
 

 
 
 

 

 
พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
พระราชวังแวรซายส และพิพิธภณัฑลูฟร (มีไกดทองถิ่นบรรยาย ในแตละหอง ที่สําคญัเที่ยวแบบ VIP ไม

มีตอคิว) 

พักสวิสเซอรแลนด 2 คนื พัก Interlaken สถานตากอากาศที่นักทองเที่ยวจากทุกมุมโลกชื่นชอบมาก
ที่สุด 

พักเมืองลูเซิรน  เมืองเล็กๆอันแสนนารัก ชมสัญลักษณประจําเมอืง สะพานไมชาเปล  และ สิงโต
หินแกะสลัก 

แวะเที่ยวมิลาน มีชื่อเสยีงในดานแฟชั่นและศิลปะ พรอมถายรูปกับมหาวิหารแหงมิลาน 
เที่ยวเกาะเวนิส ชมวิวบรรยากาศของเวนสิ 

นครรัฐวาติกัน เที่ยวชมมหาวิหารเซนตปเตอร สถาปตยกรรมล้ําคาท่ีสุดแหงหนึ่งของโลก 
!! !! !! !! !! !! !!  ลิ้มรสเมนพูิเศษ  !!!! !! !! !! !! 



 

ฝรั่งเศส : หอยเอสคาโก + ไวน + เปดอบซอสสม/สเตกเนื้อ/ปลา + ของหวาน 
สวิตเซอรแลนด  : ฟองดูชุดใหญตนตําหรับสวิตเซอรแลนด  

อิตาล ี : พิซซาตนตําหรับอิตาลี + สปาเก็ตตีอ้ติาล ี

 

 

 
 
 
 

 

กําหนดการเดินทาง  
เดือนตุลาคม :  13 – 21 ต.ค. 2561 

เดือนธันวาคม : 8 – 16 ธ.ค. (วันรัฐธรรมนูญ) // 22 – 30 ธ.ค. (วันคริสตมาส) // 25 ธ.ค. – 2 
ม.ค. (วัคริสตมาส)   

                          27 ธ.ค. – 4 ม.ค. (วันหยุดปใหม) // 30 ธ.ค. – 7 ม.ค. (วันหยุดปใหม) 
วันแรก กรุงเทพฯ – ปารีส 

17.00 น.   คณะผูเดินทางพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอร T สายการบิน EMIRATES (EK) 
สังเกตุปาย กราเซีย กรุป เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระบัตรที่

นั่งขึ้นเครื่อง 

21.25 น. Q  ออกเดินทางสู กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบินที่ EK 373/ EK 071 แวะเปลี่ยนเครื่องที่
สนามบินดูไบ  บริการอาหารและเคร่ืองดื่มตลอดเที่ยวบิน 

 
วันที่สอง ปารีส – พระราชวังแวรซายส –พิพิธภัณฑลูฟร  –ลองเรือแมน้ําแซน – ชมเมือง– อาหาร

พื้นเมืองหอยเอสคาโกอบเนยในรานสุดหร ู

09.25 น.  เดินทางถึง สนามบินชาลเดอโกลล หลังผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว รถโคชปรับอากาศ

มาตรฐานยุโรปนําทานเดินทางไปยัง แวรซายส อดีตเมืองหลวงและศูนยกลางการเมืองการปกครองในสมัย

พระเจาหลุยสที่ 14 อยูหางจากปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร นําทานเขาชม 

พระราชวังแวรซายส  (มีไกดทองถิ่นบรรยาย ขอมูล

แนนปก ที่สําคัญเที่ยวแบบ VIP ไมมีตอคิว) พระราชวัง

ที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อใหใหญที่สุดในปฐพี ชมความ

อลังการของพระราชวังซึ่งไดรับการตกแตงไวอยาง

หรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของหองตางๆ อาทิ

เชน หองอพอลโล, หองนโปเลียน หองบรรทมของราชินี, หองโถงกระจกทองพระโรง, หองสงครามและ



 

สันติภาพ รวมถึงเรื่องราวและความเปนมาของอดีตอันยิง่ใหญของพระราชวังแหงนี้ จากนั้นอิสระใหทานไดชม

และถายรูปเปนที่ระลกึบริเวณอุทยานอันรมรืน่และหลากหลายดวยพันธุไมดอกไมประดับสีสันสวยงาม สมควร

แกเวลานําทานเดินทางเขาสู นครปารีส นครหลวงของฝรั่งเศส ศูนยกลางแหงแฟชั่นชั้นนําของโลก ตั้งอยูริม

สองฝงของแมน้ําแซน 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

บาย หลังจากนั้นนําทานเขาชมความยิ่งใหญ อลังการ ณ พิพิธภัณฑลูฟร (มี

ไกดทองถิ่นบรรยาย ขอมูลแนนปก ที่สําคัญเที่ยวแบบ VIP ไมมีตอคิว) 

หรือในชื่อทางการวา THE GRAND LOUVRE  เปนพิพิธภัณฑที่มีชือ่เสียง

ที่สุด เกาแกที่สุด และใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลก ตัวตึกที่ตั้งอยูเคยเปน

พระราชวังมากอน โดยกษัตริฟลิป-ออกัสตัส สรางเปนปอมปราการ จากนั้นพระเจาชารลที่5 ได

ขยายปอมปราการลูฟรใหเปนพระราชวัง พระเจาหลุยส 13และ14 เคยประทับอยูที่นี่ ปจจุบัน 

ลูฟร เปนสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณคาระดับโลกเปนจํานวน

มากกวา 40,000 ชิ้น มีตั้งแตศิลปะ สมัยอีทรัสกัน กรีก โรมัน อียิปตภาพเขียนและปติมากรรมยุค

เรอเนสซองซ ใหทานไดถายรูปกับปรามิดแกว ซึ่งเปนทางเขาหลักออกแบบโดยสถาปนิกเชื้อ

สายอเมริกัน - จีน นําทานชื่นชม ภาพวาดโมนาลิซา ของเลโอนารโด ดาวินชี จิตรกรและสถาปนิก 

อัจฉริยะ ชาวอิตาเลียน ภาพวาดชวนพิศวงเนื่องมาจากรอยยิ้มอันเปยมดวยเลศนัย

ของนางที่อยูในภาพ จนทําใหผุคนวิจารณกันมากวาแทจริงแลวโมนาลิซา คือใคร

กันแน เปนบุรุษหรือสตรี   ชมรูปปนภาพเทพธิดาวีนัส (VENUS DEMILO) และ

ศิลปะสําคัญ ของโลกส ภายในพิพิธภัณฑ นําทานสู ทาเรือ Pont de L’alma 

เพื่อลงเรือ บาโตมูซ ลอง แมน้ําแซน ชมสถานที่สําคัญคูบานคูเมือง ผานชมความงดงามของโบราณสถาน 

และอาคารเกาแกสรางขึ้นตามสไตลของศิลปะเรอเนสซองสซึ่งไดรับการอนุรักษดูแลเปนอยางดี ตลอดทางทาน

จะไดความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่รวมกันสรรสรางใหนครปารีสไดชื่อวาเปนนครที่มี

ความงดงามที่สุดแหงหนึ่งของโลก อาทิเชน สะพานอเล็กซานเดอร, ศาลาวาการ, จัตุรัสคองคอรด, โรง

กษาปณ, เกาะอิลเดอลาซิเต ศูนยกลางเมืองแหงแรก สถานที่ต้ัง มหาวิหารนอเตรอดาม สรางดวยศิลปะ

แบบโกธิกที่ประดับตกแตงดวยกระจกสีอยางงดงาม ซึ่งในอดีตเคยใชเปนสถานที่สําหรับพิธีราชาภิเษกนะโป

เลียนขึ้นครองราชย มีอายุเกาแกกวา 800 ป และ พระราชวังกองแซรเจอร ีวังทรงชาโตและเรือนจําหลวงซึ่ง

เคยเปนที่คุมขังพระนางมารี อังตัวแนตต ฯลฯ  



 

ค่ํา   รับประทานอาหารแบบพื้นเมืองฝรั่งเศส (เมนู หอยเอสคาโกอบเนย ,ทาน

สามารถ เลือก สเตกสไตลฝรั่งเศส 1 อยาง อาทิเนื้อหมู/เนื้อวัว/เปดอบซอส/ปลา  
พรอมจิบไวนฝรั่งเศส ตบทายดวยของหวาน ) 

 

  พักคางคืน ณ MERCURE PARIS LA VILLETTE หรือเทียบเทา (คืนที่ 1) 
 
วันที่สาม ชั้น 2 ของ หอไอเฟล – ประตูชัย – ช็อปปงหางแกลลารี่ ลาฟาแยตต  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน ขึ้นลิฟทสูชัน้ 2 ของ หอไอเฟล  สัญลักษณของนครปารีสเลิศหรู อลังการ

โรแมนติค เปนหอสูงสรางดวยโครงเหล็กทั้งหมด โดยชาวฝรั่งเศสชื่อ กุสตาฟ เอฟเฟล มี

ความสูง 984 ฟุต ใชเหล็กทั้งหมด 7 พันตัน สรางขึ้นเมือ่ พ.ศ. 2413 เพื่อเปนประติมากรรม

ฉลองครบรอบ 100 ปหลังการปฏิวัติฝรัง่เศส ทามกลางเสียงคดัคานของประชาชนในสมัย

นั้นวา รูปทรงนาเกลียดอัปลักษณเปนที่สุด หารูไมวาอีกไมกี่สิบปตอมา หอเหล็กสูง 324 

เมตร น้ําหนัก 10,000 ตันนี้ จะกลายเปนสัญลักษณประจําเมืองที่คนทั่วโลกอยากมาเห็น 

ใหทานไดเพลิดเพลิน สนุกสนาน ชมทัศนียภาพอันสวยงามของกรุงปารีส ไดอยาง

ทั่วถึงและจุใจหลังจากนั้นนําทานไปชม ประตูชัย สัญลักษณแหงชัยชนะของนโป

เลียน กอนนั่งรถผานชมสองฟากฝง ถนนชองปเซลิเซ ตนแบบถนนราชดําเนินของไทย 

ซึ่งเต็มไปดวยคาเฟและรานคาขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอรชื่อกองโลก 

เที่ยง   อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวก และใหเวลากับการชอปปง

สินคาตางๆ ไดอยางเต็มที ่

นําทานสู รานสินคาปลอดภาษี ยานออสมันบูโลวารด เพื่อให ท า น ไ ด เ ลื อ ก ซื้ อ สิ น ค า ที่ คื น ภ า ษี ใ ห กั บ

นักทองเที่ยวโดยเฉพาะ อาทิเชน เครื่องสําอาง, น้ําหอม, เครื่องประดับ, กระเปาหนัง และเครื่องหนังอื่นๆ 

รวมทั้งเสื้อผา BRAND NAME จากฝรั่งเศส จากนั้นอิสระใหทานช็อปปงสินคาที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสภายใน

หางสรรพสินคาชื่อดัง แกลลารี่ ลาฟาแยตต ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมทุกยี่หอรวมถึง LOUISE VUITTON ทาน

ที่ไมมี ความประสงคช็อปปงสามารถเดินชมความงามของ บานเมืองและโรงละครโอเปรา  ที่

เกาแกสวยงาม เพราะยานช็อปปงอยูกลางเมืองมีอาคารบานเรือนสวยงามมาก   

  ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ณ ภัตตาคาร  



 

  พักคางคืน ณ MERCURE PARIS LA VILLETTE หรือเทียบเทา (คืนที ่2) 
 
วันทีส่ี่ ปารีส –รถไฟดวน TGV –  ดิจอง –อินเทอรลาเกน  (สวิตเซอรแลนด) 

เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางไปยังสถานีรถไฟ TGV นําทานเดินทางสูเมืองดิ

จอง  ด วยรถไฟด วน TGV เพลิด เพลินและสนุกสนานกับความ

สะดวกสบาย ดวยความเร็วกวา 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง (ไมตองลาก

กระเปาใหญไปใหลําบาก เพราะเรามีรถบัสขนสัมภาระไปใหทาน ) ผาน

ชมทิวทัศนของทองทุง และชีวิตผูคนชาวฝรั่งเศสในชนบทไปยัง เมืองดิจอง 

เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องไวนืของฝรั่งเศส  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(อาหารพื้นเมือง สไตลฝร่ังเศส ) 
บาย เดินทางตอสู เมืองอินเทอรลาเคน เมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอรลันด ประเทศสวิสเซอรแลนดเมืองตาก

อากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ 2 แหงกลางเมือง ตั้งอยูระหวางทะเลสาบสองแหงคือ Thunersee และ 

Brienzersee ทามกลางเทือกเขานอยใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งทานจะไดเห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬิกา

ดอกไม , สถานคาสิโน ฯลฯ ใหทานเดินเลนพักผอน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุงหญากวางกลางเมือง 

มีสวนดอกไมเล็กๆ นารักสรางสีสันใหตัวเมือง รวมทั้งมีอาคารคาสิโนคูซาลอายุกวา 100 ปที่งดงามดวย

สถาปตยกรรมที่โดดเดน และยังเปนคาสิโนของเมืองอีกดวย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํ า  ณ ภัตตาคาร (ฟองดูชุดใหญ  ตนตําหรับ
สวิตเซอรแลนด) 

  พักคางคืน ณ CITY OBERLAND หรือเทียบเทา (คืนที่ 3) 

 
วันที ่   ยอดเขาจุ ง เฟรา  Top of Europe – ลู เซิ รน  – สะพานไมชา เปล – อนุสาวรียสิ ง โต  

(สวิตเซอรแลนด) 

เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําคณะออกเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศขึ้นมุงหนาขึ้นสูหมู 

บานกรินเดลวาลดกรุน เพื่อนําทานขึ้นรถไฟ สายจุงฟราว

บาหเนน ระหวางการเดินทางทานจะไดชมวิวทิวทัศนแบบ

สวิสเซอรแลนดขนานแท ที่มีทุงหญาอันเขียวขจี ดอกไมปาบาน

สะพรั่งในฤดูใบไมผลิ หรือใบไมเปลี่ยนสีในชวงฤดูใบไมลวงบาน

หลังนอยใหญปลูกแบบนารักๆทรงสวิสชาเลต ฝูงวัวพื้นเมืองที่

กระจัดกระจายแทะเล็มหญาอยูทั่วบริ เวณ ลําธารน้ํา

ธรรมชาติเล็กๆที่ใสสะอาดและฉากหลังที่มีภูเขาหิมะตั้ง

ตระหงานขาวโพลน ซึ่งจะทําใหคณะไดรับความประทับใจ



 

เปนอยางยิ่ง พรอมนําคณะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ นั่งรถไฟชมวิวทองเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แหง

แอลป  แลวเปลี่ยนเปนรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลนไชเด็กรถไฟที่จะนําทานเดินทางลอดอุโมงคที่ชาว

สวิสฯไดขุดเจาะไวที่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทั่งถึง สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top of Europe 

บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่ง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานน้ําแข็งขนาดใหญเรียกวา 

Sphinx  นักทองเที่ยวหลายๆคนบอกวาที่นี่สวยงามดุจดินแดนแหงสวรรค เพราะยอดเขาแหงนี้ปกคลุมดวย

หิมะขาวโพลนตลอดทั้งป ในป 2001  อิสระใหทานถายภาพความประทับใจตามอัธยาศัยกับแบบจุใจ ไมมีเรง

รีบ จากนั้นนําทาน ชม ถํ้านํ้าแข็ง1,000ป  ที่สรางโดยการเจาะธารน้ําแข็งเขาไปถึง 30 เมตร พรอมชมน้ําแข็ง

แกะสลักรูปรางตาง จากนั้นชมวิวทิวทัศนและสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไมควรพลาดการสง

โปสการดจากที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในโลกพรอมซื้อของที่ระลึกตางๆตามอัธยาศัย... 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา 

บาย ไดเวลาอันสมควรนําคณะเดินทางลงจากยอดเขา โดยเสนทางรถไฟอีกดานหนึ่งเพื่อ เปลี่ยนบรรยากาศ ไมให

ซ้ําทางเดิมผานเมือง เวนเกน เมืองที่สรางบานแบบสวิตเซอรแลนด ซึ่งมีความสวยงามมากจนยากที่จะลืม  

แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลนไชเด็คซึ่งบริเวณสถานีนี้ ลนเกลารัชกาลที่5 เคยเสด็จมาแลว  จนกระทั่งถึงเมือง
เลาเทนบรุนเนน (LAUTERBRUNNEN)จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน เมืองนี้ตั้งอยูริมทะเลสาบขนาด

ใหญที่ชื่อวา เวียวาลด สแตรทเตอร อันหมายถึงทะเลสาบสี่

พันธรัฐ นําทานชม สะพานไมชาเปล สัญลักษณของเมืองลู
เซิรนสะพาน  ไมที่ เกาแกมีอายุ หลายรอยป  นําทาน ชม  

อนุสาวรียสิงโต สัญลักษณของความซื่อสัตยและกลาหาญ

ของชาวสวิสเซอรแลนด ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหวาง
การตอสูปองกันพระราชวังในคราวปฏิวัติใหญของฝรั่งเศสแกะสลักอยูบนหนา

ผาหินใหทาน ชื่นชมบรรยากาศกลางเมือง นารัก เพลิดเพลินกับการชอปปงที่มี

รานตัวแทนจําหนาย นาฬิกาสวิสฯ   อาทิ ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, 
PATEK PHILLIP เปนตน หรือเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

  พักคางคืน ณ IBIS STYLES LUZERN CITY  หรือเทียบเทา (คืนที ่4) 
 
 
วันที่หก ลูเซิลน – มิลาน – เวนิส  

เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางไปยัง เมืองมิลาน เปนเมืองหลวงของแควนลอมบารเดีย และเปนเมืองสําคัญในภาคเหนือ
ของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี มีชื่อเสียงในดานแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดใหเปนเมือง

แฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอรก ปารีส ลอนดอน และ โรม นอกจากนี้มิลานยังเปนที่รูจักจากประเพณี

คริสตมาสที่เรียกวา ปาเนตโตเน (Panettone) อุตสาหกรรม ผาไหม และแหลงผลิตรถยนต อัลฟา โรมีโอ รวม
ไปถึง สโมสรฟุตบอลอินเตอรมิลาน และ สโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน  ถายรูปดานหนากับมหาวิหารแหงมิ



 

ลาน (Duomo di Milano) เปนสัญลักษณที่โดดเดนที่สุดของเมืองมิ

ลาน และเปนวิหารหินออนสถาปตยกรรมโกธิกที่ใหญที่สุดในโลก ซึ่งใช

เวลาสรางนานถึง 500 ป ลักษณะเดนของวิหารที่นอกเหนือจากความวิ  
จิตรงดงามแลว ยังประดับประดาไปดวยรูปนนับกวา 3000 รูป ที่สวยงาม

ไมแพกัน  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 ไดเวลานัดหมาย นําทาน เดินทางสู เมืองเวนิส – เมรเตร เมืองทองเที่ยวที่ไดรับการกลาวขานวาโรแมนติก

ที่สุดแหงหนึ่งของโลก “เมืองที่ใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญกวา 118 เกาะ และมี

สะพานเชื่อมมากกวา 4,00 แหง 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)  

  พักคางคืน ณ Novotel Venice Mestre หรือเทียบเทา (คืนที่ 5) 
 
วันที่เจ็ด เวนิส–  ปซา – หอเอนปซา   

เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู ทาเรือตรอนเชโต จากนั้นลงเรือเหมาลําสวนตัวเดินทางสู เกาะเวนิส เมืองทองเที่ยวที่
ไดรับการกลาวขานวาโรแมนติกที่สุดแหงหนึ่งของโลก “เมืองที่ใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน” เปน

เกาะเล็กใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกวา 400 แหง เรือจอดเทียบทาที่ ทาเรือซานมารโก 

(เซนตมารก) จากนั้นนําทานเดินเทาไปยัง จัตุรัสซานมารโก อัน
เปนศูนยกลางของนครเวนิส ผานชม สะพานถอนหายใจ ที่

เชื่อมตอระหวาง พระราชวังดอจ กับ เรือนจําโบราณ อันเคยเปน

ที่ประทับของเจาผูครองนครเว นิสใน อดีต อีกทั้งยังเปนศูนยกลาง
ของการปกครองแควนในยุคนั้นอีกดวย ชม โบสถเซนตมารก สราง

ดวยสถาปตยกรรมไบแซนไทนและอาคารรายระเบียง สําหรับ

นักทองเที่ยวนั่งพักผอนหยอนใจกับรานกาแฟชื่อดังหรือเลือกชอปปงสินคาของเวนิสตามรานรวงตางๆ อาทิ
เชน เครื่องแกวมูราโน ตนตํารับของการเปาแกวของชาวมูราโน เปนเอกลักษณเฉพาะมาตั้งแตบรรพชน โดย

เครื่องแกวแตละชิ้นมีรูปแบบและคุณภาพเปนที่ยอมรับจากนักทองเที่ยวทั่วโลก  ถึงเวลานัดหมายนําทาน

เดินทางกลับสูฝง ทาเรือตรอนเชโต  
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

บาย นําทานเดินทางผาน โบโลญญา เมืองมหาวิทยาลัยที่เกาแกของอิตาลีไปยัง    ปซา เมืองซึ่งตั้งอยูระหวางเชิง

เขา MONTE PISANO ทางตะวันตกของแควนทัส

คานี อดีตเมืองทาริมชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน
ฝงตะวันตก ที่มีชื่อเสียงของชาวโรมันชวงศตวรรษ

ที่ 11-13 บานเกิดของนักดาราศาสตรเอกของโลก 

กาลิเลโอ กาลิเลอิ นําทานนั่งรถบัสทองถิ่นประจํา
เมืองเขาสู ศูนยกลางของเมืองที่ จัตุรัสแคมโป สถานที่ตั้งของ อาคารแบ็บติสตรีทรงกลม, มหาวิหารประจํา

เมือง สรางขึ้นดวยสถาปตยกรรมแบบโรมันเนสก และ หอระฆัง ที่เอนเอียงเพราะความผิดพลาดในการ

กอสราง จนทําใหไดชื่อวา หอเอนปซา และนับวาเปนสิ่งมหัศจรรยอีกชิ้นหนึ่งของโลก อิสระใหทานไดถายรูป
เปนที่ระลึกตามอัธยาศัย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

  พักคางคืน ณ GALILEI  HOTEL หรือเทียบเทา (คืนที่ 6) 
 
วันที่แปด ปซา – โรม – วาติกัน – มหาวิหารเซนตปเตอร – โคลอสเซี่ยม – น้ําพุเทรวี่ – บันได

สเปน 

เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ซึ่งเปนเมืองขนาดใหญที่สุดของแควนลาซิโอ มีทั้ง

ความเกาและความใหมซอนแทรกอยูดวยกันแทบจะแยกไมออก โรมเปนศูนยกลางของความเจริญในยุค

โบราณ และอาณาจักรโรมันไดแผขยายออกไปทุกทิศทุกทางชนิดที่มีคํากลาววา “ถนนทุกสายมุงสู กรุง
โรม”  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

บาย  นําทานเดินทางขามแมน้ําไทเบอร ซึ่งไหลผานใจกลางเมืองเขาสู นครวาติกัน รัฐอิสระซึ่งที่มีขนาดเล็กที่สุดใน
โลก และยังเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตจักรโลก นําทานถายรูปที่

ระลึกบริเวณดานหนาลานกวางของ มหาวิหารเซนตปเตอร ซึ่งมี

ทางเดินทางเดินครึ่งวงกลมสองดานเปนผลงานชิ้นเอกของเบอรนินี่ 
จากนั้นนําทานเขาชมภายในมหาวิหารซึ่งมีขนาดใหญที่สุดโลก ซึ่งจุ

ผูคนไดถึง 50,000 คน ซึ่งประดับประดาไปดวยงานศิลปะชิ้นเอก

มากมาย เชน ปเอตา รูปแกะสลักหินออนพระแมมารีอุมพระเยซูไวบน
ตัก และ ยอดโดมขนาดใหญ ซึ่งมีภาพเขียนอันงดงามวิจิตรผลงานของศิลปนเอก ไมเคิล แองเจโล ตรงกลาง

มหาวิหารมี ศาลาคาโนป ซึ่งเปนแทนบูชาในโบสถออกแบบอยาง

วิจิตรพิสดารโดย เบอรนินี ่ สมควรแกเวลานําทานไปพบกับสิ่งกอสราง
อันงดงามซึ่งถือไดวาเปนเอกลักษณของกรุงโรมและจัดเปนสิ่ ง

มหัศจรรยแหงหนึ่งของโลกนั่นคือ โคลอสเซี่ยม เคยเปนสนามกีฬา

ยักษที่สามารถจุคนไดกวา 50,000 และทางดานตะวันตกของโคลอส
เซียมยังมี ประตูชัย สัญลักษณแหงชัยชนะของ จักรพรรดิคอนสแตน



 

ติน อิสระใหทานชมแล  ะถายรูปที่ระลึกตามอัธยาศัยถึงเวลานัดหมายนําทานนั่งรถผานชมรองรอยของ

ศูนยกลางแหงจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่ โรมันฟอรั่ม เขาสู จัตุรัสเวเนเซีย ชม ระเบียงปาลาสโซ ที่

กลาวสุนทรพจนของมุสโสลินี และ อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ลที ่2 หรือพระบิดาของชาวอิตาลี 
นําทานชม น้ําพุเทรวี่ ซึ่งจัดไดวาเปนน้ําพุที่สวยที่สุดแหงหนึ่งในโรม ออกแบบกอสรางดวยหินออนตามสไตล

บารอกที่งดงามอลังการดวยฝมือของ นิโคลา ซัลเวีย วากันวาถามาโรมแลวไมไดเห็นน้ําพุเทรวี่ก็เทากับมาไม

ถึงโรม และเมื่อไปถึงแลวก็ตองโยนเหรียญไวเพื่อเปนที่ระลึกและเปนเคล็ดวาจะไดกลับมาเยือนโรมอีก สมควร
แกเวลานําทานเดินเลนที่ ยานบันไดสเปน จัตุรัสแหงนี้ถูกเรียกชื่อตามสถานทูตสเปน ซึ่งตั้งอยู ณ บริเวณนั้น 

บริเวณแหงนี้ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชื่อ FRANCESCO DE SANCTIS เริ่มสรางเมื่อป 

ค.ศ. 1723 แลวเสร็จในป ค.ศ. 1725  สถานที่แหงนี้เปนแหลงชุมชมกันของหนุมสาวผูคนชอบที่จะมานั่งเรียง
รายบนบันไดแหงนี้ และที่แหงนี้ยังเปนแหลงช็อปปงที่มีชื่อเสียงมาก สําหรับผูที่ชื่นชอบสินคา BRAND NAME 

ทั้งหลาย ถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสู สนามบินฟอุมมิชิโน 

22.05 น.        Q  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ EK 096 / EK372 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ  บริการ
อาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน 

 
วันทีเ่กา  กรุงเทพมหานคร 

19.15 น.        เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิดวยความสวัสดี...พรอมความประทับใจมิรูลืม 

   
ขอบคุณทานที่ใชบริการ 

 

 ฝรั่งเศส-สวิตเซอรแลนด-อิตาลี 9 วัน โดย 
EMIRATES 

อัตราคาบริการ 
ผูใหญ 

(พักหองคูหรือหองสามคน) 
พักเดี่ยว 
จายเพิ่ม 

วันท่ี  13 – 21 ตุลาคม 2561 83,900 15,000 

วันท่ี 8 – 16 ธ.ค. (วนัรัฐธรรมนูญ) 89,900 15,000 

วันท่ี 22 – 30 ธ.ค.(วนัคริสตมาส) 92,900 21,000 

วันท่ี 25 ธ.ค. – 2 ม.ค.(วัคริสตมาส)   93,900 21,000 

วันท่ี 27 ธ.ค. – 4 ม.ค. (วันหยุดปใหม) 93,900 21,000 

วันท่ี 30 ธ.ค. – 7 ม.ค. (วันหยุดปใหม) 93,900 21,000 
 
 



 

** ราคาดังกลาวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีนํ้ามันและภาษสีนามบิน

เพิ่มเติม ** 

*** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม *** 
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผูรวม      เดินทางนอยกวา 20 
ทาน*** 
 
* ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ทานจะตองแจงลวงหนากอนทําการย่ืนวีซา ซึ่งจะมีคาใชจายแตกตาง และตองมี

คาใชจายในการเลื่อนตั๋ว และเอกสารเพิ่มเติม เชนเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยูตอ  

สําหรับทานที่เปนมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไมทานหมู  , ไมทานเน้ือ , ไมทานไก , ไมทานปลา  โปรด
แจงลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห  

อัตรานี้รวม 
1) คาตั๋วเคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตอง

ไมเกินจํานวนวัน จํานวนคนและมีคาใชจายทีท่างสายการบินกําหนด (น้ําหนักกระเปาใบใหญทานละ 30 

กิโลกรัม/กระเปาถือขึ้นเครื่องทานละ 7 กิโลกรัม) 
2)    คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3)    คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง (กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตให

คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมง/วัน) 
4) คา COACH TAX และคาภาษีผานเขาเมืองตางๆ  

5)    คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพรอมอาหารเชาหรือเทียบเทา (โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี

เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้น
หลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาล งานแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลทําใหตองมี

การเปลี่ยนยายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปน

สําคัญ) 
6)    คาอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ 

7)    คาบัตรเขาชมสถานทีแ่ละการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ 

8)    คาวีซาทองเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมยื่นวีซาให ไมวาวีซาจะผาน
หรือไม) 

9)    คาบริการนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณ 

10)  คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 

 
อัตรานี้ไมรวม 

1)    ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (กรณีตองการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
2)    คาใชจายสวนตัวอืน่ๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ 

3)    คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ  



 

4)    คาน้ําหนักสวนที่เกนิ 30 กิโลกรัม  และมีจํานวนมากกวา 1 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)  

5)  คาทิปหัวหนาทัวร 20 ยูโรตอทาน 

6)  คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ทานละ 2 ยูโร/คน/วัน) 
 

***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขตางๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวรของบริษัท กอนทานทําการจองทัวร*** 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย  50 วันกอนการเดินทาง พรอมชําระงวดแรก 20,000 บาท กรณีวีซาไมผานการพิจารณา

จากทางสถานทูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาธรรมเนียมการยื่นวีซา โดยจะคืนเงินสวนที่เหลือและหักคาใชจาย

ตามความเปนจริง ใหภายใน 10 วัน 

 สวนที่เหลือชําระทันทีหรือกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย

อัตโนมัต ิ

 การยกเลิกตองแจงลวงหนา 45 วันกอนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินงวดแรก (ทานละ

20,000บาท) 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 24-20 วัน บริษัทฯ มีความจําเปนตองขอหัก 50 % ของราคาทัวร 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริษัทฯ มีความจําเปนตองขอหัก 80 % ของราคาทัวร 

 กรณียกเลิกกะทันหันกอนการเดินทางไมเกิน  10 วัน เนื่องจากมีคาใชจายในการดําเนินการที่ไดชําระไปแลวจํานวนมาก 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆ 

 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 15 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เนื่องจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจาก

ทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานได

อยางถูกตอง 

 ในการยื่นวีซา ทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อ

มาสแกรนลายนิ้วมือ โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

 เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเปนผู

กําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่

สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวก

ในการย่ืนวีซาเทานั้น มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่

เกิดขึ้นดังตอไปนี ้

- ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

- คาธรรมเนียมวีซา คาดําเนินการและ คาบริการ  4,500 บาท 



 

- คาตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋ว

เครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวไมสามรถ REFUND ไดเนื่องจากบริษัทจองตั๋วเปนต๋ัวกรุปซึ่งตั๋วกรุปจะไมสามรถ REFUND 

คืนได  

- คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% 

ในทันที  

หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดคาใชจาย

ทั้งหมด 100%ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแตทานไมสงเอกสารตามที่ขอมาใหทางบริษัท / เอกสาร

ไมของทานไมนาเชื่อถือ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / ไมรับโทรศัพทสถานทูต / การใชคําพูดไม
สุภาพกับสถานทูต และสงผลทําใหวีซาไมผานการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ไมคืนเงินมัดจําใหทาน 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ 

และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบ

คาใชจายในสวนนี้ เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป 

FINAL 100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   

1. กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจากการลาชา (ดีเลย) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการกอจราจล ภัยธรรมชาติ   

รถติด  ทําใหไมสามารถ     กิน-เที่ยวและพักโรงแรมไดครบถวนตามโปรแกรมทัวรที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะ

ไมคืนคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเปนเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไมไดรับคาชดเชย

ใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน แตทางบริษัทฯ จะคงไวซึ่งผลประโยชนสูงสุดที่ลูกคาพึงจะไดรับอยางเต็มความสามารถ 

2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการไดตามความเหมาะสม

โดยไมตองแจงลวงหนา และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจําเปนสุดวิสัย โดยจะพยายามให

เกิดประโยชนสูงสุดกับทาน 

3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอยางตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของสาย

การบิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ทองเที่ยวที่มีคิวยาวจนทําใหโปรแกรมตอไปเสียหาย แตยังคงจะรักษา 

มาตราฐานการบริการ และประโยชนของลูกคาทุกทานไวเหมือนเดิม 

4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบในสวนที่เปนทรัพยสินสวนตัว ไมวาบางสวนหรือ ทั้งหมด อาทิเชน พาสปอรต, 

ของมีคา, กระเปาเงิน, กระเปาเดินทาง เปนตน 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาฝรั่งเศส 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาทัวร (ใชเวลาพิจารณาวีซา 15 วันทําการ และตองมาแสดงตนที่สถานฑูต) 



 

1.  หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไดเกิน 6 เดือนขึ้นไป ถามีหนังสือเดินทางเลมเกากรุณาแนบมาดวย ตองมีหนาวาง

เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา 

2. รูปถายปจจุบันหนาตรง จํานวน 2 รูป (ใชรูปส ีพื้นฉากหลังสีขาวเทานั้น อายุรูปไมเกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2  รูป)  

รูปถายวีซาฝรั่งเศส 

รูปถายวีซาสําหรับการยื่นขอวีซามีเงื่อนไขดังนี้ 

1.สีพื้นหลังสีขาว 

2.ขนาด 3.5 x 4 ซม. ( ขนาดรูปหนาจากผมถึงปลายคางยาวประมาณ 3 ซม.) 

3.ถายจากดานหนาโดยไมสวมใสสิ่งตางๆบนใบหนาหรือศรีษะ 

4.ภาพถายลาสุดที่เหมือนตัวจริง 

โปรดทราบวา รูปถายยื่นวีซา จะตองมีลักษณะถูกตองตามมาตรฐานของ ICAO (องคการการบินพลเรือน
ระหวางประเทศ) ตูถายรูปมาตรฐาน ICAO เปดใหบริการแกทานอยูที่ภายในศูนย TLScontact. 

ตารางดานลางแสดงถึงตัวอยางภาพถายที่ไมไดมาตรฐาน โดยมีเครื่องหมาย "✗" และเครื่องหมาย "✓", สําหรับ

ภาพถายที่ไดมาตรฐาน ซึ่งเปนขอกําหนดของการย่ืนขอวีซาเชงเกน 

คุณภาพของภาพถาย 

 

 

 

 
 

                                                      ใกลเกินไป                     

ไกลเกินไป                                ด ี

ภาพถายจะตองครอบคลุมถึงศรษีะ และดานบนของหัวไหล เพื่อสามารถเห็นใบหนา ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความ

ชัดเจน 

ภาพถายจะตองชัดเจน และคุณภาพคมชัด โดยไมมีรอยเปอนของหมึกหรือน้ํามัน 

ภาพถายจะตองหันหนาตรง และมีสีผิวที่เปนธรรมชาติ 

หามใสคอนแทคเลนส หรือ บิ๊กอายในการถายรูป 

3. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / สําเนาใบมรณะบัตร/ สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติม

กรณีอื่น ๆ  

4. สําเนาบัตรประชาชน  

5. สําเนาทะเบียนบาน 

6. สําเนาสูติบัตร (สําหรับเด็กตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ)  

7. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ: เดินทางตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  



 

7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้น 

และใหระบุวา ยินยอมใหเดินทางกับใคร มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว (พอและเมตองมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซา

ดวย) 

7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุ

วา มารดายินยอมใหเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  (แมตองมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซาดวย) 

7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุ

วา บิดายินยอมใหเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)  (พอตองมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซาดวย) 

7.4 กรณีพอและแมหยาราง หรือเสียชีวิต ตองแนบใบหยา หรือ ใบมรณะบัตร เพื่อเปนการยืนยัน 

7.5 ใหแนบสําเนาพาสปอรตของพอ และ แม (หากไมมีใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของพอและแม) 

7.6 เด็กอยูในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผู

นั้น เชน สําเนาใบหยา พรอมทั้งบันทึกการหยาซึ่งแสดงวาเปนผูรับผิดชอบเด็ก เด็กอยูในความปกครองของผูอื่น จะตอง

มีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น เชน หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เปนตน พรอมแนบหลักฐาน

ของบิดาหรือมารดาหรือผูที่เด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น  

8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเทานั้น**จดหมายรับรองการทํางานให

ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูต) ไมตองระบุวันลา และประเทศที่เดินทาง ( ตัวจริงอายุไม

เกิน 1 เดือน ) 

8.1 กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผูประกอบกิจการ ( สําเนาอายุไมเกิน 3 

เดือน ) 

8.2 กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยที่มีชื่อผูเปนเจาของรานคา ( สําเนา) 

8.3 กรณีที่เปนพนักงานบริษัทฯ : ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง ระยะเวลาการวาจาง เงินเดือน 

ในจดหมายตองมีหัวกระดาษบริษัทและตราประทับบริษัทดวย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 

เดือน ) 

8.4 กรณีที่เปนขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานัน้ ( ใสป เปน ค.ศ. เทานนั้น 

หามใสปเปน พ.ศ.) ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน ) 

8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 

8.6 กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นวากําลังศึกษาอยูระบุชั้นปที่ศึกษา พิมพเปน

ภาษาอังกฤษเทานั้น / พรอมสําเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา  ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน ) 

8.7 กรณีเปนแมคา, ทําธุรกิจสวนตัว, ทําอาชีพอิสระ ตองพิมพจดหมายรับรองตัวเอง เปนภาษาอังกฤษ พรอมทั้งแนบรูป

ถายสถานที่ทํางานมาดวย รูปถายอยางนอย 3-5 ใบ   

9.  หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพยเทานั้น) 

9.1  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเทานั้น พรอมนําเลมจริงมาแสดงวันที่ยื่นวีซา 



 

 กรณีเงินฝากออมทรัพย (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ตองมีไมต่ํากวา 100,000 บาท ตอการยื่นวีซา 1 ทาน และ ตอง

มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ หามทําการโอนเงินเขาไปในครั้งเดียวเปนยอดใหญกอนการยื่นวีซาเด็ดขาด!!) 

 สเตทเมนท (Statement) ยอนหลัง 6 เดือน ซึ่งออกโดยธนาคาร 

****** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีฝากประจาํ และ บัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ****** 

10.  ในกรณีที่มีผูรับรองคาใชจาย ตองมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  

10.1 จดหมายจากผูรับรองคาใชจาย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเดินทางกับผู

รับรองคาใชจาย เชน ทะเบียนบาน และตองเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พอ, แม สามารถรับรองคาใชจายใหบุตรได 

/ สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหกันและกันได / (ปู, ยา, ตา, ยาย ไมสามารถรับรองคาใชจายใหหลานได)- 

กรณีเปนสามีภรรยากันแลวไมไดจดทะเบียน และรับรองคาใชจายกัน ตองใชเอกสารดังนี้ 

 เขียนจดหมาย decare เปนภาษาอังกฤษ มาวาอยูดวยกันแตไมไดจดทะเบียนกัน 

 กรณีมีลูกดวยกัน ใหใชใบเกิดของลูก  

 กรณีไมมีลูกดวยกัน ใหใชทะเบียนบานทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบานของทั้งสองตองอยูบานเดียวกัน 

10.2 กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามขอกําหนดในขอ 9 ที่จะใชยื่นวีซา 1 ชุดของผูรับรองคาใชจาย  

10.3 ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่ไดคิวยื่นวีซา 

พรอมทั้งตองระบุ จํานวนเงินเปนตัวเลขลงในหนังสือรับรองดวย เชนทานไดคิวยื่นวีซาวันที่ 18 กันยายน 

2557  หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใชในการยื่นวีซา ตองออกให ณ วันที่ 4 กันยายน 2557  หรือ หลังจาก

นั้นเทานั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารใหระบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูต) โดยไมตอง

ระบุวัน และประเทศท่ีเดินทาง (ชื่อในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตองถูกตอง

และตรงตามหนาพาสปอรต วันที่ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหนําสําเนาหนาพาสปอรตไปดวย เพื่อ

ไมใหผิดพลาดในการออกเอกสาร) 

11. ผูสูงอายุที่มีอายุเกินกวา 70 ปบริบูรณกรุณาแนบใบรับรองแพทยวาสามารถเดินทางไดเพื่อเปนเอกสารประกอบการยื่น

วีซา 

12. กรณีผูที่กําลังศึกษาอยูตางประเทศ จะตองยื่นขอวีซาอิตาลี ณ ประเทศท่ีทานกําลังศึกษาอยู  

*** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอเบ้ืองตนที่ทางบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและ
ระเบียบของสถานทูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามแตสถานการณและคุณสมบัติของลูกคา 
 

***** สําหรับคนทีจ่ะใชเลมไปที่อื่นกอน สถานทูตจะไมใหดึงเลมไมวากรณีใด ๆ ***** 

 


