รหัสโปรแกรม : 17128 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

WONDERFUL ROMANCE
ออสเตรีย - เยอรมนี – สวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี 11 วัน 8 คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 63
เวียนนา | ฮัลสตัท | ปราสาทนอยชวานสไตน์| ยอดเขาจุงฟราวด์|เกาะเวนิส| ปิ ซา่ | โรม
ราคาแนะนาเพียง
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WONDERFUL ROMANCE

66,900.-

ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี 11 DAYS 8 NIGHTS

BY TG

[GQ3VIE-TG019]

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก
วันที่ 3. ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค
วันที่ 4. มิวนิค –โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น
วันที่ 5. ฟุสเซ่น - ลูเซิรน์ – สะพานไม้ชาเปล - อินเทอร์ลาเก้น
วันที่ 6. อินเทอร์ลาเก้น – กรินเดอร์วาล – ยอดเขาจุงฟราวด์ – มิลาน
วันที่ 7.มิลาน – เวนิส – เมสเตร้
วันที่ 8. เมสเตร้ – ฟลอเรนซ์ – ปิ ซ่า – หอเอนปิ ซ่า
วันที่ 9.ปิ ซ่า – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - วาติกนั
วันที่ 10 โรม – สนามบิน
วันที่ 11 กรุงเทพ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
22.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 4 แถว H พบ
เจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที่ 2 กรุ งเทพ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุ นน์ – ซาลส์บวร์ก
01.20 น.
07.15 น.

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

ออกเดินทางสูก่ รุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ TG 936
ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเป็ น 6 ชั๋วโมง
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) ผ่า นขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนาเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชิ นบรุ น น์
(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮปั สเบิรก์ ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนาง
มาเรีย เทเรซ่ า ให้สร้า งขึน้ ใหม่ อย่ า งสง่ างามด้ว ยจ านวนห้อ งถึง 1,441 ห้องในระหว่ า งปี ค.ศ.1744-1749 เพื่ อ ใช้เ ป็ น
พระราชวังฤดูรอ้ น ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รบั การตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงาม
ไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เดินทางสู่เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็ นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูลฟ์ กัง อมาดิอุส โม
สาร์ท” ที่มีช่อื เสียงก้องโลก นาเที่ยวชมความงามของเมืองซาลส์บวร์กที่มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะ
บารอคที่ตงั้ อยู่บนฝั่ งแม่นา้ ซัลซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็ นที่ประทับถาวรของอาร์คบิชอป และ เป็ นศูนย์กลางทางศาสนา
คริสต์นิกายคาทอลิกที่สาคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน ชมสวนดอกไม้มิราเบล(Mirabell Garden) ซึ่งเป็ น
ฉากหนึ่งในการถ่ายทาภาพยนตร์เรื่อง “มนต์รกั เพลงสวรรค์” (The Sound of Music) ที่โด่งดังไปทั่วโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั AUSTRIA TREND SALZBURG WEST หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค
เช้า

กลางวัน
บ่าย

3

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสูฮ่ ัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้ นมรดกโลกแสนสวย ที่มีอายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วย
ขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สดุ ใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพ
เพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี ้ว่าเป็ นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็ นพืน้ ที่มรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝั น อิสระให้ท่าน
เดินชมหมู่บา้ นมรดกโลกอย่างเต็มอิ่ม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็ นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็ นเมืองที่
ใหญ่เป็ นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูรก์ ) และเป็ นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สดุ ของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติด
เทือกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็ นรัฐอิสระปกครองด้วยกษั ตริยม์ าก่อน ก่อนที่จะผนวกเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของประเทศ
เยอรมนี จึง มีเอกลักษณ์ท างวัฒนธรรมเป็ น ของตัวเอง ทั้งด้านศิ ลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งได้แก่ ไส้กรอก
เยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์ นาชมจัตรุ สั มาเรียน พลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็ นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์
และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนี ้เป็ นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองที่มี รูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คที่ง ดงามซึ่งสร้างขึน้
ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไข
ลานที่จะออกมาเต้นรา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในช่วงฤดูรอ้ น อิสระให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าแบรนด์
เนมและของที่ระลึกตามอัธยาศัย
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ค่า
ที่พัก

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั AZIMUT หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 มิวนิค –โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่า นสู่เมื องโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมื องเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและ
ออสเตรีย เพื่อนาท่านเดินทางขึน้ ปราสาทชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) นา
ชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนียแ์ ลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้ ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทใน
เทพนิยาย ซึ่งเป็ นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชาย หงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รบั การ
ตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์ ซึ่งเป็ นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง
*** หากคณะไม่สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินหน้ างานท่านละ 13 ยู
โร และถ่ายรู ปด้านนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็ นการทดแทน ***

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (ขาหมูเยอรมัน)
จากนั้นเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น (Fussen) เป็ นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครัง้ จักรวรรดิโรมัน เป็ นที่ตั้งปราสาทของกษั ตริยบ์ าวาเรีย
ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อ ยใหญ่ ท่ีมีความงดงามทางด้านทัศนียภาพ เป็ นเมื องสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติกที่ เคยมี
ความรุง่ เรืองในอดีตตัง้ แต่ยคุ โรมัน และได้ใช้เมืองนีเ้ ป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้า และซือ้ ขายเกลือมาแต่โบราณ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั LUITPOLDPARK HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่า
ที่พัก

วันที่ 5 ฟุสเซ่น - ลูเซิรน์ – สะพานไม้ชาเปล - อินเทอร์ลาเก้น
เช้า

4

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่ านข้ามพรหมแดน สวิตเซอร์แลนด์ – เยอรมนี สู่เมืองลูเซิ รน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิ ยมอันดับ หนึ่ง ของ
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กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

สวิตเซอร์แลนด์ ที่ถกู ห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา จากนัน้ พาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่
แกะสลักบนผาหิน ธรรมชาติ เพื่ อ เป็ นอนุสรณ์ราลึกถึงการสละชีพ อย่า งกล้าหาญของทหารสวิ สที่ เ กิดจากการปฏิ วัติใ น
ฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่นา้ รอยส์ (Reuss River)อันงดงามซึ่ง
เป็ น เหมือนสัญลักษณ์ข องเมือ งลูเ ซิรน์ เป็ น สะพานไม้ท่ี มีห ลัง คาที่ เก่ าแก่ ท่ีสุดในยุโ รป สร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้
หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้ สินค้าของสวิส
เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอ้ ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็ นต้น หลังจากนันน้ นาท่าน
เดินทางต่อสูเ่ มืองอินเทอลาเก้น (Interlaken)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง (ฟองดูรช์ ีส)
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 อินเทอร์ลาเก้น – กรินเดอร์วาล – ยอดเขาจุงฟราวด์– มิลาน
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยังเป็ นที่ตั้งสถานีรถไฟขึน้ สู่ ยอดเขาจุงเฟ
รา (Jungfrau) เเละเมื่อปี คศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็ นพืน้ ที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรก
ของยุโรป นาคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึน้ พิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับนา้ ทะเลถึง 11 ,333 ฟุตหรือ
3,454 เมตร ระหว่ า งเส้น ทางขึน้ สู่ยอดเขาท่ า นจะได้ผ่า นชมธารนา้ แข็ ง ที่มี ข นาดใหญ่ จ นถึง สถานี รถไฟจุง เฟรายอร์ ค
(Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สงู ที่สดุ ในยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถา้ นา้ แข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่
ใต้ธารนา้ แข็งลึกถึง 30 เมตร พาท่านชมวิวที่ลานสฟิ งซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สงู ที่สดุ ในยุโรป ที่ระดับความสูงถึง
3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่ถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธารนา้ แข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สดุ ใน
เทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายรู ป เล่นหิมะ
บนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและที่ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทาการไปรษณียท์ ่ีสงู ที่สดุ ใน
ยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซา้ เส้นทางเดิมให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามและแตกต่างกันจนถึง สถานีรถไฟ
เมืองลาวท์เทอบรุนเนิน (Lauterbrunnen)หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้ว่า เป็ นเมือง
หลวงแห่งแฟชั่นของโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั KLIMA HOTEL FIERA หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 มิลาน – เวนิส – เมสเตร้
เช้า

5

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองเวนิส (Venice Mestre) ฝั่ งแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถูกสร้างขึน้ จากการเชื่อม

WONDERFUL ROMANCE

ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี 11 DAYS 8 NIGHTS

BY TG

[GQ3VIE-TG019]

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

เกาะเล็ก ๆ จานวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียตริก เป็ นเมืองท่าโบราณ
และเป็ นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคม มากที่สดุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง (สปาเกตตีห้ มึกดา)
นาท่านเดินทาง สูท่ ่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นาท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สูเ่ กาะเวนิส หรือ เวเนเซี ย
(Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็ นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็ น "ราชินี
แห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่ กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึน้ ฝั่ งที่บริเวณซานมาร์โ ค
ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนั้นนาท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มี
เรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็ น
ครัง้ สุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี ้ ซึ่งเชื่อมต่อกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็ นสถานที่พานักของเจ้า
ผูค้ รองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนีม้ าเเล้วคือ คาสโนว่านั่นเอง นาท่านถ่ายรู ปบริเวณจัตุรสั ซาน
มาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็ นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สดุ ในยุโรป” จัตุรสั ถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอัน
งดงาม รวมทัง้ โบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นอิสระให้ท่าน
ได้มีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่หแ์ ห่งนครเวนิส , เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โค, ช๊อปปิ ้ งสินค้าของที่
ระลึก อาทิเช่น เครื่องแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิ ดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ฝ่ ั งแผ่นดินใหญ่ Venice Mestre
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั DELFINO MESTRE หรือเทียบเท่า

วันที่ 8 เมสเตร้ – ฟลอเรนซ์ – ปิ ซ่า – หอเอนปิ ซ่า
เช้า

กลางวัน
บ่าย

6

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางต่อสูแ่ คว้นทัสคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแคว้น คือ ฟลอเรนซ์ (Florence) ที่ได้รบั ขนานนามว่าเป็ น
เมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีโบราณสถานสาคัญ และมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติท่ีสวยงาม
จนได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้เมื่อ ปี ค.ศ.1982 ทาให้ทัสคานีมีช่ือเสียงในฐานะดินแดนท่องเที่ยว
ยอดนิ ยมระดับ โลก นักท่องเที่ยวทั่ว โลก ชมความยิ่ง ใหญ่ และอลัง การของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิ โอเร (Santa
Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่ เป็ นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมที่ใช้หินอ่อน
หลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม นาชมจัตุรสั เดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายล้อมไปด้วยรู ป
ปั้ น อาทิ เช่น รู ปปั้ นเทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า (Perseus with the Head of
Medusa), รูปปั้ นเดวิด ผลงานที่มีช่อื เสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ จากนัน้ นาท่าน มาริมฝั่ งแม่นา้ อาร์โน จะพบกับสะพานเวคคิ
โอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ท่ีมีมีรา้ นขายทอง และอัญมณีอยู่ทงั้ สองข้าง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่เมืองปิ ซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะที่สาคัญของอิตาลี เป็ นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวันตกของ Florence ด้าน
ตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน แม้ว่าจะเป็ นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็ นเมืองที่มีช่ือเสียงและเป็ นที่รูจ้ ักของ
นาท่านเข้าสู่บริเวณจัตุรสั กัม โป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปั ตยกรรมแบบโร
มาเนสก์ โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมนา้ มนต์ (Baptistry of St. John) ที่ใหญ่ ท่ีสดุ ในอิตาลี, มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงาม
และหอเอนแห่งเมืองปิ ซ่าอันเลื่อง ชมหอเอนปิ ซ่า () สัญลักษณ์แห่งเมืองปิ ซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริ่มสร้าง
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ค่า
ที่พัก

เมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร้างไปได้ถึงชั้น 3 ก็เกิดการ
ยุบตัวของฐานขึน้ มา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึน้ อีกจนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมดถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิ
ซ่านี ้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็ นสถานที่ทดลองทฤษฎี แรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่า สิ่งของ
สองชิน้ นา้ หนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของทัง้ สองชิน้ จากที่สงู พร้อมกัน ก็จะตกถึงพืน้ พร้อมกัน จากนั้นให้ท่านอิสระให้ท่าน
ได้เลือกซือ้ สินค้าที่ระลึกราคาถูก ที่มีรา้ นค้าเรียงรายอยู่มากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั GALILEI หรือเทียบเท่า

วันที่ 9 ปิ ซ่า – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - วาติกัน
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูก่ รุ งโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวที่มีช่อื เสียงของประเทศอิตาลี ผ่านชมกลุ่มโรมันฟอ
รัม (Roman Forum) อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะท้อนให้เห็นความ
เจริญรุง่ เรืองของอารยะธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปี ท่ีผ่านมา นาชมความยิ่งใหญ่ ในอดีต และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอก
ของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสูท้ ่ีย่ิงใหญ่ ของ
ชาวโรมันที่สามารถจุผชู้ มได้ถงึ 50,000 คน นาชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิ ษฐานบริเวณนา้ พุ
เทรวี่(Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมที่โด่งดัง นาท่านเดินสู่บริเวณย่านบั นไดสเปน (The Spainsh Step) แหล่งนัด
พบของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเดินทางพาท่านเข้าสูน่ ครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สดุ ในโลกตั้งอยู่ใจกลางกรุ งโรม เป็ นประเทศเดียวใน
โลกที่ มี ก าแพงล้อ มรอบเมื อ งเอาไว้ไ ด้ทั้ ง หมด ยกเว้น ด้า นหน้า ทางเข้า และเป็ น ศูน ย์ก ลางของศาสนาคริ สต์นิ ก าย
โรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มีอานาจปกครองสูงสุด นาท่านชมมหาวิหารที่ใหญ่ ท่ีสดุ ในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
(St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอันลือชื่อปิ เอต้า (Pieta) ของมิเคลันเจโลและชมแท่นบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's
Baldachin) เป็ นซุม้ สาริดที่สร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซึ่งสร้างตรงบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็ นที่ฝังพระศพของนักบุญปี เตอร์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั IH HOTEL ROMA Z3 หรือเทียบเท่า

วันที่ 10 โรม – สนามบิน
เช้า

13.55 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาเดินทางสูส่ นามบินฟิ อูมิชิโน กรุงโรม เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้ สินค้า
ในร้านค้าปลอดภาษี ภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพ เที่ยวบินที่ TG 945

วันที่ 11 กรุ งเทพ
05.45 น.

7

เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ WONDERFUL ROMANCE
ออสเตรีย - เยอรมนี – สวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี
11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย
กาหนดการเดินทาง
8-18 ก.พ. 63
4-14 มี.ค. 63
10-20 เม.ย. 63
6-16 พ.ค. 63
20-30 พ.ค. 63
19-29 มิ.ย. 63

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิม่
ท่านละ

66,900.66,900.86,900.73,900.73,900.73,900.-

66,900.66,900.86,900.73,900.73,900.73,900.-

66,900.66,900.86,900.73,900.73,900.73,900.-

44,045.44,045.50,765.51,045.51,045.51,045.-

8,900.8,900.7,900.7,900.7,900.7,900.-

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

8

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดิน ทางท่องเที่ ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติ ดต่อ กัน ท่า นและครอบครัว ต้อ งให้การดูแ ลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่ านเอง เนื่อ งจากการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะ หัว หน้า ทัวร์มีความจ าเป็ นต้อ งดูแ ลคณะทัว ร์
ทัง้ หมด

WONDERFUL ROMANCE

ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี 11 DAYS 8 NIGHTS

BY TG

[GQ3VIE-TG019]

9

WONDERFUL ROMANCE

ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี 11 DAYS 8 NIGHTS

BY TG

[GQ3VIE-TG019]

10

WONDERFUL ROMANCE

ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี 11 DAYS 8 NIGHTS

BY TG

[GQ3VIE-TG019]

อัตราค่าบริการนี้รวม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูก ค้าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกั นการเดิ น ทางส าหรับ ครอบคลุ มเรื่อ งสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อ มู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้

WONDERFUL ROMANCE

ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี 11 DAYS 8 NIGHTS

BY TG

[GQ3VIE-TG019]

8.

เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่ งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี (ผูย้ ่นื วีซ่าต้องชาระเงินตรงกับศูนย์ย่นื วีซ่าในวันยื่น เป็ นจานวนเงินโดยประมาณ
3,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (20 ยูโร)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (33 ยูโร)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุ มัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ วีซ่า
1.
2.

3.
4.
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การพิจารณาวีซ่า เป็ นดุลยพินิ จของสถานทูต มิใช่ บริษั ททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีแ ละถูกต้องจะช่ว ยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือ เดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
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5.

บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่า นจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแล้ว แต่ท่า นไม่ สารถออกเดิ นทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เ รียกเก็บ ค่าใช้จ่า ย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ี เครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ท่ีน่ งั Long leg ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
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แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดิน ทางอื่น ที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จ ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่ า น ไปยัง คณะต่ อ ไปแต่ ทั้ง นี ้ท่ า นจะต้อ งเสี ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ ไ ม่ สามารถเรียกคื น ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีย่นื วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
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่ กั
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบนา้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (อิตาลี)
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี ่าประมาณ 15 ว ันทาการ
ยืน
่ วีซ่าแสดงตนทีศ
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซ่า VFS Global (จามจุรส
ี แควร์)

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
ื เดินทางต้องนาสง
่ เข้าสถานทูต
ในว ันยืน
่ วีซ่าหน ังสอ
ื เดินทางออกมาได้
และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี ่า ไม่สามารถดึงหน ังสอ

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
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หมายเหตุ: การยืน
่ วีซ่ า แต่ล ะคร งั้ ก บ
ั บริษ ท
ั ท วั ร์ จะต้อ งท าการยืน
่ วีซ่ า ประเภทหมู่ค ณะ
เท่านน
ั้ โดยการยืน
่ เป็นหมู่คณะ ต้องมีจานวน 15 คน ขึน
้ ไป โดยทางศูน ย์รบ
ั ยืน
่ จะเป็นผู ้
กาหนดว ันยืน
่ วีซ่าเท่าน น
ั้ ถ้าหากผูเ้ ดินทางไม่สามารถไปยืน
่ วีซ่าในวน
ั ทีก
่ าหนดได้ อาจมี
้ า
ค่าใชจ
่ ยเพิม
่ เติม (Premium) ด ังนี้


ในกรณี ท เี่ หลือ ระยะเวลายืน
่ วีซ่ า น้อ ยกว่ า 11 ว น
ั ท าการ น บ
ั จากว น
ั เดิน ทาง มี
้ า
ค่าใชจ
่ ยเพิม
่ ท่านละ 2,200 บาท



ในกรณีทเี่ หลือเวลายืน
่ วีซ่าเหลือน้อยกว่า 5 ว ันทาการ จะมีคา่ Fast Track เพิม
่ เติมอีก
ท่านละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท
้ า
**ทงนี
ั้ ้ ค่าใชจ
่ ยทีเ่ กิดขึน
้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระก ับทางศูนย์ร ับยืน
่ โดยตรง**

ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับ
1. หน ังสอ
วีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ และหนั งสือ
เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)

ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
หรือน ักเรียน น ักศก
่ า
่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ทราบ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทูต อาจไม่ส ามารถยืน
่ ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้ วมไปถึง ผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ (พืน
้ หลัง
ขาวเท่านั น
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่
ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หล ักฐานการเงิน
้ า
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง สาเนาสมุดบัญชี หรือ
Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู ้
เดินทาง ย ้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดย
การ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน
ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชีกระโดดเดือนต ้องขอเป็ น Statement เท่านั น
้ )
้ า
3.2 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่
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พีน
่ ้อง ทีม
่ ส
ี ายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั น
้ )
ื ร ับรองค่าใชจ
้ า
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหน ังสอ
่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) พร ้อมเอกสารแสดง
ความสัมพันธ์ เช่น สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น
3.2.2. ถ่ายสาเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ทีอ
่ อกให ้ และผู ้ทีถ
่ ก
ู รับรองค่าใช ้จ่ายให ้ เช่น สาเนา
ทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน

ี ด
ี ากประจา, บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
4. หล ักฐานการทางาน
-

ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน
เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

เป็นพน ักงาน

หนั งสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน

่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
-

ึ
น ักเรียนหรือน ักศกษา
ใช ้หนั งสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )

่ นต ัว
5. เอกสารสว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
ื ชแ
ี้ จงเป็นภาษาอ ังกฤษว่าให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ
6.1 บิดาหรือมารดา ต้องทาหน ังสอ
ั ันธ์เป็นอะไรก ันก ับเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกค ้าเขียนหรือพิมพ์ขน
ก ับใคร มีความสมพ
ึ้ เอง)
ื ยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรือ
6.2 บิดาหรือมารดา ต้องขอหน ังสอ
อาเภอ (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่าน เท่านัน
้ )
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ื ปกครองบุตรจากเขต
6.3 ในกรณีพอ
่ หรือแม่ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว ให้ขอหน ังสอ
ื ทีม
ื พยานและหล ักฐานเสร็ จเรียบร้อยแล้วเท่านน
หรืออาเภอและจะต้องเป็นหน ังสอ
่ ก
ี ารสบ
ั้
6.4 ท่านจะต ้องนาหนังสือยินยอมให ้เด็กเดินทางไปต่างประเทศตัวจริง จากข ้อ 6.2 หรือ หนั งสือ
ปกครองบุตรเป็ นสาเนาจากข ้อ 6.3 ไปแปลประท ับตราก ับกรมการกงสุลให ้เสร็จเรียบร ้อยก่อน
นามายืน
่ มิเช่นนั น
้ ทางศูนย์รับยืน
่ vfs จะไม่รับยืน
่ เอกสารของบุตรท่านโดยเด็ดขาด
ี ค่าใชจ
้ า
6.5 เนือ
่ งจากการประท ับตรากงสุล จะมีการเสย
่ ย หากท่านไม่แน่ใจว่าเอกสารใช ้ได ้
หรือไม่ รบกวนสอบถามบริษัททัวร์กอ
่ นนาไปประทับตรากงสุล มิเช่นนัน
้ ท่านอาจจะต ้องไปเสียเงิน
และเสียเวลาอันมีคา่ ของท่านเพือ
่ ไปทาเอกสารใหม่อก
ี รอบ หากเอกสารทีท
่ า่ นทามาแล ้วนั น
้
กลายเป็ นเอกสารทีใ่ ช ้ยืน
่ ไม่ได ้
ื ยินยอมจากเขตหรืออาเภอให้บุตรของท่าน
***โปรดอ่าน ก่อนทีท
่ า่ นจะไปทาหน ังสอ

-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดา
จะต ้องคัดหนั งสือยินยอม และระบุวา่ ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้อง
คัดหนังสือยินยอม และระบุวา่ ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อม
แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดีย ว

ี้ จงว่าทาไมไม่
*** กรณีทบ
ี่ ด
ิ าหรือมารดาไม่ม ี passport แล้วใช ้ ID Card แทนต้องทาจดหมายชแ
มี passport ***
-

่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมา
กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ
สัมภาษณ์กับบุตรทีส
่ ถานทูตด ้วย ทงสองท่
ั้
าน (เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านั น
้ )

้ จงภาษาอังกฤษ
7. หากพ่อหรือแม่มวี ซ
ี า่ เชงเก ้นอยุแ
่ ล ้วและไม่ได ้ยืน
่ วีซา่ พร ้อมลูก ให ้ทาจดหมายชีแ
อธิบายว่ามีวซ
ี า่ เชงเก ้นของประเทศอะไร ระบุวันเริม
่ และวันหมดอายุวซ
ี า่ พร ้อมทัง้ ถ่ายสาเนาหน ้า
พาสปอร์ตและหน ้าวีซา่ นั น
้ มาแนบด ้วย
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่
8. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซา
เท่านน
ั้

เอกสารยืน
่ วีซ่าอาจมีการปร ับเปลีย
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทุกเวลา หาก
ทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม

แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซ่าเชงเกนประเทศอิตาลี

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)

่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….………
ชือ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..……………………………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..…………………………….
่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..………………………………………………
3. ชือ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………….……………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………
6. ประเทศทีเ่ กิด……………………….……………………………..……………………………………………
7. สัญชาติปัจจุบัน ..................................สัญชาติโดยกาเนิดหากต่างจากปั จจุบัน…………………………..
8. เพศ
9. สถานภาพ

ชาย

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม ้าย

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
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10.

ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์

่ -นามสกุล
กรุณากรอกชือ

ทีอ
่ ยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ)

และสัญชาติของผู ้มีอานาจ

ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ.................................................................
อีเมล.............................................
้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น
12. อาชีพปั จจุบัน(หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เช่น ขายเสือ
..........................................................................................................
่ บริษัทหรือร ้านค ้า ทีอ
่ ทีอ
13. ชือ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนั กเรียน นั กศึกษา กรุณากรอกชือ
่ ยูข
่ อง
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………….……
14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได ้

ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที.่ ..............................ถึงวันที.่ ....................................

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................

่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลูกค้าเคยมีวซ
ี ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย
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17. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานั กอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ .............................................
กรุณาระบุชอ

สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

…………………………………………………..….
สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

เงินสด
เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดระหว่างพานั กมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ นเกีย
ิ้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี ่าเป็นดุลพินจ
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
ทงนี
ั้ บ
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั้
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