
Austria-Italy Dolomite 9D6N/QR (VIE-MXP), Aug-Oct2022  1 | P a g e  

 

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 23466 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

Austria-Italy Dolomite 9D 6N 
ออสเตรยี-อติาล ีโดโลไมท์ 9 วนั 6 คืน 

เวยีนนา-ฮอลสตัท-ซาลสเบริ์ก-อนิสบ์รคุ 
เขา้ชมพระราชวงัเชิรน์บรนุทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุของออสเตรีย   

อทุยานแหง่ชาตโิดโลไมท์-ออรท์เิซ ่
ขึน้กระเชา้สูเ่นนิเขา แอลป ์ดซิสุเซ่ ชมววิทวิทศันบ์นทุง่หญา้ราบเลยีบบนภเูขา 

ทีข่ึน้ชือ่วา่กวา้งใหญ่ที่สุดในยโุรป 
ทะเลสาบมซิลูนิา่-คอรต์ินา่ดอีมัเปสโซ่-เวนสิมาสเทร ่
เกาะเวนสิ-จัตุรสัซานมารโ์ค-มลิาน-ชอ้ปปิง้มลิาน 

ชอ้ปปิง้ Fidenza Village Outlet 
        โดยสายการบนิ 
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บริษัทฯ ขอนำท่านเดินทางข้ามขอบฟ้าสู่ประเทศออสเตรียและอิตาลี ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังโด่งดัง ประทับใจ
กับดินแดนอันยิ่งใหญ่และเคยรุ่งเรืองมาในอดีตกับจักรวรรดิ์โรมันอันแสนศักดิ์สิทธิ์บนคาบสมุทรอิตาลี พบกับวัฒนธรรม, 
ศิลปะ และความงดงามของอุทยานแห่งชาติช่ือดังกับเมืองต่าง ๆ ดังนี้:- 
เวยีนนา  เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย อดีตอาณาจักใหญ่ที่มีเสน่ห์ทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรี และ 

ธรรมชาติที่งดงาม และมีพระราชวังที่มีความงดงามท่ีสุด  
ฮอลสตัท เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนัก 
  เดินทางมากมาย   
ซาลสเบริก์ เมืองแห่งศิลปินเพลง เมืองซึ่งเป็นสถานที่ของเด็กอัจฉริยะโมสาร์ต และโด่งดังจากการเป็นฉากในการถ่ายทำ

ภาพยนตร์เพลงอมตะ “มนต์รักเพลงสวรรค์” หรือ The Sound of Music  
อนินส์บรคู  เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวดังแห่งแคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงงดงาม บนท่ีราบลุ่มแม่น้ำอินส์  
  ท่ามกลางของหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านเป็นศูนย์กลางของการแข่งขัน 
 กีฬาฤดูหนาว ทั้งยังเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลายครั้ง 
อทุยานแหง่ชาตโิดโลไมท์  อุทยานที่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ที่ทอดตัวอยู่ในเขตทางอิตาลีตอนเหนือ มียอดเขา 
  รวมกัน 18 ยอด ที่มีความสูงกว่า 3,000 เมตรและครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างใหญ่ในเขตของแคว้นทีโรล
ใต้  และแคว้นเวเนโต้ มีความงดงามแปลกตาและมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศอิตาลี 
เวนสิ เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากมายในแต่ละปี อดีตเมืองที่เคยร่ำรวย

ที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ 
มลิาน เมืองใหญ่และมีจำนวนประชากรสูงที่สุดในอิตาลี และยังได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมของแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังของ

อิตาลี  
 
กำหนดการเดนิทางป ี2565 
9-17 ส.ค./ 9-17 ก.ย./ 23ก.ย.-1ต.ค./ 8-16 ต.ค./ 22-30 ต.ค.  

 
วันแรก  สนามบนิสุวรรณภมูิ  
23.30 น. นัดคณะพรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์P สายการบิน Qatar Airways 

เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 
**กรณทีีบ่างทา่นเดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะ
กำหนดการเดนิทางอกีครัง้กอ่นทำการจองตัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทัวรเ์ปน็รายการซรีี่
และได้มกีารดำเนนิการไว้ลว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลง
เล็กนอ้ย** 

 
วันสอง  โดฮา(กาตา้ร)์-เวยีนนา(ออสเตรยี)-พระราชวงัเชรินนบ์รนุน์ 
02.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงโดฮา ประเทศกาต้าร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบินที่ QR837  
05.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิสนามบนินครโดฮา ประเทศกาตา้ร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง (โดฮา เวลาชา้กวา่ประเทศไทย 

4 ชั่วโมง) 
08.40 น.  นำทา่นออกเดินทางสูก่รงุเวยีนนา โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที่ QR183 
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13.25 น. เดนิทางถงึกรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระแล้ว 
จากนั้นนำท่านเข้าชมความงดงามของพระราชวงัเชิรนน์บรนุน์ Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูร้อน
แห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้องด้วยศิลปะ
ในหลายรูปแบบท้ังบาร็อคและร็อคโคโค หรือศิลปะประยุกต์จากทางเอเซีย และยังมีเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆ 
ประดับอยู่อย่างวิจิตรงดงาม รวมทั้งสวนภายในพระราชวังที่สวยงามไม่แพ้ที่ใด ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้า
โยเซฟท่ี 1 เป็นผู้ดำริในการสร้างให้มีความหรูหราโอ่อ่าเทียบเท่ากับพระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศสเป็น
พระองค์แรกแต่พระราชวังเดิมได้รับความเสียหายจากการทำสงครามจึงได้มีการก่อสร้างและบูรณะขึ้นมาใหม่
โดยสถาปนิกประจำราชสำนักและมีการสานต่อการก่อสร้างมาโดยตลอดมาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยจักรพรรดินี
มาเรีย เทเรซ่า ในปี 1749 โดยพระราชวังแห่งนี้มีห้องต่างๆ มากมายกว่า 1,400 ห้อง สีที่โดดเด่นคือสีเหลือง
ซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์แห่งความเรืองโรจน์ของระบอบราชาธิปไตยภายใต้ราชวงศ์ฮับสบวร์ก ทำให้เวียนนามี
ความโดดเด่นจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1996   

คำ่ รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
  จากนัน้นำทา่นเข้าสูท่ีพ่กั Arion Cityhotel Vienna หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วันทีส่าม เวยีนนา-ฮอลสตัท-ซาลสเบริก์(ออสเตรยี) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 นำท่านเดินทางสู่เมอืงฮอลสตทั Hallstatt เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่

เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของ
นักเดินทางมากมาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบท่ีเรียกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทาง

ประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพ้ืนบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือน
สไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพ้ืนดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละ
หลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชม
จัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม อิสระ
ให้ท่านได้พักผ่อนนั่งจิบกาแฟ หรือเดินเที่ยวชมเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมอืงซาลสเบริก์ Salzburg 
เมืองแห่งศิลปินเพลง ซึ่งเป็นสถานท่ีของเด็กอัจฉริยะโมสาร์ตที่ฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  

คำ่  รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารจนี 
จากนัน้นำทา่นเข้าสูท่ีพ่กั Hotel Austria Trend Salzburg Mitte หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วันทีส่ี ่  ซาลสเบริก์-อนสุาวรยีโ์มสารต์-อนิสบ์รคุ(ออสเตรยี)-ตำหนกัหลงัคาทองคำ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

นำท่านชมเมืองซาลสเบริก์ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปินเพลง และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์
ระดับโลกอย่าง The Sound of Music ที่โด่งดัง รวมถึงยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค 
และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วย นำท่านเดินข้ามแม่น้ำซาลสอัคช์เพ่ือเดินเล่นชมเมืองเก่าของ ซาล
สเบิร์ก สู่จัตุรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์โมสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่หรือมหาวิหารแห่งเมืองซาล
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สเบิร์ก สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเรอเนอซองส์ตอนปลายต่อบาร็อคตอนต้น ถือเป็นโบสถ์บาร็อคยุคแรก โดยสร้าง
ขึ้นใหม่เพื่อแทนโบสถ์หลังเดิมที่ถูกไฟไหม้ใหญ่จนเกินซ่อมแซมและถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถล่ม
เสียหาย จากนั้นให้ท่านเดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ที่มีบ้านเรือนเรียงราย ซึ่งถูกสร้างขึ้นช่วงในศตวรรษที่ 15-
18 ลักษณะเด่นคือมีลานบ้านที่มีหลังคาสวยงาม ป้ายเหล็กที่บ่งบอกชื่อร้านค้าหรือบ้านเรือนที่ทำด้วยมือและ
กรอบหน้าต่างที่เป็นภาพปูนแกะสลัก ปัจจุบันเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมายและเป็นท่ีตั้งของ
บ้านเกิดของโมสาร์ต ที่ฉลองครบรอบ 250 ปี เมื่อปี 2006 ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ด้วย ให้ท่านถ่ายรูปกับบ้านโม
สาร์ตรวมถึงสวนมิราเบลการ์เด้น ในช่วงหน้าร้อนจะเต็มไปด้วยดอกไม้ชนิดต่างๆ (เทศบาลเมืองไม่อนุญาตให้
นำรถบัสนำนักท่องเที่ยวเข้าในเขตบริเวณเมืองเก่า) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมอืงอนินส์บรคู Innsbruck ประเทศออสเตรยี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวดังแห่งแคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงงดงาม บนที่ราบลุ่มแม่น้ำอินส์ 
ท่ามกลางของหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ อินน์สบรูค แปลว่าสะพานแห่งแม่น้ำอินส์ และยังเป็นเมืองที่มีช่ือเสียง
ในด้านเป็นศูนย์กลางของการแข่งขันกีฬาฤดูหนาว ทั้งยังเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลาย
ครั้ง ได้แก่ โอลิมปิกฤดูหนาวปี 1964 และปี 1976 พาราลิมปิกฤดูหนาว ปี 1984 และปี 1988 รวมถึง
โอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาวที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.2012 ทำให้อินน์สบรูค เป็นเมืองแรกของโลกที่ได้จัด
กีฬาโอลิมปิกถึง 3 ครั้ง นำท่านเดินเล่นบริเวณจัตุรัสเมืองเก่า ที่มีตำหนกัหลงัคาทองคำ ที่มีอายุร่วม 450 ปี 
ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ทิโรลสมัยของกษัตริย์แม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 กับพระนางมาเรียเทเรซ่า เชื่อกัน
ว่าหลังคากำแพงนี้ประดับด้วยโลหะหุ้มทองแดงจำนวนกว่า 3,450 แผ่น ตามขอบประตูและหน้าต่างประดับ
ด้วยภาพเขียนสวยงาม ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองและมีอาคารบ้านเรือนหลากหลายสีที่ปัจจุบันเป็น
ร้านค้าหลากหลายประเภท ถ่ายรูปกับซิตี้ทาวเวอร์ จุดนัดพบของชาวเมือง รวมถึงจัตุรัสเมือง ที่มีเสาอันนา
เซาเลอตั้งอยู่ ถือเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองที่มีผู้คนแวะเวียนมาถ่ายภาพกันมากที่สุด 

คำ่  รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
นำทา่นเข้าสูท่ีพ่กั Innsbruck Hotel  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วันทีห่า้  อนินส์บรคู(ออสเตรยี)-ออรท์เิซ-่นัง่กระเชา้ขึ้นสูแ่อลป ์ดซิสุเซ-ทะเลสาบมซิลูินา่- 
   คอรต์นิา่ดอีมัเปสโซ(่อติาล)ี 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศอิตาลี เพื่อเดินทางสู่เมอืงออรท์เิซ ่Ortisei หรอื Urtijei (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองแห่งศูนย์กลางการท่องเที่ยวในแถบอุทยานแหง่ชาตโิดโลไมท ์Dolomite 
National Park นำท่านน่ังกระเช้าขึ้นสู่บนเนินเขาที่เรียกว่า แอลป ์ดซิสุเซ Alpe Di Siusi นำท่านชมวิว
ทิวทัศน์บนทุ่งหญ้าราบเลียบบนภูเขา ที่ขึ้นชื่อว่ากว้างใหญ่ที่สุดในยุโรป ให้ท่านได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของ
วิวทิวทัศน์มุมสูงของเทือกเขาโดโลไมท์ เวลาที่มองลงไปด้านล่างจะยังเห็นบ้านเรือนในสไตล์ยูโรเปี้ยนรีสอร์ท 
กระจายอยู่ตามไหล่เขา อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย จนได้เวลาสมควรนำท่านนั่งกระเช้ากลับลง
สู่ด้านล่าง 
***การนัง่กระเชา้ หากสภาพอากาศหรอืมเีหตขุัดขอ้งไมส่ามารถขึ้นได้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดให้
นัง่กระเช้าเพือ่ความปลอดภยั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
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บ่าย นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบมซิลูนิ่า Misurina (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ทะเลสาบที่หลบซ่อนตัวใน
หุบเขาที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวช่ือดังที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเขตอุทยานโดโลไมท์ ตั้งอยู่บนระดับความสูง 
1,754 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีความโด่งดังเรื่องภาพวิวภูเขาที่สะท้อนกับพื้นน้ำในวันฟ้าใส ให้เวลาท่านเดิน
เล่นชมทัศนียภาพของทะเลสาบและถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความงดงาม จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมอืงคอร์
ตนิ่า ดอีามเปสโซ ่Cortina D Ampezzo (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองสกีรีสอร์ทที่ตั้งอยุ่ในเขต
อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,219 เมตร ถือเป็น Best of the Alps เพียง
แห่งเดียวของอิตาลีที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 สกีรีสอร์ทที่ดีที่สุดในโลก และเคยใช้เป็นสถานที่จัดการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี ค.ศ.1956 และยังเป็นสถานท่ีถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์ 007 ตอน 
For Your Eyes Only ได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งเทือกเขาโดโลไมท์และเป็นสถานที่ตากอากาศยอด
นิยมของนักท่องเที่ยว นอกจากนั้นในช่วงฤดูร้อนยังนิยมท่องเที่ยวแบบปีนเขาท่ีมีชื่อเสียงอีกด้วย นำท่านเดิน
เล่นชมเมืองและอิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกหรือเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

คำ่ รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
 จากนัน้นำทา่นเข้าสูท่ีพ่กั Hotel Ancora หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วันทีห่ก  คอรต์นิา่ดอีมัเปสโซ-่เวนสิเมสเทร-่เกาะเวนสิ-เวนสิเมสเทร(่อติาล)ี 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่เมอืงเวนสิ Venice Mestre ตัง้อยูใ่นเขตแควน้เวเนโต้ เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากมายในแต่ละปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) จากนั้น
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรอืทรอนเชตโต ้เพือ่ข้ามสูเ่กาะเวนสิ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นำท่านชมเกาะเวนสิ อดีตเมืองที่เคยร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลาง เกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่

กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่งที่ศูนย์กลางอยู่ที่ จตัรุสัเซนตม์ารค์ หรือ ซานมารโ์ค 
ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะต่างๆ ของเมืองเวนิสที่มีคลองต่างๆ มากมายนับร้อยแห่ง นับเป็นบรรยากาศที่ไม่มีที่
ใดเหมือนและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง ชมสะพานสะอื้นที่เชื่อมระหว่างคุกหลวงและพระราชวังดอร์ดจ ชม
วิหารเซนต์มาร์คที่งดงามด้วยการประดับด้วยโมเสคหลายล้านชิ้น จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินชมตัวเมืองจนถึง
สะพานริอัลโตที่ทอดข้ามแกรนด์คาเนล อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเวนิส นำท่านแวะถ่ายรูปกับพระราชวังดอจส์ 
Doge’s Palace พระราชวังดอจส์ เป็นท่ีทำการของรัฐบาลเวนิสและที่พำนักของผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองใน
อดีต ตัวอาคารกะทัดรัดในแบบโกธิค เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่มากว่า 800 ปีมาแล้ว เมื่อสมัยเวนิสยังเป็น
สาธารณรัฐอิสระ ซึ่งเคยร่ำรวยและมีอำนาจมหาศาลและเคยส่งให้มาร์โคโปโลเดินทางไปเมืองจีน และสะพาน 
Bridge of Sighs หรือที่รู้จักกนัดีในนามของสะพานถอนหายใจ เป็นสะพานซุ้มโค้งสูงขึ้นท่ีอยู่เหนือแม่น้ำที่
เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างเรือนจำและพระราชวัง สะพานอันงดงามท่ีแสนโรแมนติกแห่งนี้เป็นสะพานที่เต็มไป
ด้วยตำนานมากมายของท้องถิ่นเวนิส อิสระให้ท่านชมและเลือกซื้อสินค้าขึ้นชื่อ อาทิ เครื่องแก้วเวนีเซีย หรือ 
หน้ากากเทศกาลคาร์นิวัล ท่านอาจใช้เวลานั่งจิบกาแฟตามร้านกาแฟ ที่ตั้งอยู่รอบจัตุรัสเซนต์มาร์ค เพื่อดื่ม
ด่ำกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก จนได้วลาสมควรนำท่านล่องเรอืกลบัสู่ฝัง่เวนสิเมสเทร ่Mestre 

คำ่ รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้นำทา่นเข้าสูท่ีพ่กั Russott Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วันทีเ่จ็ด เวนสิเมสเทร-่ชอ้ปปิง้ Fidenza Village Outlet-มลิาน (อติาล)ี 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ ฟิเดนซา่ Fidenza (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตประเทศอิตาลี 

ระหว่างเมืองเวนิสและเมืองมิลาน เพื่อนำท่านสู่ Fidenza Village Outlet  
กลางวนั  เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้ อสิระใหท้่านรบัประทานอาหารกลางวนัภายในเอา๊ท์เลต็ 
บ่าย  อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ ที่ Fidenza Village Outlet แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำในราคา 

พิเศษ อาท ิ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 จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมอืงมลิาน  
หรอืมลิาโน Milan (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองหลักของแคว้นลอมบาร์เดียและเป็นเมืองสำคัญทาง 
ภาคเหนือของประเทศอิตาลี มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะ 
เดียวกับนิวยอร์ค  ปารีส  ลอนดอน และโรม นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักในด้านอุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่ง 
ผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลานและสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน นำท่านแวะ 
ถ่ายรูปกับโบสถซ์านตามารอีา เดลเลกราซเีอ Santa Maria delle Grazie เป็นโบสถ์และคอนแวนต์ของ
คณะดอมินิกัน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1980 โบสถ์ซานตามารีอา
เดลเลกราซีเอมีชื่อเสียงเพราะเป็นที่ตั้งของจิตรกรรมฝาผนัง "พระกระยาหารมื้อสุดท้าย" ที่เขียนโดยเลโอ
นาร์โด ดาวินชี จากนั้นนำท่านชมภายนอกป้อมปราการสฟอร์เซสโก ้Castello Sforzesco ปราสาทเก่าแก่
หลายร้อยปี ซึ่งปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี่เก็บงานศิลปะที่มีช่ือเสียงของเมืองมิลาน อดีตเคยเป็น
ป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ (Visconti) ต่อมาเป็นที่พำนักของผู้นำเผด็จการในช่วงศตวรรษที่ 
15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับประตูชยัแหง่มลิาน Arco Della Pace ตั้งตระหง่านอยู่
กลางสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเมืองมิลานแห่งนี้ 

  คำ่ รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารไทย 
  จากนัน้นำทา่นเข้าสูท่ีพ่กั Hotel NH Milano Fiera หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วันที่แปด มลิาน-มิลานดูโอโม-สนามบนิมารเ์พน็ซา่-สนามบนิโดฮา 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นำท่านชมจัตุรัสสกาล่าและรูปปั้นดาวินชี และให้ท่านถ่ายรูปและชมความยิ่งใหญ่ภายนอกของมหาวหิารแหง่
เมอืงมลิานหรอืมลิานดูโอโม มหาวิหารหินอ่อนแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป สร้างในปี ค.ศ.1386 
ด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิคผสมผสานกันเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ใช้เวลา
สร้างนานถึง 500 ปี มีความวิจิตรงดงามและประดับประดาไปด้วยรูปปั้นนับกว่า 3,000 รูป มีหลังคายอด
เรียวแหลมจำนวน 135 ยอด บนสุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ มีลานกว้าง
ด้านหน้าดูโอโมที่มีอนุสาวรีย์พระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ทรงม้าคือสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆ ใน
บริเวณเดียวกันยังเป็นที่ตั้งของ แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่นับว่าเป็นช้อปปิ้งอาเขตที่สวยที่สุดใน
อิตาลี มากว่า 100 ปี พร้อมถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ของ ลิโอนาร์โด ดาร์วินชี จิตรกรเอกที่โด่งดังจากภาพโม
นาลิซ่า ให้ท่านมีเวลาช้อปปิ้งเพิ่มเติมจากย่านน้ีพร้อมอิสระให้ท่านเลือกทานไอศครีมแสนอร่อยและ
ร้านอาหารต่างๆ มากมาย **เพือ่ความสะดวกในการเดนิเล่นและเลอืกซือ้สนิคา้ อสิระใหท้า่นรบัประทาน

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%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
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อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั** จนได้เวลาสมควรนำทา่นเดนิทางสูส่นามบินมารเ์พน็ซา่ กรงุมลิาน เผือ่
เวลาใหท้า่นสำหรบัการทำคนืภาษี 

16.15 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิมารเ์พ็นซา่ โดยสายการบิน Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR128 
23.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนินครโดฮา ประเทศกาตา้ร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
 
วนัทีเ่กา้  สนามบนิสุวรรณภมูิ 
02.20 น.  นำทา่นออกเดินทางจากนครโดฮา  โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR836 
13.10 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพ..  

**กรณทีีบ่างทา่นเดนิทางกลบัตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะ
 กำหนดการเดนิทางอกีครัง้กอ่นทำการจองตัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทัวรเ์ปน็
 รายการซรีีแ่ละไดม้กีารดำเนินการไวล้่วงหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมี การ
เปลีย่นแปลงเลก็นอ้ย** 

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

 
 
รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตุการณอ์ืน่ๆ ที่ไมค่าดคดิหรอืมีผลกบัการ

เดนิทางและรายการทวัร ์ ทัง้นีเ้พือ่ประโยชน์ของคณะเปน็สำคญั 
 
 
อตัราคา่เดนิทางป ี2565 
9-17 ส.ค./ 9-17 ก.ย./ 23ก.ย.-1ต.ค./ 8-16 ต.ค./ 22-30 ต.ค.  
    

ออสเตรยี-อติาล ีโดโลไมท ์9 วนั (QR) ก.ย. ส.ค. / ต.ค. 

ผู้ใหญ่ ท่านละ 79,900 88,900 

พักเด่ียว เพิ่มท่านละ 10,900 10,900 

สำหรับท่านท่ีมีตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว ราคาทัวร์ท่านละ 52,900 52,900 

**ไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิารทา่นละ 4,500 บาท ชำระพรอ้มคา่ทวัร์ส่วนทีเ่หลอื ** 
 
** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษนีำ้มนั ในกรณทีีส่ายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เติมภายหลงั ** 
*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ดก็อายตุ่ำกว่า 7 ป ีเขา้พกัแบบไมม่ีเตยีงเสรมิ *** 
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หมายเหต ุ
•  อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยกว่า 15 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก** ตามข้อกำหนด    

 และเงื่อนไขของบริษัทฯ และจะต้องชำระมัดจำหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที 
● เนื่องจากเป็นตั๋วโปรโมชั่น จองแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนคนเดินทางได้รวมทั้งไม่สามารถ Refund ตั๋วได้  
• กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์ กรุณา

ตรวจสอบวันและเวลาการเดินทางของท่านและแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถ
ยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  

• การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วันทำการ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้เพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ
ขอวีซ่า และทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้วมือ 

• เดินทางไปท่องเที่ยวอิตาลี จำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากแบบ FFP2 หากไม่ปฏิบัติตาม อาจถูกปฏิเสธการเข้าเมือง 
 
อัตรานี้รวมบริการ 
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน Qatar ชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพฯ-โดฮา-เวียนนา // มิลาน-โดฮา-กรุงเทพฯ 
• ค่าภาษีน้ำมันเช้ือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน โดยคำนวนจากวันที่จองและออกตั๋ว

โดยสาร หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ 
จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน 

• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) 
กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม  

• ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเท่ียวตามรายการที่ระบุ 
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
• ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่าและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

ตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
• ค่าทิปบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถรวมถึงทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางด้วยตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงิน

คุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋ว
โดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) หากสนใจซื้อประกันสุขภาพหรือ
ประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ 

 
อัตรานี้ไม่รวมบริการ 
• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด  
• ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 
• คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้และคา่บรกิารดา้นการนดัหมายและเอกสาร ท่านละ 4,500 บาท โดยชำระพรอ้มคา่ทัวรง์วด

สดุทา้ย 
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
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• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สิน
ด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 
• ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึกและไม่มีแจกน้ำดื่มในระหว่างทัวร์ ยกเว้นน้ำดื่มระหว่างมื้ออาหาร อาทิ มื้อกลางวันและ

ค่ำที่กำหนดไว้ในรายการทัวร์ 
• สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบาง

โรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)   
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ 

• ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกัน
อุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้ 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test หรือ ATK ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย (การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับมาตรการของ
ประเทศปลายทางและสายการบินนั้นๆ) 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย (การเปลี่ยนแปลงให้ดูประกาศจากทางภาครัฐและ
มาตรการของสายการบินนั้นๆ) 

• ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass โดยต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ 
Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง https://tp.consular.go.th/ 

• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Vaccine Passport 
• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกักตัวเมื่อมีการตรวจพบโควิด 
• ค่าธรรมเนียมการตรวจ RT-PCR Test และค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) เมื่อเดินทางถึงไทย (การ

เปลี่ยนแปลงมาตรการและการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูประกาศจากทางภาครัฐเป็นสำคัญ) 
 
การชำระเงนิ  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจำเปน็จำนวน 30,000 บาทตอ่ผู้โดยสารหนึง่ท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด 
 
การยกเลกิ 
1.  หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯขอสงวน  
     สิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า     
     และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 
2.  หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอ
วีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 

3.  หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันที่นำเท่ียว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

https://tp.consular.go.th/
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4.  กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ีทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

หมายเหต ุ 
• ผู้ท่ีสามารถเดินทางเข้ายุโรปได้นั้น จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการ

เดินทาง โดยต้องเป็นวัคซีนที่ประเทศออสเตรียและประเทศอิตาลีให้การรับรอง และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 
• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
• กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมี

เหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้  

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้า
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวท่ีพำนักอยู่ในประเทศไทย 
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน 

ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการนำสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่
อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปืนทุก
ชนิดและส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอัดอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเด็กเล่น/ปืนจำลองหรือเลียนแบบ/ปืนไฟฟ้า/
ปืนสลักเกลียว/ปืนยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสัตว์, สเปรย์เครื่องเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/
สเปรย์ไล่สัตว์/สเปรย์กรด, แก๊สน้ำตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, 
กรรไกรที่ยาวกว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน, เครื่องมือสำหรับศิลปะการต่อสู้ที่มีคมหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี่, แชลง
หรือตะขอเกี่ยวสินค้า, สว่านเจาะและหัวเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อาจก่อให้เกิด
อันตราย เช่น ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี้/ไม้เลอครอส/ไม้คิว/ไม้ค้ำสำหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, 
วัตถุระเบิดทุกชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดเพลิงเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศ
ยาน และอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้นที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดและ/หรือภายใต้
การประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของสำนักงานการบินพล
เรือนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มี.ค.2563)   

• ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่
เกิน 

• ท่านที่มีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความช่วยเหลือและการ
ดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจอง
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ทัวร์ เนื่องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความ
สะดวกสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้างต้น  

• ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนใน
เรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

• กรณีทีท่่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

• การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือการเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่า
เข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน 
เนื่องจากได้ชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการจอง (Reservation Fee) ไปแล้ว  

• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฎิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

• เมื่อทา่นตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 

• หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสตม์าสหรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
ขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 

 
ขอ้มลูเพิ่มเตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่ัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้อง
เดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 
ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ปน็ 
1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเปน็ 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดี่ยว กรณทีีม่า 
3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มี

อ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
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1. หนงัสอืเดินทางมอีายไุมต่่ำกว่า 6 เดอืน  
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน 

ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า  
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  
 
2. รปูถ่ายสขีนาด 33 x 48 มลิลิเมตร จำนวน 2 รปู เนน้

ขนาดใบหนา้  
- ฉากหลังสีขาวเท่าน้ัน เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกน

รูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสื้อสีขาว)   
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่

หมวกหรือเครื่องประดับ 
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิ๊ก

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตอิตาลี 
***การยื่นวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพื่อสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย์ื่น VFS ITALY *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซี่า 15-20 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวซี่า  (กรุณาจดัสง่ภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า*** 
1. สถานทตูอติาลไีม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทตูงา่ยขึน้ 
หมายเหตุ  กรณีลูกคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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อายส์ ** 
 

2. สำเนาทะเบยีนบา้น และสำเนาบตัรประจำตัวประชาชน 
- กรณเีป็นเดก็ อายตุำ่กวา่ 20 ป ี 
- ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายตุ่ำกว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วยและกรุณา

แนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
3. หมายเลขโทรศพัท์ทีส่ามารถติดตอ่ไดท้ัง้เบอรท์ี่ทำงาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
4. สำเนาทะเบยีนสมรส กรณทีา่นทีส่มรสแลว้  
5. สำเนาใบเปลี่ยนชือ่ กรณทีา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
6. สำเนาใบเปลี่ยนนามสกลุ กรณที่านที่มกีารเปลี่ยนนามสกลุ 
7. สำเนาใบหยา่ กรณทีา่นทีห่ยา่แล้ว  
 
8. หนงัสอืรบัรองการทำงาน หรอืเอกสารบ่งชี้การมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

 *** การสะกดชือ่ นามสกลุของผูย้ื่นคำรอ้งขอวซีา่ในเอกสารการงาน ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนงัสอืเดินทาง มเิชน่นั้น 
สถานทตูจะไมร่บัพจิารณา (สำคญัมาก) *** 
- กรณลีกูจา้ง ใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้า

ทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน (หนังสือรับรองการทำงานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) เป็นต้น 
- กรณมีอีาชพีรบัราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, 

อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สำเนาบัตรประจำตัว
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทำงานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) 

- กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนงัสอืรับรองความ
เปน็เจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ำ่กวา่ 3 เดอืน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณทีา่นทีเ่ปน็แมบ่า้น   
• หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส 
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อม

แสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพ่ือแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน     

- กรณทีา่นที่วา่งงาน ไม่มรีายได ้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด  (กรณีนี้หาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้)   

- กรณเีป็นเดก็นกัเรยีนและนกัศกึษา  ใช้หนังสือรับรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา  จาก
โรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)  

9. หลกัฐานการเงนิ   
- ใชส้ำเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยส์ว่นตัว อพัเดทไมเ่กิน 7 วันกอ่นยื่นพรอ้มถ่ายสำเนายอ้นหลงั 6 เดอืนแสดงชือ่

เจ้าของบญัช ี โดยชือ่และนามสกลุตอ้งสะกดใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์ 
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าท่ีต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน

ฝากเป็นปัจจุบัน 
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 

เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 7 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มีการ
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทำหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ 
ไม่มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น  
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- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ 
เป็นต้น 

- กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องทำจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษ
พร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชี้แจงต่อสถานทูต 1 ฉบับ โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงิน
ส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าต้องทำ
จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

*** สถานทตูไมร่บับัญชกีระแสรายวนัทุกกรณ ี*** ทัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบั
คา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภู่มลิำเนา  

10. กรณเีดก็อายตุำ่กวา่ 20 ป ี(กรณไีม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หยา่ร้าง)  
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา 
- หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดก็ไมไ่ด้เดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา
โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจาก
อำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร 
พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านสามารถจะต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน 
ท่านนั้นจะต้องมายื่นเด่ียวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

 
 ***   ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ

ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์อกเดินทางภายใน 20 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก   

                     
 

************************************************************************************* 
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กรอกขอ้มลูตามความจรงิ เพราะมผีลกับการยืน่ขอวซีา่เขา้ยโุรป 
หากมรีายละเอยีดใดๆ ทีไ่มเ่หมอืนกับความเป็นจรงิหรอืไมเ่หมอืนกบัตอนนำเอกสารสง่ยืน่คำรอ้งขอวซีา่ ทางศนูยย์ืน่หรอื

สถานทตูขออนญุาตเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มลูในระบบออนไลน ์และเสยีคา่ธรรมเนยีมในการยื่นวซี่า
ใหม ่

กรณุากรอกใหค้รบถ้วน อยา่ปลอ่ยวา่งไว ้อาท ิเกษยีณ / แมบ่า้น / อาชีพอสิระ /  
ไมไ่ดศ้กึษาแล้ว / รอศกึษาตอ่ เป็นตน้ รบกวนระบมุาใหเ้รยีบรอ้ย 

(กรณุาใชแ้บบฟอรม์นี้และกรอกเปน็ภาษาองักฤษ เพือ่ปอ้งกนัความผดิพลาดในการสะกดตัวอกัษรและเพือ่ใหเ้กดิความสะดวก
ตอ่การทำเอกสารออนไลนต์อ่ไป) 

 
 

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

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

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

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

     สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แต่งงานจดทะเบียน    ......... แต่งงานไม่จดทะเบียน   ......... หย่า   ......... หม้าย 
 
3.   กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 

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

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

4.  ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................ 

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

     ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ)....................................... 
 
 ................................................................................................................................................................ 
 
     รหัสไปรษณีย์ ...............................................     โทรศัพท์บ้าน ................................................................... 
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 โทรศัพท์มือถือ................................................. อีเมลล์ ................................................................................  
5.  ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทำนั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ทำงานให้ชัดเจนเช่นกัน)  

  ที่อยู่สถานท่ีทำงาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................ 

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

 ตำแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศัพท ์............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) ................................. 
 

 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับช้ันหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...................................................... 

 
7.  ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย.......................................................................................................................... 
 
 ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ 
(ระบุ)........................................................................................................          
 
8.  ท่านเคยได้วีซ่าเชงเก้นเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่    ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุวันท่ี) 
 
    กรณีที่เคยได้วีซ่าเชงเก้น วีซ่าออกโดยสถานทูตใด......................................................................... 
 
    วีซ่าใช้เดินทางตั้งแต่วันที่ ...................................... ถึงวันที่ ......................................... รวม ........... วนั 
   
    ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย  
 
    กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันที่ ............................................................... 
 
9.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 
 ................................................................................................................................................................. 
 
10.  ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่   ........ ตัวเอง   ......... มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
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(กรณีที่มีผู้สนัสนุนค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรือไม่) 
 
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านคือ ......................................................................................................................... 
 
ความสัมพันธ์กับท่าน ......................................................................................................................................... 
 
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่   ........ เดินทางด้วยกัน   ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 
 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

