงจากการแปลประทบัตราจากกระทรวงตา่งประเทศ จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หากทา่นไม่

แน่ใจวา่เอกสารใชไ้ดห้รอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์อ่นนําไปแปลประทบัตรากระทรวงตา่งประเทศ 

มเิชน่นันท่านอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิและเสยีเวลาอันมคีา่ของทา่นเพอืไปทําเอกสารใหมอ่กีรอบ หาก

เอกสารทที่านทํามาแลว้นันกลายเป็นเอกสารทใีชย้นืไมไ่ด ้

***โปรดอา่น กอ่นททีา่นจะไปทําหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือาํเภอใหบุ้ตรของทา่น 
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- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดย

มารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบ

สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนา

บัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักับเด็ก จากอําเภอตน้

สังกัด พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- หากพ่อหรอืแม่มวีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้นืวซีา่พรอ้มลกู ใหทํ้าจดหมายชแีจง

ภาษาอังกฤษ อธบิายว่ามวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวัุนเรมิและวันหมดอายวุซีา่ พรอ้ม

ทังถ่ายสําเนาหนา้พาสปอรต์และหนา้วซีา่นันมาแนบดว้ย 

7. หา้มเซ็นรับรองสําเนาถูกตอ้งในเอกสารทกุชนดิ ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์เกยีวกบัใบคํารอ้ง

ขอวซีา่เทา่นนั 

8. กรณีเด็กอายตุํากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สัมภาษณ์กับบตุรทสีถานทตูดว้ย ทงัสองทา่น (เฉพาะควิเดยีวเท่านัน) 

เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดท้กุเวลา หากทาง

สถานทตูแจง้ขอเพมิเตมิ 
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แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยนืวซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ททีวัรใ์หร้บัทราบตงัแตท่ทีา่นทําการ
จองทวัรเ์ขา้มา เพอืทําการแกไ้ขในการขอวซี่าในครงัน ีมฉิะนนัหากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมี

ผลเสยีตอ่การขอวซี่าของทา่นในครงัน*ี* 

 

(กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนอืงจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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

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

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

3. ชอืตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………….……………………… 

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

5. สถานทเีกดิ (จังหวัด) ……….………………..………………………………………  

6. ประเทศทเีกดิ…….………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................สญัชาตโิดยกําเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อนืๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชอื-นามสกลุ ทอียู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อีํานาจปกครอง/

ดแูลผูเ้ยาว ์

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

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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11. ทอียูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื............................................. 

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

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสอืผา้ ขายอาหาร เป็นตน้ 

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

13. ชอืบรษัิทหรอืรา้นคา้ ทอียู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชอื ทอียูข่องสถาบัน

ศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทเีคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทผีา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ังแตว่ันท.ี..............................ถงึวันท.ี.................................... 

15. เคยถูกพมิพล์ายนวิมอืเพอืการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี 

                  ไม่เคย   เคย (กรณุาระบวัุนท ีหากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 
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17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหว่างการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้นืออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุอื .............................................    

สงิทชีว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สงิทชีว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทพัีกทมีผีูจ้ดัหาให ้

   ชําระค่าทพีักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทังหมดระหว่างพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อนืๆ (โปรดระบ)ุ     อนืๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ 

ทงันบีรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั 


