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Gondola Ride ,Vaduz and Rapperswil-Jona 

อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์
8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ชมความอลงัการของมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ทีน่ครวาตกินั 

 ลอ่งเรอืกอนโดลา่ทีเ่กาะเวนสิ (Venice) ดนิแดนสุดแสนโรแมนตกิบน 

 ขึน้กระเชา้ลอยฟ้าทนัสมยัระบบใหมล่า่สุดหมุน 360 องศา รอบตวัเอง สูย่อดเขาทติลสิ (Titlis) 

 เยอืนเมอืงรพัเพอรส์วลิ - โจนา (Rapperswil-Jona) เมอืงแหง่กุหลาบ 

 แวะประทบัตราเลม่หนงัสอืเดนิทาง (Passport Stamp) ทีเ่มอืงวาดุซ (Vaduz) เมอืงหลวงของ

ประเทศลกิเตนสไตน ์(Liechtenstein)  

 เขา้ชมหอสมุดโบราณ(Abbey Library หรอื Stifsbibliotek) หอ้งสมุดทีร่วยและเก่าแก่ทีสุ่ดใน

โลก ทีเ่มอืงเซนทก์ลัเลน (St.Gallen) 

 
 

 
 
 

ราคาเร ิม่ตน้ 59,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 
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         ก าหนดการเดนิทาง        
  
วนัที ่  30 เม.ย.-7 พ.ค. 62 59,900.- 

วนัที ่  14-21 พ.ค., 25 พ.ค.-1 ม.ิย. 62 59,900.- 

วนัที ่  8-15 , 22-29  ม.ิย. 62 59,900.- 

     
                                          
     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  

หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2. 
โรม – โคลอสเซีย่ม  – มหำวหิำรเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซีย่ม - 
ปรำโต ้

✈ O O ART MUSEO   

3. ปรำโต ้- ฟลอเรนซ ์– ปิซำ่ – เวนสิ เมสเตร ้ O O O HOLIDAY INN 

4. เกำะเวนสิ – จตรุัสซำนมำรโ์ค – น่ังเรอืกอนโดลำ่ – มลิำน O O O BEST WESTERN  

5. มลิำน – แองเกิล้เบริก์ – ยอดเขำทติลสิ – ลเูซริน์ – ซกุ O O X PARK HOTEL 

6. ซกุ -  รัพเพอรส์วลิ โจนำ – วำดซุ - เซนทก์ลัเลน O O O RADISSON BLU 

7. ซรูคิ – สนำมบนิ   O ✈ ✈  

8 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรุงเทพฯ  

21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบนิสวุรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศประตู 2 เคานเ์ตอร ์D สายการ

บนิไทย โดยมเีจำ้หนำ้ที ่คอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวก 

วนัที ่2: โรม – โคลอสเซีย่ม  – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซีย่ม - ปราโต ้

00.20   ออกเดนิทำงสูก่รุงโรม โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 944   

06.50 น.

  

เดนิทำงถงึสนามบนิฟูมชิโินกรงุโรม ประเทศอติาล ี(เวลำทอ้งถิน่ชำ้กวำ่ประเทศไทย 5 ชั๋วโมง และ

จะเปลีย่นเป็น 6 ชั๋วโมงในวันที่ 27 ตุลำคม 2562) น ำท่ำนผ่ำนพธิีตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร น ำ

ท่ำนเดินทำงสู่กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอติำล ี

นักท่องเที่ยวจำกทุกมุมโลกต่ำงเดินทำงไปกรุงโรม เพื่อชื่นชมกับศิลปะ สถำปัตยกรรม และ

ประวตัศิำสตรแ์ห่งควำมยิง่ใหญ่ยำวนำนมำกกว่ำ 2,800 ปี ตัง้อยู่บนเนินเขำทัง้ 7 รมิฝ่ังแม่น ้ำไทเบอร์

ตอนกลำงของประเทศ โรมเคยเป็นเมอืงทีม่บีทบำทมำกทีส่ดุของอำรยธรรมตะวนัตกและในอดตีไดเ้ป็น

อำณำจักรทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก น ำท่ำนเดนิทำงพำท่ำนเขำ้สู่นครรฐัวาตกินั (Vatican) ประเทศที่เล็ก
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ทีส่ดุในโลกตัง้อยู่ใจกลำงกรุงโรม เป็นประเทศเดยีวในโลกที่มีก ำแพงลอ้มรอบเมืองเอำไวไ้ดท้ัง้หมด 

ยกเวน้ดำ้นหนำ้ทำงเขำ้ และเป็นศนูยก์ลำงของศำสนำครสิตน์ิกำยโรมันคำทอลกิโดยมีพระสันตะปำปำ 

มีอ ำนำจปกครองสูงสุด น าท่านชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร ์

(St.Peter’s Basilica) ชมประตมิำกรรมอนัลอืชือ่ปิเอตา้ (Pieta) ของมเิคลนัเจโลและชมแทน่บชูา

บลัแดคคโิน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้ส ำรดิทีส่รำ้งโดยจำนโลเรนโซ แบรน์ินี ซ ึง่สรำ้งตรง

บริเวณที่เชื่อกันว่ำเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร์  จำกนั้นผ่ำนชมกลุ่มโรมนัฟอรมั (Roman 

Forum) อดตีศนูยก์ลำงทำงดำ้นกำรเมอืง ศำสนำ และเศรษฐกจิของอำณำจักรโรมัน ที่สะทอ้นใหเ้ห็น

ควำมเจรญิรุ่งเรอืงของอำรยะธรรมโรมันในชว่ง 2,000 ปีทีผ่่ำนมำ   

กลางวนั         รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 

บา่ย น ำชมควำมยิ่ง ใหญ่ในอดีตและเก็บภำพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม 

(Colosseum) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคโบรำณ อดตีสนำมประลองกำรต่อสูท้ี่ย ิง่ใหญ่ของชำว

โรมันที่สำมำรถจุผูช้มไดถ้งึ 50,000 คน  น ำชมงำนประตมิำกรรมของเทพนิยำยกรีกและโยนเหรียญ

อธษิฐำนบรเิวณน า้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมที่โด่งดัง น ำท่ำนเดนิสู่บรเิวณ

ยา่นบนัไดสเปน (The Spainsh Step) แหลง่แฟชัน่ชัน้น ำและแหลง่นัดพบของคนรักกำรชอ้ปป้ิงได ้

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงปราโต ้(Prato) 

ค า่      รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง 

ทีพ่กั      เดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ัก ART MUSEO  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: ปราโต ้- ฟลอเรนซ ์– ปิซ่า – เวนสิ เมสเตร ้

เชา้       รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงตอ่สูเ่มอืงหลวงของแควน้ทสัคาน ี(Tuscany) คอื ฟลอเรนซ ์ (Florence)ที่ไดร้ับ

ขนำนนำมวำ่เป็นเมอืงศนูยก์ลำงแห่งศลิปะในยุคเรอเนสซองส ์ซึง่ลว้นแลว้แตม่โีบรำณสถำนส ำคัญ และ

มทีวิทัศนต์ำมธรรมชำตทิีส่วยงำม จนไดร้ับกำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกจำกองคก์รยูเนสโกเ้มื่อ ปี ค.ศ.

1982 ท ำใหท้ัสคำนีมีชือ่เสยีงในฐำนะดนิแดนท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลก นักท่องเที่ยวทั่วโลก ชม

ควำมยิ่งใหญ่ และอลังกำรของมหาวหิารซานตา มาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell 

Fiore) วหิำรของเมอืงฟลอเรนซ ์ทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 4 ของทวปียุโรป ซึง่โดดเดน่ดว้ยสถำปัตยกรรมที่ใช ้

หนิออ่นหลำยสตีกแตง่ผสมผสำนกนัไดอ้ย่ำงงดงำม น ำชมจตัุรสัเดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della 

Signoria) ซึง่รำยลอ้มไปดว้ยรูปปั้น อำท ิเช่น รูปปั้นเทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune),

วรีบรุษุเปอรซ์อิุสถอืหวัเมดูซ่า (Perseus with the Head of Medusa), รูปปั้นเดวดิ ผลงานที่

มชี ือ่เสยีงของ ไมเคลิ แองเจโล ่ 

กลางวนั      รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง 

บา่ย จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงปิซ่า (Pisa) เมืองแห่งศลิปะที่ส ำคัญของอติำล ีเป็นเมืองเล็กๆอยู่ทำง

ตะวนัตกของ Florence ดำ้นตะวนัตกของเมืองตดิกับทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน แมว้่ำจะเป็นเมืองเล็กๆ แต ่

Pisa ก็เป็นเมืองที่มีชือ่เสยีงและเป็นที่รูจ้ักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก น ำท่ำนเขำ้สู่บรเิวณจตัุรสัดูโอโม

แห่งปิซ่า หรอื จตัุรสักมัโป เดย ์มรีาโกล ี(Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบดว้ยกลุ่มอำคำร

สถำปัตยกรรมแบบโรมำเนสก ์โดยเริม่จำกหอพธิเีจมิน า้มนต ์(Baptistery of  St. John) ที่ใหญ่
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ที่สุดในอติำล ีชมมหาวหิารดูโอโม (Duomo) ที่งดงำมและหอเอนแห่งเมอืงปิซ่าอันเลือ่ง ชมหอ

เอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่ำ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุค

กลำง เริม่สรำ้งเมือ่ปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลำสรำ้งประมำณ 175 ปี แต่ระหว่ำงกำรก่อสรำ้งตอ้งหยุดชะงักลง

ไปเมือ่สรำ้งไปไดถ้งึชัน้ 3 ก็เกดิกำรยุบตวัของฐำนขึน้มำ และตอ่มำก็มีกำรสรำ้งหอต่อเตมิขึน้อกีจนแลว้

เสร็จ โดยใชเ้วลำสรำ้งทัง้หมดถงึ 177 ปี โดยที่หอเอนปิซ่ำน้ี กำลเิลโอ บดิำแห่งวทิยำศำสตร ์ซึง่เป็น

ชำวอติำเลีย่นไดใ้ชเ้ป็นสถำนทีท่ดลองทฤษฎแีรงโนม้ถ่วงของโลกทีว่ำ่ สิง่ของสองชิน้ น ้ำหนักไม่เท่ำกัน 

ถำ้ปลอ่ยสิง่ของทัง้สองชิน้จำกทีส่งูพรอ้มกนั ก็จะตกถงึพืน้พรอ้มกนั จำกนัน้ใหท้่ำนอสิระใหท้่ำนไดเ้ลอืก

ซือ้สนิคำ้ทีร่ะลกึรำคำถูก ทีม่รีำ้นคำ้เรยีงรำยอยู่มำกมำย จำกนัน้น ำท่ำน มำรมิฝ่ังแม่น ้ำอำรโ์น จะพบกับ

สะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพำนเก่ำแก่ที่มีมีรำ้นขำยทอง และอัญมณีอยู่ทัง้สองขำ้ง  น ำท่ำน

เดนิทำงสูเ่มอืงเวนสิ (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่ เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถูกสรำ้ง

ขึน้จำกกำรเชือ่มเกำะเล็ก ๆ จ ำนวนมำกเขำ้ดว้ยกนัในบรเิวณทะเลสำบเวนเิทยี ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของทะเล

อำเดรยีตรกิ เป็นเมอืงท่ำโบรำณ และเป็นเมอืงทีใ่ชค้ลองในกำรคมนำคม มำกทีส่ดุ  

ค า่       รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 

ทีพ่กั      เดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN MESTRE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4:  เกาะเวนสิ – จตรุสัซานมารโ์ค – น ัง่เรอืกอนโดลา่ – มลิาน 

เชา้       รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำง สูท่า่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) น าทา่นลอ่งเรอืผา่นชมบา้นเรอืนของชาวเว

นสิ สูเ่กาะเวนสิ หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช ้

เรือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มีสมญำนำมว่ำเป็น "รำชนีิแห่งทะเลเอเดรียตกิ" มีเกำะนอ้ยใหญ่กว่ำ 

118 เกำะ และมสีะพำนเชือ่มถงึกนักวำ่ 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังที่บรเิวณซานมารโ์ค ศูนยก์ลำงของเกำะเวนิส 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิชมควำมงำมของเกำะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มี

เรือ่งรำวน่ำสนใจในอดตี เมื่อนักโทษที่เดนิออกจำกหอ้งพพิำกษำไปสู่คุกจะไดม้ีโอกำสเห็นแสงสว่ำง

และโลกภำยนอกเป็นครัง้สุดทำ้ยระหว่ำงเดนิผ่ำนช่องหนำ้ต่ำงที่สะพำนน้ี  ซึง่เชือ่มต่อกับวงัดอดจ ์

(Doge’s Palace) อันเป็นสถำนที่พ ำนักของเจำ้ผูค้รองนครเวนิสในอดตี ซึง่นักโทษชือ่ดังที่เคยเดนิ

ผ่ำนสะพำนน้ีมำเเลว้คอื คำสโนว่ำน่ันเอง น าท่านถ่ายรูปบรเิวณจตัุรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s 

Square) ทีน่โปเลยีนเคยกลำ่วไวว้ำ่ “เป็นหอ้งน่ังเลน่ทีส่วยทีส่ดุในยุโรป” จัตรุัสถูกลอ้มรอบดว้ยอำเขต

อนังดงำม รวมทัง้โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตำมแบบศลิปะไบ

แซนไทน ์น าทา่นน ัง่เรอืกอนโดล่า ล่องชมคลองเวนลิ่องผ่านชมอาคารบา้นเรอืนของชาวเวนสิ 

จำกนัน้อสิระใหท้่ำนไดม้เีวลำเดนิเทีย่วชมเกำะอันสุดแสนโรแมนตกิตำมอัธยำศัย เช่น เดนิเล่นชมมนต์

เสน่หแ์ห่งนครเวนสิ, เขำ้ชมโบสถซ์ำนมำรโ์คทีส่วยงำม, ชอ๊ปป้ิงสนิคำ้ของทีร่ะลกึ อำทเิชน่ เครือ่งแกว้มู

รำโน่,หนำ้กำกเวนสิ เลอืกซือ้สนิคำ้แฟชัน่ชัน้น ำ หรอืน่ังจบิกำแฟในรำ้น Café Florian ทีเ่ปิดใหบ้รกิำรมำ

ตัง้แตปี่ ค.ศ.1720  

กลางวนั       รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง (สปาเกตตีห้มกึด า) 

บา่ย จำกนัน้เดนิทำงสูต่วัเมอืงมลิาน (Milan) เมอืงทีเ่รยีกไดว้ำ่ เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก น ำท่ำน

ชมมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano)ทีส่รำ้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิ ที่ผสมผสำนกัน 

เป็นสถำปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟ้ืนฟูศลิปวทิยำกำร ชมแกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล 
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(Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นับว่ำเป็นชอปปิงมอลลท์ี่สวยงำม หรูหรำและเก่ำแก่ที่สุดใน

เมืองมลิำน อนุสำวรีย ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมำนูเอลที่ 2 ผูร้เิร ิม่กำรรวมชำตหิัวเมืองต่ำงๆในอติำล ี

และอนุสำวรียข์องศลิปินชื่อดังในยุคเรเนซองสอ์ีก 1 ท่ำน คือ ลโิอนำรโ์ด ดำร์วนิซี่ ที่อยู่ในบริเวณ

ดำ้นหนำ้ของโรงละครสกำลำ่ 

ค า่      รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี  

ทีพ่กั       เดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ัก BEST WESTERN GOLDENMINE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5: มลิาน – แองเกิล้เบริก์ – ยอดเขาทติลสิ – ลูเซริน์ – ซุก 

เชา้       รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 จำกนัน้เดนิทำงเขำ้สูห่มูบ่า้นแองเกิล้เบริก์ (Engelberg) ซึง่ตัง้อยู่เชงิขนุเขำทีส่วยงำมมรีะดบัอกีแหง่

หนึง่ของเทอืกเขำแอลป์  ผ่ำนเสน้ทำงไฮไลทข์องสวติเซอรแ์ลนด ์และววิทวิทัศน์สวยงำมของทุ่งหญำ้

ตัดกับหมิะอันขำวโพลนปกคลุมยอดเขำ น าทา่นขึน้กระเชา้ลอยฟ้าทนัสมยัระบบใหม่ล่าสุดหมุน 

360 องศา รอบตวัเอง ชมทัศนียภำพอันตระกำรตำไดร้อบทศิทำงตำมเสน้ทำงขึน้สู่ยอดเขาทติลสิ 

(Titlis) เขำ้ชมถ า้น า้แข็ง (Ice Grotto)ทีไ่ม่เคยละลำย  เชญิเพลดิเพลนิสนุกสนำนกับกำรเล่นหมิะ

บนลำนสก ีสุดแสนประทับใจเป็นอย่ำงยิ่ง ชมทวิทัศน์ของยอดเขำต่ำงๆ ที่ปกคลุมไปดว้ยหมิะอันขำว

โพลนสรำ้งควำมงดงำมใหก้บัขนุเขำเป็นอนัมำก 

กลางวนั       รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรบนยอดเขำ อำหำรพืน้เมอืง 

บา่ย เดนิทำงสูเ่มอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมอืงท่องเทีย่วยอดนยิมอันดับหนึ่งของสวติเซอรแ์ลนด ์ที่ถูกหอ้ม

ลอ้มไปดว้ยทะเลสำบและขนุเขำ จำกนัน้พำท่ำนชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที่

แกะสลกับนผำหนิธรรมชำต ิเพือ่เป็นอนุสรณร์ ำลกึถงึกำรสละชพีอย่ำงกลำ้หำญของทหำรสวสิที่เกดิจำก

กำรปฏวิัตใินฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge)    ซึง่มีควำมยำวถงึ 

204 เมตร ทอดขำ้มผ่ำนแมน่ า้รอยส ์(Reuss River)  อนังดงำมซึง่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลู

เซริน์ เป็นสะพำนไมท้ี่มีหลังคำที่เก่ำแก่ที่สุดในยุโรป สรำ้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคำคลุม

สะพำนมภีำพวำดประวตัศิำสตรข์องชำวสวสิ ตลอดแนวสะพำน  จำกนัน้ใหท้่ำนไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคำ้

ของสวสิ เชน่ ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นำฬกิำยี่หอ้ดัง อำทเิช่น Rolex, Omega, Tag Heuer 

เป็นตน้ เดนิทำงตอ่สูเ่มอืงซุก (Zug) เมอืงเล็กๆ รมิทะเลสำบทีส่วยงำมรำวกบัเทพนยิำยตัง้อยู่ทำงภำค

กลำงตอนบนของประเทศ โดยนอกจำกควำมสวยงำมของทัศนียภำพแลว้ เมืองน้ียังมีอัตรำกำรเก็บภำษี

ทีค่อ่นขำ้งต ำ่จงึถอืเป็นทีต่ำกอำกำศทีน่ยิมของเหลำ่เศรษฐ ีคนดงัส ำคญัระดบัโลกมำกมำยมำเยอืน ท่ำน

อำจจะเห็นซูเปอรค์ำรจ์อดเรียงรำยอยู่ 2 ขำ้งทำง จนเป็นเรื่องธรรมดำไปเลย น าทา่นเขา้ชมรา้นท า

ทองทีเ่กา่แกท่ ีสุ่ดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว 

Lohri เปิดท ำกำรตัง้แต่สมัยศัตวรรตที่ 16 ภำยในตัวอำคำรมีกำรตกแต่งในรูปแบบสถำปัตยกรรมสมัย

จักวรรดนิโปเลยีน มซีุม้ประตแูละเสำโรมัน มรีูปปั้นและจติรกรรมฝำผนัง ดว้ยกำรวำดลำยหนิอ่อนดว้ยมือ 

ในปี 1971 ไดเ้ปิดรำ้นน้ีเป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะล ้ำคำ่และเครื่องประดับหำยำก และบำงชิน้มีเพียงชิน้เดยีว

ในโลก มเีวลำใหท้่ำนเดนิชืน่ชมอำคำร งำนศลิปะล ้ำคำ่และเครือ่งประดบัหำยำกแลว้ ในส่วนของ Lohri 

Store ยังมนีำฬกิำชัน้น ำระดับโลกใหท้่ำนเลอืกซือ้เลอืกชมอำท ิเช่น Patek Philippe, Franck Muller 

Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, 

Tag Heuer ฯลฯ และไม่ควรพลำดเคก้เชอรร์ ี ่Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จำกรำ้น 
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Speck เคก้ทีม่รีสชำตทิีเ่ป็นเอกลกัษณแ์ละมีขำยมำกว่ำรอ้ยปี มีบุคคลที่มีชือ่เสยีงมำกมำยต่ำงเคยลิม้

ลองเคก้จำกรำ้นน้ี เชน่ Charlie Chaplin, Winston Churchill หรอืสมเด็จพระสนัตะปำปำฟรำนซสิ โดย

เมอืงซกุน้ีมกีำรท ำฟำรม์ผลไม ้ทัง้สตอเบอรร์ี,่ บูลเบอรร์ี,่ รำสเบอรร์ี่,ลกูแพร ์ฯลฯ รวมทัง้ เชอรร์ี ่ทีม่ปีลกู

มำกกวำ่ 40,000 ตน้ 

ค า่       อสิระอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั        เดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ัก PARK HOTEL ZUG หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่6: ซุก -  รพัเพอรส์วลิ โจนา – วาดซุ - เซนทก์ลัเลน 

เชา้      รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 จำกนั้นน ำท่ำนสู่เมืองรพัเพอรส์วลิ - โจนา (Rapperswil-Jona) โดยเมืองน้ีจะตัง้อยู่ต ิดกับ

ทะเลสาบซูรคิ (Lake Zurich) ในมลรัฐเซนทก์ลัเลน ในอดตีทัง้รัพเพอรส์วลิ และ โจนำ นัน้เป็นเมือง

ทีอ่ยู่แยกกนั จนกระทั่งรวมกนัเมอืปี 2007 และไดก้ลำยเป็นเมอืงทีม่ปีระชำกรมำกเป็นอนัดบัสองของมล

รัฐเซนทก์ลัเลน มเีนนิเขำใจกลำงตวัเมอืงซึง่เป็นทีต่ัง้ของปราสาทเกา่ (Rapperswil Castle) ซึง่ถูก

สรำ้งขึน้รำวๆ คศ.1220 โดยท่ำนเคำทแ์ห่งเมอืง Rapperswil โดยปรำสำทแห่งน้ีเป็นสัญลักษณ์ประจ ำ

เมอืง และยังกลำยเป็นจุดชมววิเมอืงทีส่วยงำม มองเห็นทะเลสำบซรูคิ อำคำรบำ้นเรอืนทั่วทัง้เมือง และ

ทีส่ ำคญัชำวเมอืงน้ีจะใหค้วำมส ำคัญกับกำรปลูกดอกกุหลำบมำก เป็นแหล่งเพำะปลูกกุหลำบมำกกว่ำ 

600 สำยพันธุ ์มำกกวำ่ 15,000 ดอกที่จะเบ่งบำนอยุ่ทั่วเมือง โดยเฉพำะในช่วงฤดูรอ้นประมำณเดอืน

พฤษภำคมจนถงึเดอืนตลุำคมของทุกปี จนไดช้ือ่วำ่เป็น "เมอืงแห่งกุหลาบ (Town of roses)"  น ำ

ท่ำนออกเดนิทำงสู่เมอืงวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลกิเตนสไตน ์(Liechtenstein) 

เป็นประเทศเล็กๆ มพีืน้ทีเ่พยีง 160 ตำรำงกโิลเมตรเท่ำนัน้ ประชำกรทัง้ประเทศเพียงแค่เกอืบ 4 หมื่น

คน ตัง้อยู่ในทวปียุโรปกลำงเต็มไปดว้ยภูเขำสูง มีพรมแดนดำ้นตะวันออกตดิกับออสเตรียและดำ้น

ตะวนัตกตดิกบัสวติเซอรแ์ลนด ์และเป็นทีน่ยิมของนักเลน่กฬีำฤดหูนำว 

กลางวนั       รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรไทย 

บา่ย น ำท่ำนชมเมอืงวาดุซ (Vaduz) เป็นเมืองหลวงของประเทศและเป็นที่ตัง้ของรัฐสภำแห่งชำต ิเมือง

ตัง้อยู่รมิแม่น ้ำไรน ์ทีม่ปีระชำกรรำว 5,100 คน น ำทา่นสูจ่ดุชมววิเมอืงละถา่ยรปูคูก่บัปราสาทวาดุซ 

(Vaduz Castle) ปรำสำททีต่ัง้อยู่บนยอดเขำสงูชนัในย่ำนใจกลำงเมือง โดยปรำสำทแห่งน้ียังเป็นที่

พักของพระบรมวงศำนุวงศแ์ห่งลคิเทนสไตน์ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบัน ตัวปรำสำทนัน้สรำ้งตัง้แต่สมัย

ศตวรรษที่ 12 ก่อนที่จะมีกำรบูรณะและต่อเตมิในปีค.ศ. 1904 และตน้ศตวรรษที่ 1930 ปัจจุบันตัว

ปรำสำทนั้นไม่เปิดใหส้ำธำรณะทั่วไปเขำ้ชม จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้สู่รา้น Huber รำ้นนำฬิกำและ

เครือ่งประดบัชือ่ดงั แหลง่รวมนำฬกิำชัน้น ำมำกมำยและเรียกไดว้่ำมียี่หอ้ชัน้น ำครบมำกที่สุดแห่งหนึ่ง

เลยทีเดยีว อำท ิเช่น Patak Philippe, Rolex, Panerai , Omega, Brequets, IWC, Cartier, Piaget, 

Chopard ,Tag Heuer, Hublot, Vacheron Constantin, Audemars Piguet, Breitling, Longines, 

Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Chanel, Hermes, Bvlgari, Rado, Tissot, Swatch ฯลฯ และพลาด

ไม่ไดก้บัการประทบัตราในเล่มหนงัสอืเดนิทาง (Passport Stamp ) เหมือนเวลำท่ำนเดนิ

ทำงผ่ำนดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืง ทีน่ี่ไดร้ับกำรแตง่ตัง้อย่ำงเป็นทำงกำร ใหบ้รกิำรประทับตรำเป็นทีร่ะลกึวำ่

ท่ำนไดเ้ดินทำงมำถึงประเทศลิกเตนสไตน์แห่งน้ีแลว้  น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเซนทก์ลัเลน 

(St.Gallen) เมอืงทีต่ัง้อยู่ในหุบเขำทำงทศิตะวันออกเฉียงเหนือของสวติเซอรแ์ลนดโ์ดยชือ่เมืองนัน้
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ไดม้ำจำกนักบุญทีม่ำเผยแพร่ศำสนำเมือ่สมัยศตวรรษที ่7 ซึง่เมอืงน้ีนัน้เป็นศนูยก์ลำงทำงศำสนำครสิต์

คำธอลคิในยุคสมัยยุโรปกลำงก่อนจะเปลีย่นไปเป็นศูนยก์ลำงกำรคำ้ผำ้และกำรเย็บปักถักรอ้ยแทนใน

ยุคหลงั น าทา่นเขา้ชมมหาวหิารเซนทก์ลัเลน (Convent of St. Gall) อันศักดิส์ทิธิ ์ภำยนอกนัน้

โดดเดน่ดว้ยหอคอยคู ่ตวัวหิำรนัน้ตกแตง่ดว้ยศลิปะแบบบาโรค(Baroque) และไดร้ับกำรขึน้ทะเบียน

เป็นมรดกโลกดว้ย จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ชมหอสมุดโบราณ(Abbey Library หรอื Stifsbibliotek)

โดยหอ้งสมุดนีน้บัวา่เป็นหอ้งสมุดทีเ่กา่แก่ อาจจะเรยีกไดว้่ารวยและเก่าแก่ทีสุ่ดในโลกแห่ง

หนึง่(Abbey Library is one of the richest and oldest in the world)  ภำยหอ้งโถงของ

หอ้งสมุดตกแตง่ดว้ยงำนไมแ้กะสลกั หนิออ่น และภำพวำดปูนเปียก ภำพเขยีนเฟรสโกท้ี่ออกแบบและ

เขยีนโดยศลิปินทีม่ชี ือ่เสยีงชำวอติำล ีไมเคลิ แองเจโล อนัวจิติรงดงำมบนเพดำนของโดมหลังคำ เป็น

ทีเ่ก็บรวบรวมถงึหนังสอืตำ่งๆและเอกสำรส ำคญั มำกกวำ่ 170,000 เลม่ และหอ้งสมุดน้ียังไดร้ับกำรขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี 1983 (หำกไม่สำมำรถเขำ้ชมมหำวหิำรและหอ้งสมุดได ้ทำงบรษัิทขอคนื

เงนิท่ำนละ่ 10 CHF) 

ค า่       รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง 

ทีพ่กั        เดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ัก RADISSON BLU หรอืเทยีบเทา่    

วนัที ่7: ซูรคิ – สนามบนิ 

เชา้       รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำคณะเดนิทำงสูส่นำมบนิ เพือ่ใหท้่ำนมเีวลำในกำรท ำคนืภาษ ี (Tax Refund) และ มเีวลำในกำร

เลอืกซือ้สนิคำ้ในรำ้นคำ้ปลอดภำษีภำยในสนำมบนิ 

13.30 น. เดนิทำงกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 971  

วนัที ่8: กรุงเทพฯ 

05.30 น. ถงึ สนำมบนิสวุรรณภูม ิกรงุเทพมหำนคร ดว้ยควำมสวสัดภีำพ 

 

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั  

เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 
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หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย อนัเกดิจำกเหตุสุดวสิัยที่ทำง 

บรษัิทฯ ไม่สำมำรถควบคมุได ้เชน่ กำรนัดหยุดงำน, จลำจล, กำรลำ่ชำ้หรอืยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงไม่อนุญำตใหเ้ดนิทำงออกหรือกองตรวจคนเขำ้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญำตใหเ้ขำ้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่ำนจะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เลม่สนี ้ำเงนิ) เดนิทำง  

หำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรเดนิทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอตัรำคำ่บรกิำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำง โดยทำงบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่ำนทรำบลว่งหนำ้ 14 วนักอ่นกำรเดนิทำง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขของ

หมายเหตุทกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม : Gondola Ride ,Vaduz and Rapperswil-Jona 

อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  30 เม.ย.-7 พ.ค. 62  

14-21 พ.ค., 25 พ.ค.-1 ม.ิย. 62  

8-15 , 22-29 ม.ิย. 62   

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ท่ำนละ 59,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่ำน 1 หอ้ง ท่ำนละ (กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900.- 

เด็กมเีตยีง (อำยุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน ท่ำนละ 59,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อำยุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ท่ำนละ 

(กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ ทา่นละ 34,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 

ช ัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คำ่ต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทำงไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวำมประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จ ำนวนวัน และอยูภ่ำยใตเ้งือ่นไขของสำยกำรบนิ) 

2. คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำร 

3. คำ่รถโคช้ปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำร  

4. คำ่หอ้งพกัในโรงแรมตำมทีร่ะบใุนรำยกำรหรอืเทยีบเทำ่  (3 ดำว – 4 ดำว) 

5. คำ่อำหำรตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 

6. คำ่เขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำมรำยกำร 

7. คำ่ประกันภัยกำรเดนิทำงรำยบคุคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คำ่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำงวงเงนิไมเ่กนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  

        คำ่รักษำพยำบำลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทำ่นละ 500,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

        ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

        เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  
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        เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

        เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

        **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

        [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. คำ่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดกำรเดนิทำง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

9. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คำ่ธรรมเนียมกำรจัดท ำหนังสอืเดนิทำง 

2. คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัว อำทเิชน่  คำ่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คำ่โทรศัพท,์ คำ่ซกัรดี, คำ่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทำง, คำ่น ้ำหนักเกนิจำกทำงสำย

กำรบนิก ำหนดเกนิกวำ่ 20 ก.ก.และมำกกวำ่ 1 ชิน้,  คำ่รักษำพยำบำล กรณีเกดิกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตัว, คำ่กระเป๋ำเดนิทำงหรอื

ของมคีำ่ทีส่ญูหำยในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนียมน ้ำมันและภำษีสนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้รำคำ 

4. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรัพยส์นิดว้ยตัวทำ่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 

บาท) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ (12 ยูโร) 

7. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (24 ยูโร) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช ำระเงนิมัดจ ำทำ่นละ 20,000 บำท โดยโอนเขำ้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเม ือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทำง ทีม่อีำยกุำรใชง้ำนไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน เพือ่ท ำกำรจองควิยืน่วซีำ่ ภำยใน  3 วันนับจำกวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บกำรยนืยันวำ่กรุป๊ออกเดนิทำงได ้ลกูคำ้จัดเตรยีมเอกสำรใหก้ำรขอวซีำ่ไดทั้นท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้ำ่นตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสำรทกุครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ที ่ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. กำรยืน่วซีำ่ในแตล่ะสถำนทตูมกีำรเตรยีมเอกสำร และมขัีน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รำยบคุคล (แสดงตน) ทำ่นสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพือ่ประกอบกำรตัดสนิใจกอ่นกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ที ่

6. หำกในคณะของทำ่นมผีูต้อ้งกำรดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำย,ุ มโีรคประจ ำตัว หรอืไมส่ะดวกในกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ทำ่นและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครัวของทำ่นเอง เน่ืองจำกกำรเดนิทำงเป็น

หมูค่ณะ หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

  ขอ้มูลเบ ือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. กำรพจิำรณำวซีำ่เป็นดลุยพนิจิของสถำนทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ำรพจิำรณำ ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 
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2. กรณีทำ่นใดตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดนิทำง ชว่งระหวำ่งยืน่วซีำ่ หรอื กอ่นเดนิทำงกับทำงบรษัิท ทำ่นตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษัิทฯ ทรำบล่วงหนำ้เพื่อ

วำงแผนในกำรขอวซีำ่ของท่ำน ซึง่บำงสถำนทูตใชเ้วลำในกำรพจิำรณำวีซำ่ที่ค่อนขำ้งนำนและอำจไม่สำมรถดงึเล่มออกมำระหว่ำงกำร

พจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ได ้ 

3. ส ำหรับผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ จะตอ้งด ำเนนิเรือ่งกำรขอวซีำ่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนักหรอืศกึษำอยูเ่ทำ่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยไุมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทำงออกนอกประเทศ หำกนับแลว้ต ำ่กวำ่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปยืน่ค ำรอ้ง

ขอท ำหนังสอืเดนิทำงเลม่ใหม ่และกรณุำเตรยีมหนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ ใหก้ับทำงบรษัิทดว้ย เน่ืองจำกประวัตกิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชนอ์ยำ่งยิง่ในกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่ และจ ำนวนหนำ้หนังสอืเดนิทำง ตอ้งเหลอืวำ่งส ำหรับตดิวซีำ่ไมต่ ำ่กวำ่ 3 หนำ้ 

5. ทำ่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทำงกรณุำถอดออก หำกมกีำรสญูหำย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสือเดนิทำงนั้นๆ และพำสปอรต์ ถือเป็น

หนังสอืของทำงรำชกำร ตอ้งไมม่รีอยฉีกขำด หรอื กำรขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 

  ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทำงบรษัิทไดส้ ำรองทีน่ั่งพรอ้มช ำระเงนิมัดจ ำคำ่ต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หำกทำ่นยกเลกิทัวร ์ไมว่ำ่จะดว้ยสำเหตุใด ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ์กำร

เรยีกเก็บคำ่มัดจ ำต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีำ่ใชจ้ำ่ย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แลว้แตส่ำยกำรบนิและชว่งเวลำเดนิทำง   

2. หำกต๋ัวเครื่องบนิท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดนิทำงได ้ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยตำมที่เกดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดอืนเป็นอยำ่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตำมที่สำยกำรบนิก ำหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มี

รำ่งกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหำ เช่น สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ำหนักประมำณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหำทำงดำ้นสขุภำพและรำ่งกำย และอ ำนำจในกำรใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทำงเจำ้หนำ้ทีเ่ชค็อนิสำยกำรบนิ ตอน

เวลำทีเ่ช็คอนิเทำ่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นกำรเดนิทำง   คนืคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วันกอ่นเดนิทำง   เก็บคำ่ใชจ้ำ่ย ทำ่นละ 10,000 บำท  

3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วันกอ่นเดนิทำง   เก็บคำ่ใชจ้ำ่ย ทำ่นละ 20,000 บำท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วันกอ่นเดนิทำง   ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจำกเกดิควำมเสยีหำยตอ่ทำงบรษัิทและผูเ้ดนิทำงอืน่ทีเ่ดนิทำงในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน ำไป    

     ช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของทำ่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บรษัิทฯจะท ำกำรเลือ่นกำรเดนิทำงของทำ่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้น้ีทำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่มส่ำมำรถเรยีกคนืไดค้อื คำ่ธรรมเนียมในกำรมัดจ ำต๋ัว และคำ่ธรรมเนียมวซีำ่ตำมที ่ 

    สถำนทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทำ่นไดช้ ำระคำ่ทัวรห์รอืมัดจ ำมำแลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คำ่วซีำ่และคำ่บรกิำรยืน่วซีำ่ / คำ่มัดจ ำต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคำ่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้)     

    คำ่สว่นตำ่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจำกปลอมแปลงหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ไมว่ำ่เหตผุลใดๆตำมทำงบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกัน จงึอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทำ่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครือ่งปรับอำกำศเน่ืองจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ำ่ 

3. กรณีทีม่งีำนจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทัดรัต  

     และไมม่อีำ่งอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่ับกำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมลัีกษณะแตกตำ่งกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่าประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแตล่ะคร ั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   



 
 

 

Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

โทร 053-115-912 Hotline 089-644-7444 

Line add : @rubytravel 

   

 
 ในกรณีทีเ่หลอืเวลายืน่วซี่าเหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ จะมคีา่ Fast Track เพิม่เตมิ

อกี ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับ

ประทับวซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลับ  และ

หนังสอืเดนิทำงจะตอ้งไมช่ 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 (พืน้หลัง

ขำวเทำ่นัน้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหำ้มสวมแวน่ตำหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส ำเนำสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บญัชอีอมทรัพยธ์รรมดำของธนำคำรทั่วไป 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 ่

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 ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคำ่ใชจ้่ำย 

3.2.3. เอกสำรแสดงควำมสมัพันธร์ะหวำ่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคำ่ใชจ้่ำยให ้เชน่ ส ำเนำ

ทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบำ้น 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 
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บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอื

หุน้สว่น 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) 

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบุตรจากเขต

หรอือ าเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทีม่กีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ัน้ 

6.4 ทำ่นจะตอ้งน ำหนังสอืยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทำงไปตำ่งประเทศตัวจรงิ 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 
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- 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 าจดหมายชีแ้จงวา่

ท าไมไมม่ ีpassport *** 

 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีำ่ พรอ้มเดนิทำงมำ

สมัภำษณ์กับบตุรทีส่ถำนทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพำะควิเดีย่วเทำ่นัน้) 

7. หำกพอ่หรอืแมม่วีซีำ่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ืน่วซีำ่พรอ้มลกู ใหท้ ำจดหมำยชีแ้จงภำษำอังกฤษ 

อธบิำยวำ่มวีซีำ่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวัุนเริม่และวันหมดอำยวุซีำ่ พรอ้มทัง้ถำ่ยส ำเนำหนำ้

พำสปอรต์และหนำ้วซีำ่นัน้มำแนบดว้ย 

8. ทำ่นไมจ่ ำเป็นตอ้งเซน็ รับรองส ำเนำถกูตอ้ง ใหท้ำ่นเซน็เฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศอติาล ี

 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

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

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

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

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

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

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

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 ่
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    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ)................................................ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


