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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 4 แถว H พบ
เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 

 
 บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน์ – ช้อปปิง้ถนนคาร์ทเนอร์ 

วนัท่ี 3. เวียนนา – ฮลัสตทั – ซาลบวร์ก 

วนัท่ี 4. ซาลส์บวร์ก – เบร์ิชเตท็กาเด้น  - เหมืองเกลือโบราณ Salzbergwerk – ลอ่งเรือทะเลสาบโคนิก – อินส์บรูค 

วนัท่ี 5. อินส์บรูค – เวโรน่า – มิลาน 

วนัท่ี 6. มิลาน - เจนวั – หมูบ้่านชิงเกว แตร์เร – ปิซา่ 

วนัท่ี 7.ปิซ่า – หอเอนปิซา่ – ฟลอเรนซ์ –  โรม 

วนัท่ี 8. โรม – วาตกินั – มหาวิหารเซนท์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น า้พเุทรวี – บนัไดสเปน 

วนัท่ี 9.โรม – สนามบนิ 

วนัท่ี 10 กรุงเทพ 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที่ 2 กรุงเทพ – เวียนนา – พระราชวังเชนิบรุนน์ – ช้อปป้ิงถนนคาร์ทเนอร์ 
01.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ TG 936  

***ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่ 21 พ.ย.จะออกเดินทางเวลา 01.30 น.และไปถงึเวียนนาเวลา 07.00 น.*** 
07.15 น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว๋โมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชัว๋โมง

ในวนัที่ 27 ตุลาคม 2562) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ 
(Schoenbrunn Palace) แหง่ราชวงศ์ฮปัสเบิร์ก ซึง่มีประวตัิการสร้างมาตัง้แตก่ลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนาง
มาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึน้ใหม่อย่างสง่างามด้วยจ านวนห้องถึง 1 ,441 ห้องในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็น
พระราชวงัฤดรู้อน ชมความโออ่า่ของท้องพระโรงและพลบัพลาที่ประทบั ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงาม
ไมแ่พ้พระราชวงัแวร์ซายส์ของฝร่ังเศส 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
         บ่าย จากนัน้พาท่านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรง

ละครโอเปร่า ท่ีสร้างขึน้ในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869 แต่ตวัอาคารได้ถกูท าลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 และเปิด
ใหม่อีกครัง้ในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวงัฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุม่อาคารที่เคยเป็นที่ประทบัของราช
ส านกัฮปัสบร์ูก มาตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 จากนัน้แวะถ่ายรูปที่สวนสาธารณะสตดัต์ปาร์ค 
(Stadtpark)เป็นสวนขนาดใหญ่ขนาดใหญ่มพีืน้ท่ีกวา่ 65,000 ตร.ม. เป็นสวนสาธารณะประจ าเมืองเวียนนา ภายในสวนร่ม
ร่ืนไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ แล้วยงัมีรูปปัน้นกัดนตรีเอกของโลกที่มีช่ือเสยีงมากมาย ชาวเวียนนานิยมมาเที่ยวพกัผอ่นและยงั
ใช้เป็นที่ออกก าลงักายอีกด้วย จากนัน้น าชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณ์ของ
กรุงเวียนนา ซึง่พระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึน้ในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนตอ่ความทกุข์ยากของประชาชน จากนัน้
เชิญช้อปปิง้สนิค้าเคร่ืองแก้วสวาร็อฟสกี ้หรือสนิค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer ,สินค้า
เสือ้แฟชั่นวยัรุ่นทันสมยั เช่น Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท ในย่านถนนคาร์นท์เนอร์ 
(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (หมทูอดออสเตรียนสไตล์) 
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั  BELEVUE หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 เวียนนา – ฮัลสตัท – ซาลบวร์ก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายกุว่า 4,500 ปี เมืองที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วย
ขนุเขาและป่าสเีขียวขจีสวย งามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมืองที่โรแมนติกที่สดุใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอพั
เพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง่ ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มกุแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ที่มรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึง่ทา่นอยูใ่นภวงัค์แหง่ความฝัน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย เดินทางสู่เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอนัเป็นบ้านเกิดของนกัดนตรีเอก “วล์ูฟกัง อมาดิอุส โม

สาร์ท” ที่มีช่ือเสยีงก้องโลก น าเที่ยวชมความงามของเมืองซาลส์บวร์กที่มีความหมายวา่ “ปราสาทเกลอื” เขตเมืองเก่าศิลปะ
บารอคที่ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ า้ซลัซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็นที่ประทบัถาวรของอาร์คบิชอป และ เป็นศนูย์กลางทางศาสนา
คริสต์นิกายคาทอลิกที่ส าคญัยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมนั ชมสวนดอกไม้มิราเบล(Mirabell Garden) ซึ่งเป็น
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ฉากหนึง่ในการถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง “มนต์รักเพลงสวรรค์” (The Sound of Music) ที่โดง่ดงัไปทัว่โลก 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั  SCHERER หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 
ซาลส์บวร์ก – เบิร์ชเต็ทกาเด้น - เหมืองเกลือโบราณ Salzbergwerk – 
ล่องเรือทะเลสาบโคนิก – อินส์บรูค 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเบิร์ชเต็ทกาเด้น (Berchtesgaden) เมืองสวยในเขตบาวาเรียที่ห้อมล้อมไปด้วยเทือกเขาและ

งดงามด้วยทะเลสาบตา่งๆให้เวลาทา่นได้เดินเลน่ชมเมืองที่เดิมเป็นศนูย์กลางทางการค้าและการส ารวจหาเกลือและสินแร่ 
บริเวณเมืองเก่าเต็มไปด้วยศิลปะและการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบนที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัตกแต่งด้วยลาย
ปนูสไตล์สตดัโก้ น าท่านเข้าเที่ยวชมเหมืองเกลือโบราณ Salzbergwerk ที่สร้างตัง้แต่ ค.ศ.1957 โดยภายในประกอบด้วย 
ขัน้ตอนการท าเหมืองเกลือในสมยัก่อนที่น่าทึ่ง และ น าท่านลอ่งเรือทะเลสาบใต้ภูเขา ที่งดงาม น า้ใสราวกับกระจก ชม
บรรยากาศของสว่นตา่งๆในเหมืองราวกบัอยูใ่นเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน ภายใต้อณุหภมูิ 12 องศาเซลเซียส 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย หลงัจากนัน้น าท่านลอ่งเรือชมความสวยงามของทะเลสาบโคนิก (Konigsee) ที่แปลว่าทะเลสาบพระราชา เพราะเป็นทะ

เลาสาบท่ีมีความลกึที่สดุและเป็นทะเลสาบท่ีได้ช่ือวา่น า้ใสที่สดุในเยอรมนี เป็นฟยอร์ดงดงามที่สดุในเยอรมนี แหลง่ก าเนิด
มาจากการละลายของหิมะบนยอดเขา ตวัทะเลสาบสีเขียวมรกตตดักบัสีฟ้าของท้องฟ้าโดยมีเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลงั 
หลงัจากนัน้ออกเดินทางตอ่สูเ่มืองอินส์บรูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแคว้น ทีโรลเป็นเมืองเอกด้านการทอ่งเที่ยวของ
ประเทศออสเตรียตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้อิน ซึ่งค าว่าอินส์บรูคนัน้ แปลว่า สะพานแห่งแม่น า้อิน มีลกัษณะแคบๆแทรกตวัอยู่
ระหวา่งเทือกเขาแอลป์ ชมหลงัคาทองค า(Golden Roof) เป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของเมืองอินส์บรูค ซึ่งตัง้อยู่ในเขตเมืองเก่า 
สร้างขึน้โดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 ส าหรับเป็นที่ประทบัของผู้ปกครองแคว้นทิโรล ต่อมา
จกัรพรรดิ Maximilian 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั  RAMADA TIVOLI หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 5 อินส์บรูค – เวโรน่า – มลิาน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเวโรน่า (Verona) เมืองใหญ่อนัดบั 2 รองจากเวนิส ของแคว้นเวเนโต้ และเมืองเวโรน่ายงัได้ขึน้
ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมขององค์การยูเนสโกเมื่อปี คศ. 2000 อีกทัง้วิลเลียม เชกสเปียร์ นกักวีและ
นกัเขียนบทละครชาวองักฤษ ผู้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นนกัเขียนผู้ยิ่งใหญ่ขององักฤษและของโลกยงัใช้บรรยากาศและ
เร่ืองราวความรักของหนุม่สาวสองตระกลูในเวโรนา่ แตง่เป็นละครโศกนาฏกรรมขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1595 เร่ือง โรมิโอกบัจูเลียต 
จากนัน้น าท่านเดินชมอาคารบ้านเรือนสีสดใสสวยงาม จตัรัุสกลางเมืองที่คึกครืน้มีชีวิตชีวา จากนัน้พาท่านถ่ายรูปกบัโรง
ละครโรมนักลางแจ้ง (Verona Arena) ที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดับ 3 ของโลก สร้างขึน้เมื่อตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 1 โดยมี
ลกัษณะเช่นเดียวกบัโคลอสเซียมในกรุงโรม เพียงแตม่ีขนาดเล็กกว่า ซึ่งปัจจุบนัยงัคงมีการเปิดแสดงโอเปร่าหรือคอนเสิร์ต
กลางเเจ้งในสนามกีฬาอยูเ่ป็นประจ า น าทา่นถ่ายรูปด้านนอกกบับ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต ชมระเบียงแห่งเร่ืองราว โรแมน
ติกที่จเูลยีตเฝา้รอคอยพบโรมิโอทกุค ่าคืน และบริเวณหน้าบ้านยงัมีรูปปัน้ส าริดขนาดเทา่ตวัจริงของจเูลยีต 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าทา่นเดินทางสูต่วัเมืองมิลาน (Milan)  เมืองที่เรียกได้วา่ เป็นเมืองหลวงแหง่แฟชัน่ของโลก น าทา่นถ่ายรูปกบัมหา

วิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวนัตก สมยัฟืน้ฟศูิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานเูอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นบัว่าเป็นชอปปิง
มอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สดุในเมืองมลิาน อนสุาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานเูอลที่ 2 ผู้ ริเร่ิมการรวมชาติหวั
เมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปินช่ือดงัในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ที่อยู่ในบริเวณ
ด้านหน้าของโรงละครสกาลา่ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั  IBIS MILANO FIERA  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 มลิาน - เจนัว – หมู่บ้านชงิเกว แตร์เร – ปิซ่า 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านสู่เมืองเจนวั (Genoa) เมืองที่ใหญ่ที่สดุของอิตาลีทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ชมเขตเมืองเก่าศูนย์กลางทาง
ประวตัิศาสตร์ที่ใหญ่ที่สดุของยโุรป เป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองมาตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษที่ 11 มาจนถึง ค.ศ. 1797 ปัจจุบนัเป็น
เมืองศนูย์กลางเทคโนโลยีและอตุสาหกรรมผลติรถยนต์ของอิตาลี่ได้แก่ เฟียต, อลัฟ่าโรมีโอ, แลนเซีย น าท่านชมมหาวิหาร
ประจ าเมืองสถานท่ีประกอบศาสนพิธีอนังดงามและศกัดิ์สทิธ์ิ เป็นท่ีเคารพของทัง้คนในท้องถ่ินและนกัท่องเท่ียวทัว่ไปท่ีมา
เยือน ชมบ้านเกิดของคริสโตเฟอร์ โคลมับสั (จากภายนอก) นกัเดินทางผู้ยิ่งใหญ่ค้นพบทวีปอเมริกา เป็นเมืองท่าพาณิชย์
ส าคญัของอิตาล ีซึง่มีอายกุวา่แก่กวา่สองพนัปี มีตกึเก่า สมยัโรมนัย้อนยคุ อาคารบ้านเรือนที่ค่อนข้างแออดั บริเวณอ่าวเจ
นวัเป็นท่ีทอดไว้ด้วยเรือส าราญ เรือยอชท์หรู เรือใบสขีาว เรือโบราณจ าลองขนาดยกัษ์ และมีประภาคารสงูตระหง่าน กลาง
เมืองที่น่ี มีน า้พจุตรัุสเฟอราร่ี ท่ีนกัทอ่งเที่ยวนิยมไปถ่ายรูป น าทา่นชมมหาวิหารซานลอเรนโซ หรือ ดโูอโม ่ท่ีสร้างขึน้ในแบบ
โรมนัเนสค์ และโกธิค ราวศตวรรษที่ 11 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านโดยสารรถไฟสู่ชิงเกว แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตัง้อยู่บริเวณริมชายฝ่ังริเวียร่าของอิตาลี ที่มี

ความหมายวา่ “ดินแดนทัง้ห้า (Five Land)” ตัง้บนหน้าผาสงูชนัเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนติดทะเลบริเวณชายฝ่ังแคว้นลิกู
เรีย ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ 
RIOMAGGIORE โดยทัง้ห้าหมู่บ้านนี ้มีหบุเขาล้อมรอบ ประกอบกนัเป็นสว่นหนึ่งของอทุยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก้อีกด้วย น าทา่นชมความงามของหมูบ้่านท่ีมีสสีนัสวยงาม สร้างลดหลัน่กนัตามเนินผาริม
ทะเล น าท่านเดินเล่นชมหมู่บ้านริโอแมกจิโอเร่ (Rio –Maggiore) เป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่มีเสน่ห์และมีบรรยากาศ
เหมือนเมืองตุ๊กตา บ้านเรือนที่ตัง้ลดหลัน่กนับนหน้าผาที่ปกคลมุด้วยต้นไม้เขียวขจีตดักบัน า้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์
ควอยซ์ อิสระให้ทา่นชมความงดงามและถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านสูห่มูบ้่านมานาโรลา่ (Manarola) อาจได้ช่ือวา่
เป็นหมูบ้่านท่ีเลก็เป็นอนัดบัสอง แตม่ีความเก่าแก่ที่สดุในบรรดาหมูบ้่านทัง้ 5 ที่สร้างมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1338 หลงัจากนัน้น า
ทา่นเดินทางตอ่สูเ่มืองปิซา่ (Pisa) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั GALILEI  หรือเทียบเทา่ 
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วันที่ 7 ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์ –  โรม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเข้าสูบ่ริเวณจตัรัุสดโูอโมแหง่ปิซา่ หรือ จตัรัุสกมัโป เดย์ มีราโกล ี(Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบด้วยกลุม่อาคาร
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเร่ิมจากหอพิธีเจิมน า้มนต์ (Baptistry of  St. John) ที่ใหญ่ที่สดุในอิตาลี ชมมหาวิหารดู
โอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแหง่เมอืง ปิซา่อนัเลือ่ง ชมหอเอนปิซา่ (Leaning Tower of Pisa) สญัลกัษณ์แหง่เมืองปิ
ซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลกยคุกลาง เร่ิมสร้างเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้าง
ต้องหยดุชะงกัลงไปเมื่อสร้างไปได้ถึงชัน้ 3 ก็เกิดการยบุตวัของฐานขึน้มา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึน้อีกจนแล้ว
เสร็จ โดยใช้เวลาสร้างทัง้หมดถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิซา่นี ้กาลเิลโอ บิดาแหง่วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็น
สถานท่ีทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่วา่ สิง่ของสองชิน้ น า้หนกัไมเ่ทา่กนั ถ้าปลอ่ยสิง่ของทัง้สองชิน้จากที่สงูพร้อมกนั 
ก็จะตกถึงพืน้พร้อมกัน จากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่ แคว้นทสัคานี  (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแคว้น คือ ฟลอเรนซ์ 
(Florence) ที่ได้รับขนานนามวา่เป็นเมืองศนูย์กลางแหง่ศิลปะในยคุเรอเนสซองส์ ซึง่ล้วนแล้วแตม่ีโบราณสถานส าคญั และ
มีทิวทศัน์ตามธรรมชาติที่สวยงาม จนได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยเูนสโก้เมื่อ ปี ค.ศ.1982 ท าให้ทสัคานีมี
ช่ือเสยีงในฐานะดินแดนทอ่งเที่ยวยอดนิยมระดบัโลก น าทา่นชมวิวทิวทศัน์ของเมือง    

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าทา่นเดินทางสูก่รุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสียงของประเทศอิตาลี นกัท่องเที่ยวจากทกุมมุโลก

ตา่งเดินทางไปกรุงโรม เพื่อช่ืนชมกบัศิลปะ สถาปัตยกรรม และประวตัิศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี 
ตัง้อยู่บนเนินเขาทัง้ 7 ริมฝ่ังแม่น า้ไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ โรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สดุของอารยธรรม
ตะวนัตกและในอดีตได้เป็นอาณาจกัรที่ใหญ่ที่สดุในโลก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  
ที่พัก น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั  BEST WESTERN PARK HOTEL ROMA NORD หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 8 
โรม – วาติกัน – มหาวิหารเซนท์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น า้พุเทรวี – 
บันไดสเปน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านผ่านชมกลุม่โรมนัฟอรัม (Roman Forum) อดีตศนูย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจกัร

โรมนั ที่สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมนัในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมา  น าท่านเดินทางพาท่านเข้าสูน่คร
รัฐวาติกนั (Vatican) ประเทศที่เลก็ที่สดุในโลกตัง้อยูใ่จกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีก าแพงล้อมรอบเมืองเอาไว้
ได้ทัง้หมด ยกเว้นด้านหน้าทางเข้า และเป็นศนูย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลกิโดยมีพระสนัตะปาปา มีอ านาจ
ปกครองสงูสดุ น าทา่นชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สดุในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอนัลือ
ช่ือปิเอต้า (Pieta) ของมิเคลนัเจโลและชมแทน่บชูาบลัแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุ้มส าริดที่สร้างโดยจานโลเรน
โซ แบร์นินี ซึง่สร้างตรงบริเวณที่เช่ือกนัวา่เป็นท่ีฝังพระศพของนกับญุปีเตอร์ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าชมความยิ่งใหญ่ในอดีต และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่ง

มหศัจรรย์ของโลกยคุโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของชาวโรมนัที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน น าชม
งานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณน า้พเุทรวี่ (Trevi Fountain) สญัลกัษณ์ของกรุงโรมที่
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โดง่ดงั น าทา่นเดินสูบ่ริเวณยา่นบนัไดสเปน (The Spainsh Step) แหลง่แฟชัน่ชัน้น าและแหลง่นดัพบของคนรักการช้อปปิง้ 
อิสระให้ทา่นซือ้ของที่ระลกึตามอธัยาศยั 

 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั  BEST WESTERN PARK HOTEL ROMA NORD หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 9 โรม – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช๊อปปิง้สินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายใน
สนามบิน 

13.55 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพ เที่ยวบินที่ TG 945 
*** ส าหรับคณะที่เดินทางตัง้แต่ 20 ตุลาคมจะออกเดินทางเวลา 13.30 น.และไปถงึกรุงเทพเวลา 06.05 น.*** 

วันที่ 10 กรุงเทพ 
05.45 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดีภาพ 
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อัตราค่าบริการ EUROPE DISCOVERY 
ออสเตรีย – เยอรมนี – อติาลี 

10 วัน 7 คืน 

โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 22 ส.ค.- 31 ส.ค. 62 62,900.- 62,900.- 62,900.- 40,900.- 8,900.- 
วันที่ 19 ก.ย.- 28 ก.ย. 62 62,900.- 62,900.- 62,900.- 40,900.- 8,900.- 
วันที่ 3- 12 ต.ค. 62 62,900.- 62,900.- 62,900.- 40,900.- 8,900.- 

วันที่ 20 -29 ต.ค. 62 62,900.- 62,900.- 62,900.- 40,900.- 8,900.- 

วันที่ 21 - 30 พ.ย. 62 62,900.- 62,900.- 62,900.- 40,900.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซา่ในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

 
 
 
 
 



  9  EUROPE DISCOVERY  ออสเตรีย เยอรมนี  อิตาล ี10 DAYS 7 NIGHTS  BY TG                           [GQ3VIE-TG007] 

 

 
 



  10  EUROPE DISCOVERY  ออสเตรีย เยอรมนี  อิตาล ี10 DAYS 7 NIGHTS  BY TG                           [GQ3VIE-TG007] 

 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
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 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศอิตาล ี(ผู้ยื่นวีซา่ต้องช าระเงินตรงกบัศนูย์ยื่นวีซา่ในวนัยื่น เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ      
       3,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถและไกด์ท้องถ่ิน  (18 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (30 ยโูร) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ที่ค่อนข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบัทาง
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บริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
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9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
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**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแตล่ะคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซี่า ประเภทหมูค่ณะ 

เทา่น ัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ข ึน้ไป โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผู ้

ก าหนดวนัยืน่วซี่าเทา่น ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซี่าในวนัทีก่ าหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

 ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซี่านอ้ยกว่า 11 วนัท าการ นบัจากวนัเดนิทาง  ม ี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่  ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทีเ่หลอืเวลายืน่วซีา่เหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ จะมคีา่ Fast Track เพิม่เตมิ

อกี ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนั

กอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ 
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แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งท าหนงัสอืชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคา้เขยีนหรอืพมิพข์ ึน้เอง) 

6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นัน้) 

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบตุรจากเขต

หรอือ าเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทีม่กีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ัน้ 

6.4 ทา่นจะตอ้งน าหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศตัวจรงิ จากขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบตุรเป็นส าเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสลุใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่น

น ามายืน่ มเิชน่นัน้ทางศนูยรั์บยืน่ vfs จะไมรั่บยืน่เอกสารของบตุรทา่นโดยเด็ดขาด 
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6.5 เนือ่งจากการประทบัตรากงสลุ จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หากทา่นไมแ่น่ใจวา่เอกสารใชไ้ด ้

หรอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์อ่นน าไปประทับตรากงสลุ มเิชน่นัน้ทา่นอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิ

และเสยีเวลาอันมคีา่ของทา่นเพือ่ไปท าเอกสารใหมอ่กีรอบ หากเอกสารทีท่า่นท ามาแลว้นัน้

กลายเป็นเอกสารทีใ่ชย้ืน่ไมไ่ด ้

 

***โปรดอา่น กอ่นทีท่า่นจะไปท าหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือ าเภอใหบ้ตุรของทา่น 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่

ท าไมไมม่ ีpassport *** 

 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. หากพอ่หรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ืน่วซีา่พรอ้มลกู ใหท้ าจดหมายชีแ้จงภาษาอังกฤษ 

อธบิายวา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวุนัเริม่และวนัหมดอายวุซีา่ พรอ้มทัง้ถา่ยส าเนาหนา้

พาสปอรต์และหนา้วซีา่นัน้มาแนบดว้ย 

8. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

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

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

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

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 
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     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่..............................ถงึวนัที.่.................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


