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Europe Lovely 4 ประเทศ 
สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน-ออสเตรีย-อิตาลี 8 วัน 

 



เดินทางยุโรป 4 ประเทศท้าทายนักเที่ยวสายชิลล์ 
เช็คอินลูเซิร์น เดินเพลินน ้าตกไรน์ นั่งรถม้าขึ้นปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์ 
แวะอินน์สบรูคเมืองดังแห่งแคว้นทิโรล เยือนมรดกโลกอุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ 

ล่องเรือสู่เกาะแห่งสายน ้าในเวนิส ราชินีแห่งเอเดรียติก 
ช้อปปิ้งหลากหลาย Fidenza Village Outlet 

ชมมหาวิหารมิลานดูโอโม่ 135 ยอด 
พร้อมเมนูสุดฮิตพาสต้าและสปาเก็ตตี้ซอสหมึกด า 

 
     โดยสายการบิน 

 
ซูริค  เมืองศูนย์กลางทางด้านการค้าและธุรกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ชาฟฮาวเซ่น ที่ตั้งของน ้าตกไรน์ น ้าตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป เกิดจากการที่แม่น ้าไรน์ ซึ่งเป็นแม่น ้านานาชาติที่ใหญ่ที่สุด

ของยุโรปไหลจากต้นน ้าในเทือกเขาแอลป์ มาบรรจบบริเวณที่พ้ืนที่โลกเปลี่ยนระดับจึงกลายเป็นน ้าตกที่
สวยงามมาก 

ลูเซิร์น เมืองสวยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบแห่งสี่พันธรัฐ หรือเวียวาลด์สตรัทซี และเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุด
แห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์   

โฮเฮนชวานเกา  เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมือง เก่า
มาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน และเป็นที่ตั้งของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบ
น้อยใหญ่ ที่ตั้งของ ปราสาทนอยชวานสไตน์” ปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได้น ามาสร้างเป็นปราสาทใน
ภาพยนตร์การ์ตูนและเป็น สัญลักษณข์องบริษัทดิสนีย์ 

ฟุสเซ่น  เมืองที่มีอายุมากกว่า 700 ปี และเป็นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติก ที่เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุค
โรมัน 

อินน์สบรูค  เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวดังแห่งแคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงงดงาม บนที่ราบลุ่มแม่น ้าอินส์  
  ท่ามกลางของหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านเป็นศูนย์กลางของการแข่งขัน 
 กีฬาฤดูหนาว ทั้งยังเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลายครั้ง 
อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์  อุทยานที่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ที่ทอดตัวอยู่ในเขตทางอิตาลีตอนเหนือ มียอดเขา 
  รวมกัน 18 ยอด ที่มีความสูงกว่า 3,000 เมตรและครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างใหญ่ในเขตของแคว้นทีโรลใต้
  และแคว้นเวเนโต้ มีความงดงามแปลกตาและมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศอิตาลี 
เวนิส เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจ านวนมากมายในแต่ละปี อดีตเมืองที่เคยร ่ารวย

ที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ ล่องเรือพร้อมสัมผัส
บรรยากาศอันแสนโรแมนติค 

มิลาน หรือ มิลาโน เมืองส าคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี เมืองแห่งแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังของอิตาลี มีมหา
วิหารที่งดงามโดดเด่นและแหล่งช้อปปิ้งแฟชั่นชื่อดังก้องโลก แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่นับว่าเป็น 

 ช้อปปิ้งอาเขตท่ีสวยที่สุดในอิตาลีมากว่า 100 ปี 
 
 



ก าหนดการเดินทาง  1-8 มิ.ย. / 11-18 ก.ค. / 27 ก.ค. - 3 ส.ค. / 12-19 ส.ค.65 /  
16-23 ก.ย. / 12-19 ต.ค. / 21-28 ต.ค.2565      

 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ-โดฮา (กาต้าร์)  

17.30 น. นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Qatar 
Airways เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละก าหนดการ
เดินทางอีกครั้งก่อนท าการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการ
ด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย** 

20.25 น.  ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที ่QR833 
23.40 น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 
 

วันที่สอง โดฮา (กาต้าร์)-ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-น ้าตกไรน์-ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)  

01.50 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways ที่ยวบินที่ QR093 
07.05 น. เดินทางถึงสนามบินนครซูริค Zurich เมืองเศรษฐกิจส าคัญที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่มีชื่อเสียง

ระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศ น าท่านผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและสัมภาระ รถโค้ชรอรับและน าท่านเดินทางสู่  ชาฟฮาวเซ่น 
Schaffhausen ที่ตั้งของน ้าตกไรน์ Rhine Falls (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ให้ท่านแวะชมความ
สวยงามของน ้าตกไรน์ น ้าตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป เกิดจากการที่แม่น ้าไรน์ ซึ่งเป็นแม่น ้านานาชาติที่ใหญ่
ที่สุดของยุโรปไหลจากต้นน ้าในเทือกเขาแอลป์ มาบรรจบบริเวณที่พ้ืนที่โลกเปลี่ยนระดับจึงกลายเป็นน ้าตกที่
สวยงามมาก ตัวน ้าตกมีความสูง 25 เมตร กว้าง 150 เมตร มีอายุราว 14,000 - 17,000 ปี อิสระให้ท่านได้ชื่น
ชมธรรมชาติและถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่นครซูริค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง) ให้ท่าน ชมเมืองซูริค Zurich เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิสและมีแม่น ้าลิมมัตเป็นแม่น ้าที่ใหญ่ที่สุด 
เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และ
วัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย ผ่านชมย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัยกลาง สถานที่
โดดเด่นเห็นจะเป็นมหาวิหารคู่บ้านคู่เมืองโบสถ์กรอสมุนเตอร์ Grossmunster Church ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์
ของเมืองซูริค ริมฝั่งแม่น ้าลิมมัต ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค น าท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ฟ
รอมุนสเตอร์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นส านักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจาก
ทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ น าท่านสู่จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 
17 ปัจจุบันเป็นชุมทางรถรางที่ส าคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบัน
การเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ อิสระให้ท่านได้เดินชมเมือง ถ่ายรูปทะเลสาบซูริค รวมถึงเลือกซื้อสินค้าแบรนด์
แนมของที่ระลึกตามอัธยาศัยจากย่านถนนคนเดินบาห์นฮอฟสตราสเซ่ ที่ทอดยาวจากตัวเมืองเก่าจนถึง
ทะเลสาบซูริค 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 



บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น Lucerne (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของ
สวิสที่หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลูเซิร์นก็ยังคงมีความสวยงามเหมือนเดิม ด้วยความที่เมืองลู
เซิร์นเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภาคกลางของประเทศ ท าให้เมืองลูเซิร์นกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ, การ
คมนาคมและวัฒนธรรมของภาคกลาง มีแม่น ้าร็อยส์ไหลผ่านกลางเมืองและสามารถมองเห็นทัศนียภาพของ
เขตเทือกเขาแอลป์ เขาพิลาทุสและเขาริกิได้อีกด้วย น าท่านชม อนุสาวรีย์สิงโต Lion Monument และ
ถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเพล Chapel Bridge สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครง
หลังคาหน้าจั่วด้วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้เป็นการเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของ
เมืองลูเซิร์น โดยมีหอคอยน ้า Wasserturm ซึ่งเดิมใช้เป็นที่คุมขังนักโทษและเก็บเอกสารรวมทั้งของมีค่าของ
เมืองไว้ หอคอยนี้มีลักษณะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมที่มีฐานเชื่อมติดอยู่กับสะพานสร้างขึ้นราวปี ค.ศ.1300 
สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ.1993 แล้วก็มีการบูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม (ภาพวาด
ดั้งเดิมถูกไฟไหม้ไปเยอะ) สะพานชาเพลนี้ถือเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป นอกจากนี้ยังให้ท่านได้เดิน
ชมและถ่ายรูปกับสะพานไม้ดั้งเดิมขอเมืองลูเซิร์น อย่างสะพานสปรอยเออร์ Spreuer Brige หรือใน
ภาษาเยอรมันเรียกว่า Spreuerbrucke หนึ่งในสองสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในเมืองลู
เซิร์น ซึ่งได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี ด้วยรูปแบบที่มีหน้าจั่วและมีภาพวาดอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมด้านในของ
สะพานไม้ และอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองลูเซิร์นหรือเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
  จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Express Luzern - Krienz หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่สาม ลู เซิ ร์ น  (ส วิ ต เซ อ ร์ แ ล น ด์ ) -โฮ เฮ น ช ว า น เก า -นั่ ง ร ถ ม้ า ขึ้ น ป ร า ส า ท น อ ย ช ว า น ส ไต น์ - 
   ฟุสเซ่น (เยอรมัน)-อินน์สบรูค (ออสเตรีย) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม    
น าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศเยอรมัน ให้ท่านเดินทางเข้าสู่ โฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau 
เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนีติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเก่ามา
ตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมันและเป็นที่ตั้งของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อย
ใหญ ่(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารพื้ น เมืองร้านดังในเขตชวานเกา Schlossbrauhaus 
Schwangau  

บ่าย น าท่านเดินทางขึ้นสู่เนินเขาที่ตั้งปราสาทนอยชวานสไตน์ด้วยรถม้า Horse Carriage จากนั้นน าท่านเข้าชม 
ปราสาทนอยชวานสไตน์ Neuschwanstein Castle ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิค
ที่ 2 ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ น าท่านชมวิวสวย
จากสะพานแมรี่ จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด ดั่งรูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซึ่งความงามนี้ยังท าให้
ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได้น ามาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็น
สัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์ด้วย (การเดินทางไปสู่ปราสาทบริการด้วยรถม้า ค่าบริการรถม้ารวมอยู่ในค่าบริการ
ทัวร์ เป็นรถม้าขาขึ้น ขาลงมีรถชัทเทิลให้บริการ หรือสามารถเดินลงได้กรณีที่รถชัทเทิลบัสปิดให้บริการ หาก
ต้องการโดยสารลงจากปราสาทด้วยรถม้าช าระเพ่ิมท่านละประมาณ 5-6 ยูโร) 



 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น Fussen เมืองที่มีอายุมากกว่า 700 ปี และเป็นเมืองสุดท้ายบน
ถนนสายโรแมนติก ที่เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมันซึ่งใช้เมืองฟุสเซ่นนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้า
และซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ นอกจากนี้เมืองฟุสเซ่นยังเป็นเมืองที่มีความน่ารักและตกแต่งไปด้วยสีสันที่
สวยงามของบ้านเรือนด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และร้านค้าที่
ตกแต่งอย่างมีสไตล์ ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับเมืองน่ารักแห่งนี้ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่
ประเทศออสเตรีย ให้ท่านเดินทางสู่ เมืองอินน์สบรูค Innsbruck ประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
2 ชั่วโมง) เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวดังแห่งแคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงงดงาม บนที่ราบลุ่มแม่น ้า
อินส์ ท่ามกลางของหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ อินน์สบรูค แปลว่าสะพานแห่งแม่น ้าอินส์ และยังเป็นเมืองที่มี
ชื่อเสียงในด้านเป็นศูนย์กลางของการแข่งขันกีฬาฤดูหนาว ทั้งยังเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฤดูหนาว
หลายครั้ง ได้แก่ โอลิมปิกฤดูหนาวปี 1964 และ ปี 1976  พาราลิมปิกฤดูหนาว ปี 1984 และปี 1988 รวมถึง
โอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาวที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.2012 ท าให้อินน์สบรูค เป็นเมืองแรกของโลกที่ได้จัด
กีฬาโอลิมปิกถึง 3 ครั้ง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
  จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พัก Grauer Baer หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่สี ่  อิ น น์ ส บ รู ค  (อ อ ส เต รี ย ) -อ อ ร์ ทิ เซ่ -อ ทุ ย า น แ ห่ ง ช า ติ โ ด โล ไ ม ท์ -ท ะ เล ส า บ มิ ซู ริ น่ า - 
   คอร์ติน่า (อิตาลี) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม    
น าท่านเดินเล่นบริเวณจัตุรัสเมืองเก่าที่มี ต าหนักหลังคาทองค า ที่มีอายุร่วม 450 ปี ในอดีตเคยเป็นที่ประทับ
ของกษัตริย์ทิโรลสมัยของกษัตริย์แม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 กับพระนางมาเรียเทเรซ่า เชื่อกันว่าหลังคาก าแพงนี้ประดับ
ด้วยโลหะหุ้มทองแดงจ านวนกว่า 3,450 แผ่น ตามขอบประตูและหน้าต่างประดับด้วยภาพเขียนสวยงาม ถือ
เป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญของเมืองและมีอาคารบ้านเรือนหลากหลายสีที่ปัจจุบันเป็นร้านค้าหลากหลายประเภท 
ถ่ายรูปกับซิตี้ทาวเวอร์ จุดนัดพบของชาวเมือง รวมถึงจัตุรัสเมืองที่มีเสาอันนาเซาเลอตั้งอยู่ ถือเป็นจุด
ศูนย์กลางของเมืองที่มีผู้คนแวะเวียนมาถ่ายภาพกันมากท่ีสุด ให้เวลาท่านเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าจากจัตุรัส
แห่งนี้ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศอิตาลี เดินทางสู่เมืองออร์ทิเซ่ Ortisei หรือ 
Urtijei เมืองที่เป็นที่ตั้งของทางเข้าอุทยานที่มีชื่อเสียงโด่งดังได้แก่อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางเข้าไปสู่เขตอุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ Dolomite National Park อุทยานในเขตโดโลเมทเต้

หรือโดโลไมท์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ที่ทอดตัวอยู่ในเขตทางอิตาลีตอนเหนือ มียอดเขารวมกัน 18 
ยอด ที่มีความสูงกว่า 3,000 เมตรและครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างใหญ่ครอบคลุมพ้ืนที่กว่า 142,000 เฮกตาร์ 
ในเขตของแคว้นทิโรลใต้และแคว้นเวเนโต้ เป็นเทือกเขาหินปูนชนิดพิเศษที่มีแร่แมกนีเซียมปนอยู่ชื่อว่าโดโลไมท์
หรือโดโลเมทเต้ในภาษาอิตาเลี่ยน มีคุณสมบัติพิเศษคือในเวลากลางวันแสงสีจะไล่กันไปตั้งแต่เทาอ่อนถึงเกือบ
ขาว แต่ยามพระอาทิตย์ตกดิน ผิวหน้าของหินเหล่านี้จะอาบไปด้วยสีส้มและชมพู เกิดเป็นทัศนียภาพที่งดงาม
ประกอบกับภูมิทัศน์ภูเขาที่สวยงามสุดมหัศจรรย์ที่มีทั้งยอดเขาต่างๆ ที่แทงยอดสูงเสียดฟ้า หน้าผาสูงชัน หุบ
เขาที่แคบลึก สลับกับป่าไม้เขียวขจีและทุ่งหญ้า บ้านเรือนสวยงาม ที่ดึงดูดดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกทิศให้มา



เยี่ยมเยือนไม่ขาดสาย ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศอิตาลี และด้วยความพิเศษ
นี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2009 ให้เวลาท่านได้ถ่ายภาพ
ทัศนียภาพงดงามของอุทานแห่งนี้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบมิซูริน่า Misurina (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง) ทะเลสาบที่หลบซ่อนตัวในหุบเขาที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งใน
เขตอุทยานโดโลไมท์ ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,754 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล มีความโด่งดังเรื่องภาพวิวภูเขาที่
สะท้อนกับพ้ืนน ้าในวันฟ้าใส ให้เวลาท่านเดินเล่นชมทัศนียภาพของทะเลสาบและถ่ายรูปเก็บบรรยากาศงดงาม
ประทับใจ จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองคอร์ติน่า ดีอามเปสโซ่ Cortina D Ampezzo (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที) เมืองสกีรีสอร์ทที่ตั้งอยุ่ในเขตอุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ บนความสูงจากระดับน ้าทะเล 
1,219 เมตร ถือเป็น Best of the Alps เพียงแห่งเดียวของอิตาลีที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 สกีรีสอร์ท
ที่ดีที่สุดในโลก และเคยใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี ค.ศ.1956 และยังเป็นสถานที่
ถ่ายท าภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์ 007 ตอน For Your Eyes Only ได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่ง
เทือกเขาโดโลไมท์และเป็นสถานที่ตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเที่ยวนอกจากนั้นในช่วงฤดูร้อนยังนิยม
ท่องเที่ยวแบบปีนเขาท่ีมีชื่อเสียงอีกด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
  จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พัก De la Poste หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันทีห่้า  คอร์ติน่า-เวนิสเมสเทร่ (อิตาลี) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม    
น าท่านเดินทางสู่  เมืองเวนิส Venice Mestre ตั้งอยู่ในเขตแคว้นเวเนโต้  เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจ านวนมากมายในแต่ละปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ ท่าเรือทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่ เกาะเวนิส อดีตเมืองที่เคยร ่ารวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลาง
เกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่งที่ศูนย์กลางอยู่
ที่ จัตุรัสเซนต์มาร์ค หรือ ซานมาร์โค ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะต่างๆ ของเมืองเวนิสที่มีคลองต่างๆ มากมาย
นับร้อยแห่ง เป็นเมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กเกาะน้อยกลางทะเลสาบเวนิเทียในทะเลเอเดรียติกตาม
ฉายาที่ว่าเป็นราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก นับเป็นบรรยากาศท่ีไม่มีที่ใดเหมือนและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองด้วยเมนูสปาเก็ตตี้ซอสหมึกด า เมนูยอดนิยมและเป็น
เอกลักษณ์ของอิตาลีรวมถึงของหวานเอกลักษณ์ของอิตาลีอย่างเมนูทิรามิส ุ

บ่าย น าท่านเดินเล่นชมเกาะเวนิส Venice Island ที่มฉีายาว่าเป็นเมืองแห่งสายน ้า คือเป็นเมืองที่ล้อมรอบไปด้วย
น ้า มีคลองใหญ่ผ่านกลางเมืองเรียกกันว่าแกรนด์คาแนล มีลักษณะเป็นรูปตัวเอสกลับด้านและมีคลองย่อยกว่า 
150 สาย ท าให้เกิดน ้าท่วมได้เมื่อระดับน ้าขึ้นสูง การเดินทางภายในเมืองใช้การเดินและสัญจรทางเรื อแทน
ถนน เรือที่พบเห็นได้มีเรือส่วนตัวและเรือสาธารณะต่างๆ เช่น เรือโดยสาร Vaporetto เรือกอนโดล่า และ
แท็กซี่น ้า เป็นต้น ท าให้ความสวยงามนี้ตรึงตาตรึงใจเหมือนอยู่ในโลกแห่งนิทานและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด
ในโลก โดยเริ่มจากศูนย์กลางของเกาะเวนิสที่จัตุรัสเซนต์มาร์คหรือซานมาร์โค ที่ตั้งของโบสถ์ส าคัญแห่ง
เมืองเวนิสที่เริ่มสร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ.823 ผสมผสานไปด้วยศิลปะของหลายยุคไว้ด้วยกันต้ังแต่ยุคไบ
เซนไทน์ โรมาเนสก์ โกธิคจนถึงยุคเรอแนสซองส์ โดยหลังคาโบสถ์สร้างเลียนแบบวิหารโดมแบบสุเหร่าของ
ศาสนาอิสลามประดับด้วยโมเสกสีทองอร่ามหลายล้านชิ้นตั้งแต่หลังคาจรดพ้ืนจึงได้รับสมญานามว่าโบสถ์แห่ง



ทองค า Church of Gold  และชมหอระฆังซานมาร์โค Campanile de San Marco เป็นหอระฆังที่มีความ
สูงถึง 98 เมตรตั้งอยู่ด้านหน้าของมหาวิหารซานมาร์โค จัดว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่ส าคัญของเกาะเวนิสเลย
ทีเดียว เดินต่อมาชมสะพานสะอ้ืน Bridge of Sights ที่เชื่อมระหว่างคุกหลวงและพระราชวังดอร์ดจ 
Palazzo Ducale พระราชวังสไตล์โกธิคของดยุคผู้ครองเมืองเวนิส และชมสะพานริอัลโต ที่ทอดข้ามแกรนด์
คาเนล คลองที่มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวและเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวอีกมากมาย ซึ่งจะ
เชื่อมระหว่างเกาะซานมาร์โคและเกาะซานโปโล อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเวนิส มีความเก่าแก่ที่สุด ครั้งแรกๆ 
สร้างขึ้นด้วยไม้ ต่อมามีการรื้อถอนและสร้างใหม่ด้วยหินอย่างที่เห็นกันใน ให้เวลาท่านเดินเล่นชมบรรยากาศ
บนเกาะพร้อมเลือกซื้อสินค้าขึ้นชื่ออาทิ เครื่องแก้วเวนีเซีย หรือ หน้ากากเทศกาลคาร์นิวัล หรือไม่ว่าจะเป็น
สินค้าแบรนด์เนม  ท่านอาจใช้เวลานั่งจิบกาแฟตามร้านกาแฟ ที่ตั้งอยู่รอบจัตุรัสเซนต์มาร์ค เพ่ือดื่มด ่ากับ
บรรยากาศที่แสนโรแมนติก สมควรแก่เวลานัดหมายน าท่านล่องเรือกลับสู่ฝั่งเมสเทร่ Mestre 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
  จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Russott หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันทีห่ก  เวนิสเมสเทร่-ช้อปปิ้ง Fidenza Village-มิลาน (อิตาลี) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม    
น าท่านเดินทางต่อสู่ ฟิเดนซ่า Fidenza เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตประเทศอิตาลี ระหว่างเมืองเวนิสและเมืองมิลาน 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 
ให้ท่านเข้าสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ Fidenza Village Outlet แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นน าในราคาพิเศษ อาทิ 
Armani, Prada, Michael Kors, Paul Smith, Nike, Calvin Klein, Fossil, Furla, Diesel, Valentino, 
Vasace, Dolce & Gabbana, Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, Coach, New Balance, Asics, 
Camper, Samsonite, Swatch เป็นต้น นอกเหนือไปจากนี้ท่านสามารถพักผ่อนกับการทานอาหาร คาเฟ่
หลากหลายภายในเอ๊าท์เล็ต อาทิ Signorvino, Tagliere Kiosk, Verolatte, Capuccino, Koi Sushi, Lindt 
เป็นต้น  
**เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกชมเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ของท่าน อิสระให้ท่านรับประทานอาหาร
กลางวันตามอัธยาศัยภายในเอ๊าท์เล็ต** 

บ่าย สมควรแก่เวลานัดหมาย น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองมิลาน หรือ มิลาโน Milan (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง) ให้ท่านแวะชม Sforza Castle ป้อมปราการแห่งมิลานที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นตั้งแต่
ศตวรรษที่ 15 โดยฟรานเซสโก้ สฟอร์ซา ดยุคแห่งมิลานต่อมาได้มีการบูรณะเพ่ิมเติมในช่วงศตวรรษที่ 16 ละ 
17 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี่เก็บงานศิลปะ น าท่านเดินชมภายนอกของป้อมปราการ พร้อมชม 
Basilica of Sant’Ambrogio วิหารแอมโบรสทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในตัวเมืองมิลาน ได้รับการก่อตั้งโดยนักบุญชาว
โรมันแอมโบรสตั้งแต่ปี ค.ศ.379 จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองมิลาน หรือมิลาโน Milan เมืองหลัก
ของแคว้นลอมบาร์เดียและเป็นเมืองส าคัญทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ 
ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับนิวยอร์ค  ปารีส  ลอนดอน และโรม นอกจากนี้ยังเป็นที่
รู้จักในด้านอุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลาน
และสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B2_%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99


  จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Novoel Milano Malpensa Airport หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันทีเ่จ็ด มิลาน-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง-สนามบินมาร์เพนซ่า (อิตาลี)-โดฮา (กาต้าร์) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม    
ให้ท่านเช็คเอ๊าท์ที่พัก ให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินมาร์เพนซ่า และเผื่อเวลาให้ท่านส าหรับการท า
คืนภาษี  
ให้ท่านชมเมืองมิลานและจัตุรัสสกาล่าและรูปปั้นดาวินชี ให้ท่านถ่ายรูปพร้อมชมความยิ่งใหญ่ภายนอกของ 
มหาวิหารแห่งเมืองมิลานหรือมิลานดูโอโม มหาวิหารหินอ่อนแบบโกธิคที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป สร้างในปี 
ค.ศ.1386 ด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิคผสมผสานกันเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ ใช้
เวลาสร้างนานถึง 500 ปี มีความวิจิตรงดงามและประดับประดาไปด้วยรูปปั้นนับกว่า 3,000 รูป มีหลังคายอด
เรียวแหลมจ านวน 135 ยอด บนสุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ มีลานกว้าง
ด้านหน้าดูโอโมที่มีอนุสาวรีย์พระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่  2 ทรงม้าคือสถานที่จัดงานส าคัญต่างๆ ในบริเวณ
เดี ยวกัน ยั ง เป็ นที่ ตั้ งของ  แกล เลอรี่  วิ ค เตอร์  เอ็มมานู เอล  ที่ นั บ ว่ า เป็ น ช้ อปปิ้ งอ าเขตที่ ส วยที่  
สุดในอิตาลีมากว่า 100 ปี พร้อมถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ของ ลิโอนาร์โด ดาร์วินชีจิตรกรเอกที่โด่งดังจากภาพโมนา
ลิซ่า ให้เวลาท่านได้เดินเล่นพักผ่อนก่อนเดินทางไปสนามบิน  
**อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย** 

12.00 น. สมควรแก่เวลานัดหมาย น าท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินมาร์เพนซ่า 
16.15 น.  ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที ่QR128 
23.00 น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 
 

วันทีแ่ปด โดฮา (กาต้าร์)-สนามบินสุวรรณภูมิ 
02.20 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินกรุงโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways เทีย่วบินที ่QR836 
13.10 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.. 

** ช่วงเปลี่ยนฤดูกาลเที่ยวบินหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ท่านที่เดินทางต่อเครื่องไปต่างประเทศ
หรอืต่างจังหวัด กรุณาเช็คเท่ียวบินและเวลาที่แน่นอนอีกครั้ง** 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 

 รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ที่ไม่คาดคิดหรือ
มีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  หรือสถานที่ใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที่ปิดโดยมิได้รับแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า  บริษัทฯ ขออนุญาตท าการเปลี่ยนแปลงสถานที่อ่ืนๆ ทดแทนให้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคัญ 

 
 
 



อัตราค่าเดินทาง  
 

Europe Lovely 4 ประเทศ  
สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน-ออสเตรีย-อิตาลี 

8 วัน 5 คืน-QR 
ผู้ใหญ่ ท่านละ 

พักเดีย่วเพ่ิม
ท่านละ 

ท่านที่มีตั๋วโดยสาร
อยู่แล้ว ท่านละ 

3-10 มิ.ย.65 94,900 9,300 65,300 

11-18 ก.ค.65 101,300 9,300 65,900 

27 ก.ค.-3 ส.ค.65 108,300 9,300 66,500 

12-19 ส.ค.65 111,500 10,300 67,900 

16-23 ก.ย.65 94,900 9,300 65,300 

12-19 ต.ค.65 94,500 9,300 65,300 

21-28 ต.ค.65 94,900 9,300 65,300 

 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ามัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง *** 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหต ุ

 อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจ านวนผู้โดยสารที่เปน็ผู้ใหญ่จ านวนไมน่้อยกว่า 10 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก**ตามข้อก าหนดและเงื่อนไข
ของบริษัทฯ และจะต้องช าระมัดจ าหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันท ี

 กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์  กรุณาแจ้ง
ล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกีย่วข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  
***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วัน ซึ่งผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตัวด้วยตัวเองและได้รับการ
สแกนนิ้วมือจากศูนย์รับค าร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และ ส าเนา
หน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อท าการนัดหมาย ** 

 ส าหรับท่านที่ต้องการอยู่ต่อหรือเดินทางต่อไปยังประเทศอ่ืน หรือหากมีตั๋วโดยสารอยู่แล้ว จะต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว พร้อมแสดง
เอกสารเรื่องที่พัก รวมถึงกรมธรรม์ประกันภัยด้วยที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ และทุกท่านต้องมาแสดงตัวที่สถานทูตหรือ
ศูนย์ยื่นวีซ่าตามก าหนดวันเวลานัดหมายเพ่ือถ่ายรูปและสแกนนิว้มอื 

 
 
 
 
 
 

 



อัตรานี้รวมบริการ 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Qatar Airways เส้นทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-ซูริค / / มิลาน-โดฮา-กรุงเทพฯ ชั้น

ประหยัด และค่าโหลดสัมภาระไม่เกินที่สายการบินก าหนดท่านละ 25 กิโลกรัม / ชิ่น / ท่าน 

 ค่าภาษีน ้ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน โดยค านวนจากวันที่จองและออกตั๋ว
โดยสาร หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพ่ิมเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน ้ามันหรือภาษีใดๆ 
จะต้องมีการช าระเพ่ิมตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน (อัตราค่าน ้ามันเชื้อเพลิงค านวณไว้ ณ วันที่ 8 เม.ย.2565) 

 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่าน / ห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณี
ทีเ่ดินทาง 3 ท่าน ท่านอาจต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพักเดี่ยวเพิม่ 

 ค่าเข้าชมสถานที,่ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีม ี
 ค่าธรรมเนียมบริการนัดหมายและการยื่นวีซ่าเชงเก้น 

 ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อ านวยความ
สะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าทิปพนักงานขับรถ / มัคคุเทศก์ท้องถิน่ / หัวหน้าทัวร์ที่บริการพร้อมคณะตลอดการเดนิทาง 

 ค่าน ้าดื่มวันละ 1 ขวด (จ านวน 5 วันทัวร์) 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มีและภาษีส าหรับนักท่องเที่ยวหรือภาษีเมืองส าหรับการเข้าพักในเมืองทุกแห่ง 

 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลวงเงินกรมธรรม์ 1,500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาล
เท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนอันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออ่ืนๆ ทั้งนี้ เป็นไปตาม
เงื่อนไขของบริษัทประกันฯ และไม่รวมค่าใช้จ่ายระหว่างการกักตัวในต่างประเทศอันสืบเนื่องจากโควิด19 และเป็นไปตาม
เงื่อนไขของบริษัทประกัน) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมค่าบริการ 7%  
 
 

อัตรานี้ไม่รวมบริการ 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 

 ค่าบริการและค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซ่ึงขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋า
และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเองเพ่ือป้องกันการสูญหาย 

 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  

 ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 

 สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพ้ืนที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบางโรงแรม
อาจมีใหบ้ริการบนห้องพักด้วยขึน้อยู่กับนโยบายของแตล่ะโรงแรม)   

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน ้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการ
ทีเ่กี่ยวกับวีซ่า การนัดหมายแบบพรีเม่ียม หรอือ่ืนๆ ที่มิไดร้ะบไุว้ในรายการ 

 ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกัน
อุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซ้ือประกนัเพ่ิมเติมได้ 



 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (กรณีถ้าสายการ
บินและประเทศปลายทางต้องการผลตรวจ) 

 ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการด าเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอ่ืนๆ ตามที่ภาครัฐก าหนด 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังเป็นไปตามกลไกการเปลี่ยนแปลงจากภาครฐัเป็นส าคัญ)  

 ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) อย่างน้อย 1 วัน เมื่อเดินทางถึงไทย (การ
เปลี่ยนแปลงมาตรการและการเปลี่ยนแปลงจ านวนวันให้ดูประกาศจากทางภาครัฐเป็นส าคัญ) 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท า Vaccine Passport 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท า Certificate ของการเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ (ถ้ามี) 

 ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการกักตัวเมื่อมีการตรวจพบโควิดในช่วงใดๆ 
  

 
การช าระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 40,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ส าหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท าการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 
 
 
การยกเลิก 
 1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่น าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมดัจ า โดยทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจ าตั๋วโดยสารเครือ่งบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอ่ืนๆ 

 2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่น าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกดิขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจ าตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการ
ขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอืน่ๆ 

 3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันท าการก่อนวันที่น าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
 4. กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 

หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจา้หน้าทีท่างบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
 

 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่
มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 
1 ห้องเดี่ยว กรณีทีม่า 3 ท่าน  



2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต า่  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรอืย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า 

ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมที่พักนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
5. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า 

ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมที่พักนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกนั 
 
 
หมายเหตุ  
1. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเปน็ส าคัญ 
2. กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางก าลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมี

เหตุท าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากตา่งประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้  

3. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้ เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน าเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได้ ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน 

ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามท่ีสายการบินก าหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณเีที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเท่ียวบิน 

7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการน าสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่
อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปืนทุกชนิด
และส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอัดอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเด็กเล่น/ปืนจ าลองหรือเลียนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืน
สลักเกลียว/ปืนยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสัตว์, สเปรย์เครื่องเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/
สเปรย์ไล่สัตว์/สเปรย์กรด, แก๊สน ้าตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, 
กรรไกรที่ยาวกว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน, เครื่องมือส าหรับศิลปะการต่อสู้ที่มีคมหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี่, แชลงหรือ
ตะขอเกี่ยวสินค้า, สว่านเจาะและหัวเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อาจก่อให้เกิด
อันตราย เช่น ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี้/ไม้เลอครอส/ไม้คิว/ไม้ค ้าส าหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, 
วตัถุระเบิดทุกชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดเพลิงเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน 
และอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้างต้นที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามส านักงานการบินพลเรอืนแห่งประเทศไทยก าหนดและ/หรือภายใต้การ
ประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของส านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มี.ค.2563)   



8. ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน ้าหนักส่วนที่
เกิน 

9. ท่านที่มีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความช่วยเหลือและการ
ดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจอง
ทัวร์ เนื่องจากกฎทางด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความ
สะดวกส าหรับผู้ที่มีปัญหาข้างตน้  

10. ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชัดเจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรบัผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

11. กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่  หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

12. การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการก าหนดตลอดทั้งปี หรือก าหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ข้าชมนั้นๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่า
เข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน 
เนื่องจากได้ช าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

13. หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสต์มาสหรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
ขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 

 
เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น  (อิตาลี)  ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วันท าการ 
- ผู้ยื่นค าร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิว้มือ ณ วันนัดหมายยื่นค าร้องที่ศูนย์ยื่น 
- วัน/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฎของสถานทูตและศูนย์ยื่น 
- รูปถ่ ายหากไม่ ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ที่ ศูนย์ยื่น  โดยผู้ ยื่นค าร้องต้องช าระเงินค่ าถ่ายรูปด้วยตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผู้ยื่นค าร้องช าระเงินด้วยตนเอง 
- ผู้ยื่นค าร้อง กรุณาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางที่เป็นปัจจุบันที่สุด พร้อมกรอกข้อมูลเบื้องต้นส าหรบัเพ่ือใช้ในการท านัดหมาย   
  กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อมเบอร์โทร.ที่สามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผู้แทน ยกเว้น ผู้ยื่นค าร้องสูงอายุ 
  มากๆ หรือเด็กเลก็มากๆ 
- เอกสารต้นฉบับที่เป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท / กิจการร้านค้า, ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเด็ก), ส าเนาสูติ 
  บัตร (กรณีผู้ที่อายุต ่ากว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ, ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกุล  
  จะต้องถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะบริการท่าน ยกเว้น ส าเนาหนังสือสัญญาซื้อขาย/สัญญากู้/สัญญาอาชีพ 
  พิเศษท่ีมีเนื้อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริการศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่าย 
  ผู้ยื่นค าร้องจะต้องช าระด้วยตนเอง 
 



***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า*** 
1. สถานทูตเนเธอร์แลนด์ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า 
2. ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเองในประเทศที่ตน

พ านักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น 
3. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา

ของสถานทูตง่ายยิ่งขึ้น 
 

หมายเหตุ  กรณีผู้เดินทางท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทางเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ผู้เดินทางต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
    ล่วงหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน 
 
 
1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน ผู้

เดนิทางจะต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างส าหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อยา่งยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า  
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  
 
2. รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า  

- ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสื้อสีขาว)   

- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับบดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสี
หรือบิ๊กอายส์ ** 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

- กรณีเป็นเด็ก อายุต ่ากว่า 20 ปี  

- ใช้ส าเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  

- หากเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอส าเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบ
ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 
3. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ท างาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
4. ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว  
5. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ 
6. ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล 
7. ส าเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว  
 
8. หนังสือรับรองการท างาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

 
*** การสะกดชื่อ นามสกุลของผู้ยื่นค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือเดินทาง มิเช่นนั้น 

สถานทูตจะไม่รับพิจารณา (ส าคัญมาก) *** 

- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการท างานของบริษัทที่ท างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้า
ท างาน, อัตราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน (หนังสือรับรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) เป็นต้น 

- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการท างานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุต าแหน่ง , 
อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ ส าเนาบัตรประจ าตัว
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า หรือ ส าเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ ส าเนาหนังสือรับรองความ
เป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ (หรือสามารถขอคัดส าเนา
เป็นภาษาอังกฤษจากกรมการค้าได้) 

- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน   

 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส 

 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพ่ือ
แสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็น
สามี-ภรรยากันโดยมิได้จดทะเบียน     

- กรณีท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้  จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการท างานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่
สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นค าร้องขอวีซ่านี้)   

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา  ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา  จ า ก
โรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)  



 
9. หลักฐานการเงิน   

- ใช้ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัว อัพเดทไม่เกิน 7 วันก่อนยื่นพร้อมถ่ายส าเนาย้อนหลัง 6 เดือนแสดง
ชื่อเจ้าของบัญชี  โดยชื่อและนามสกุลต้องสะกดให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต 

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตั วเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็นปัจจุบัน 

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต ่ากว่า 6 
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต ่ากว่า 7 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้  statement แล้วยังคงไม่มีการ
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ท าหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ 
ไม่มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอ่ืนๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น  

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบัญชีอ่ืนแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจ า เป็น
ต้น 

- กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องท าจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษ
พร้อมระบุความสัมพันธ์เพ่ือชี้แจงต่อสถานทูต 1 ฉบับ โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีส าเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัว
ประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าต้องท าจดหมาย
รับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

 
*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุม

กับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลับสู่ภูมิล าเนา 
 

10. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา โดยการ 

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา   โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะ เกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจาก
อ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้ง
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 



- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อท่านได้ช าระเงินค่ามัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
 

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านสามารถจะต้องแจ้งความจ านงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนก าหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน 
ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

 
 ***   ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ

ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์อกเดินทางภายใน 20 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก   

                     
 

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

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกับตอนน าเอกสารส่งยื่นค าร้องขอวีซ่า  
ทางศูนย์ย่ืนหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์  
และเสียค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าใหม่ 
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ / ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น  
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้และกรอกเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อปอ้งกันความผิดพลาดในการสะกดตัวอักษรและ 
เพือ่ให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 

 
 
 



1.  ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ...................................................................................................................................................... 
 
    ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................................. 
 
 ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรอืนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน  

 (ภาษาไทย).......................................................................   (ภาษาอังกฤษ) .................................................................. 

2.  หมายเลขหนังสือเดินทาง .................................................... วันเดือนปี เกิด ........................................................................ 

     วันออกหนังสือเดินทาง ............................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง .............................................................. 

     สถานที่เกิด ......................................................... หมายเลขบตัรประชาชน ........................................................................ 

3.  สถานภาพ  ....... โสด   ........ แต่งงานจดทะเบียน    ....... แต่งงานไม่จดทะเบียน   ....... หย่า   ....... หม้าย 
 
4.   กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไมว่่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล .............................................................................................................................................. 

      วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่เกิด สามี-ภรรยา ............................................................. 

5.  ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................................ ............... 

    .................................................................................................................................... รหัสไปรษณยี์ ........................................ 

     ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ) ......................................................... 
 
 .................................................................................................................................................................................................. 
 
     รหัสไปรษณีย์ ...........................................................        โทรศัพท์บ้าน ............................................................................... 
  
     โทรศัพท์มือถือ ........................................................... อีเมลล์ .................................................................................................  
 
6.  ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................... 

 (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ท านั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด .....................................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ท างานให้ชัดเจนเช่นกัน)  

  ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................ 

 ..............................................................................................................................  รหัสไปรษณีย์ ........................................... 



  

 ต าแหน่งหน้าที ่(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................................. 

 โทรศัพท์ ..................................................................  หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) .................................................................. 
 

 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................. 

  

 กรณใีนระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักท่ีศึกษา (ภาษาอังกฤษ)…..................................................................... 

 
7.  ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย.................................................................................................................................................. 
 
 ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)...............................................................................................................................          
 
8.  ท่านเคยเดนิทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่    ....... ไม่เคย  ....... เคย (กรณีเคยให้ระบุวันที่) 
 
    ตั้งแต่วันที่ ................................................ ถึงวันที ่.....................................................  รวม ............... วัน 

 

    ได้รับวีซ่าจากสถานทูตใด ......................................... .............................................................................................................. 

 

9.  ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่   ....... ไม่เคย   ....... เคย  

 

    กรณทีี่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันที่ ............................................................... 

 
10. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่   ....... ไม่เคย   ....... เคย (กรณเีคยให้ระบเุหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 
 ......................................................................................................................................................................................... 
 
11. ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดนิทางด้วยตัวท่านเองหรือไม ่  ....... ตัวเอง   ....... มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

(กรณีที่มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรือไม่) 
 
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านคือ ............................. ............................................................................................ 
 



ความสัมพันธ์กับท่าน ....................................... ................................ .................................................................. 
 
เดนิทางด้วยกันกับท่านหรือไม ่  ....... เดินทางด้วยกัน   ....... ไมไ่ด้เดินทางด้วยกัน 

 
12. ผู้ที่ติดต่อได้เมื่อฉุกเฉินขณะที่ท่านเดินทางอยู่ ในต่างประเทศ (ส าหรับการกรอกข้อมูลในระบบ Thailand Pass) 
 
      ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................................. 
 
      เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ของผู้ติดต่อฉุกเฉิน ......................................... . ความสัมพันธ์กับทา่น ................................................ 
 
13. QR Code เกี่ยวกับประวัติการรับวัคซีนจากหมอพร้อม สามารถส่งให้กับเจ้าหน้าที่ทัวร์ได้ทางอีเมล์หรือทางไลน์     
      หรือช่องทางออนไลน์อื่น (ส าหรับการกรอกข้อมูลในระบบ Thailand Pass) 
 
      ............................................................................................ ....................................................................................... 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https//:lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http//:m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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