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Europe Lovely Much 3 ประเทศ 

เยอรมนั-สวิตเซอรแ์ลนด-์อิตาลี 9 วนั 
เดินทางยโุรป 3 ประเทศท้าทายนักเท่ียวสายชิลล ์ 

เท่ียววิหาร ชมปราสาท ด่ืมด า่กบัธรรมชาติ  เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ 
นัง่รถไฟสายพาโนรามา Bernina Express เซ้นตม์อริทซส์ู่ทิราโน่ 

ชมทิวทศัน์ของทิวเขาอทุยานแห่งชาติโดโลไมท ์แวะทะเลสาบเบรียส 
ล่องเรือสู่เกาะแห่งสายน ้าในเวนิส ราชินีแห่งเอเดรียติก 

ช้อปป้ิงหลากหลาย Serravalle Designer Outlet 
ชมมหาวิหารมิลานดโูอโม่ 135 ยอด พร้อมเมนูสดุฮิตสปาเกต็ต้ีซอสหมึกด า 

 

The New Wing of Oman Air 
 

 

EUROPE LOVELY Much 
Germany-Switzerland-Italy 

The New Wing of Oman Air  

 



EuropeLovelyMuch9D7N/WY (D-CH-I), 12-20Apr2023  3 | P a g e  

 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง  12-20 เม.ย.2566      

 

วนัแรก  สนำมบินสวุรรณภมิู-สนำมบินกรงุมสักตั (โอมำน)-สนำมบินมิวนิค (เยอรมนั)  
06.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าระหวา่งหมายเลข 9  

เคาน์เตอรส์ายการบิน Oman Air  เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ ROW T 
**กรณีท่านเทีเ่ดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละก าหนดการ
เดนิทางอกีครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซรีีแ่ละไดม้กีาร
ด าเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดอืน เมื่อเปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเลก็น้อย** 

09.15 น. ออกจากเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิู บินสู่กรงุมสักตั โดยสายการบิน Oman Air  
เท่ียวบินท่ี WY-818 

12.05 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุมสักตั ประเทศโอมาน จากนัน้น าท่านเปล่ียนเคร่ือง 
14.10 น. ออกเดินทางอีกครัง้จากสนามบินกรงุมสักสั ประเทศโอมาน โดยสายการบิน Oman Air  

เท่ียวบินท่ี WY-123 

วันที่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

 

WY818     BKK-MCT      0915-1205 
WY123     MCT-MUC     1410-1900 

    WY144     MXP-MCT      2205-0625+1 
WY815     MCT-BKK      0850-1800 

1 สนามบนิสุวรรณภูม-ิสนามบนิกรุงมสักตั-สนามบนิมวินิค-มวินิค     
Mercure Munich South Messe  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

2 
มวินิค-ชมเมอืงจตัุรสัมาเรยีน-ถ่ายรปูกบัพระราชวงันิมเฟนบูรก์-ส่วนหอ้งจดั
แสดง BMW-โฮเฮนชวานเกา-เขา้ชมพระราชวงันอยชวานสไตน์- 
ฟุสเซ่น-ชมเมอืง 

   
Luitpoldpark Fussen  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

3 ฟุสเซ่น-แองเกลิเบริก์นัง่กระเชา้ 360 องศาสู่ยอดเขาททิลสิ-แอนเดอรแ์มท     
Radisson Blu Reussen Andermatt  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

4 
แอนเดอร์แมท-เซน้ตม์อรทิซ์-ชมเมอืง ทะเลสาบเซน้ตม์อรทิซ์-นัง่รถไฟ 
Panorama Bernina Express สู่เมอืงทริาโน่    

Hotel Centrale Tirano  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

5 
ทริาโน่-โบลซาโน่-ชมเมอืง-ออรท์เิซ-ถ่ายรปูววิของยอดเขาอุทยานแห่งชาตโิดโล
ไมท-์ทะเลสาบเบรยีส-เทรนโต้     

NH Trento 
หรือเทียบเท่า  * * * * 

6 
เทรนโต้-เวนิสมาสเทร่-นัง่เรอืขา้มสู่เกาะเวนิส-เดนิเล่นถ่ายรปูจตัุรสัเซน็ตม์าร์ค, 
พระราชวงัดอจ, สะพานสะอื้น-ล่องเรอืกลบัสู่เวนิสมาสเทร่  
พเิศษ!! เมนูสปาเกต็ตีห้มกึด า 

   

Novotel Venice Mestre 
Castellana  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

7 
เวนิสมาสเทร่-เวโรน่า-ถ่ายรปูกบับ้านจูเลยีต-เดนิเล่นจตัุรสั Piazza dell Erbe 
หรอืย่านมารเ์กต็สแควร์-มลิาน-ชมลานสกาล่า-ชอ้ปป้ิงเอม็มานูเอล    

NH Milano2  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

8 
มลิาน-ถ่ายรูปภายนอกปราสาทสฟอร์ซ่า-ช้อปป้ิง Serravalle Designer Outlet-
สนามบนิมารเ์พนซ่า    - 

9 สนามบนิกรุงมสักตั-สนามบนิสุวรรณภูม ิ    - 
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19.00 น. เดินทางถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนั น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร เมื่อตรวจ
รบักระเป๋าและตรวจหนงัสอืเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้  
น าท่านเดนิทางสู่ทีพ่กั Mercure Munich South Messe หรอืระดบัเทยีบเท่า  

 

วนัทีส่อง มิวนิค-โฮเฮนชวำนเกำ-ปรำสำทนอยชวำนสไตน์-ฟสุเซ่น (เยอรมนั)  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าท่านชมเมอืง นครมิวนิค Munich นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ตัง้อยูท่างตอนใตข้องประเทศ
เยอรมนีรมิฝัง่แม่น ้าอซิาร ์เป็นศนูยก์ลางความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการเงนิ การธนาคาร และเป็น
เมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัทีใ่หญท่ีสุ่ด
ในประเทศ และมอีารต์แกลเลอรีด่ทีีสุ่ดดว้ย ซึง่มหานครแห่งนี้ กอ่ตัง้ในปี ค.ศ.1158 มบีรรยากาศรื่นรมยเ์ตม็
ไปดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมยัอนัรุ่งเรอืง ไม่ว่าแบบเรอแนสซองสค์ลาสสคิหรอืแบบสมยัใหม่ และ
เป็นแหล่งรวมหา้งสรรพสนิคา้อนัทนัสมยัมากมาย น าท่านสู่บรเิวณ จตุัรสัมาเรียน ยา่นใจกลางเมอืงเก่า
ของมวินิค ซึง่มสีิง่ทีน่่าชมมากมาย อาท ิMariensaule รปูปัน้พระแมม่ารทีองค าบนเสาสงู ศาลาว่าการเมอืง
ใหม่ ทีม่จีุดเด่นอยู่ทีห่อนาฬกิาทีเ่รยีกว่า Glockenspiel มรีะฆงัและตุ๊กตาซึง่จะออกมาเตน้ระบ า ใหช้มกนัใน
เวลา 11 โมงเชา้ในหน้าหนาว และเพิม่รอบ 5 โมงเยน็อกีหนึ่งรอบในหน้ารอ้น และมโีบสถ์แม่พระทีง่ดงามที่
มโีดมเป็นรปู ทรงหวัหอมคู่เป็นสญัลกัษณ์ ถ่ายรปูกบัพระราชวงันิมเฟนบูรก์ Nymphenburg Palace ถูก
สรา้งขึน้เพื่อเป็นพระราชวงัฤดรูอ้นของพระราชวงศผ์ูป้กครองรฐับาวาเรยี โดดเด่นดว้ยรปูแบบ
สถาปัตยกรรมสไตลบ์ารอ็ค ปัจจุบนัเปิดเป็นพพิธิภณัฑแ์สดงภาพวาดและงานศลิป์ จากนัน้น าท่านชม
บรเิวณห้องจดัแสดงหรือบริเวณโชวร์มู BMW โชวร์มูแห่งใหม่ล่าสุดของ BMW ยนตรกรรมท่ีโด่งดงั
ของบาวาเรีย ใหเ้วลาท่านเดนิชมรถบเีอม็รุ่นใหม่ๆ  พรอ้มเลอืกซื้อของทีร่ะลกึจากบเีอม็และมนิิคเูปอร ์ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางเขา้สู่ โฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นเขตแควน้บาวาเรยีตอนใตข้อง

ประเทศเยอรมนตีดิกบัชายแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงเก่ามาตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดโิรมนัและเป็นทีต่ัง้ของ
ปราสาทของกษตัรยิบ์าวาเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสาบน้อยใหญ่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 
ชัว่โมง) น าท่านเดนิทางขึ้นสู่เนินเขาท่ีตัง้ปราสาทนอยชวานสไตน์ด้วยรถชตัเต้ิลบสั (กรณีทีม่สีิง่กดี
ขวางเสน้ทาง มหีมิะ หรอืสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย อาจท าใหช้ตัเติล้บสัหยุดใหบ้รกิารโดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้า ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเดนิเทา้ขึน้-ลง หรอื เลอืกซื้อบรกิารรถมา้ Horse Carriage ได ้ค่าบรกิารขาขึน้
ประมาณ 5-6 ยโูร หรอืรวมขาขึน้และขาลง ประมาณ 10 ยโูรต่อท่าน สามารถแจง้หวัหน้าทวัรเ์พือ่สอบถาม
เพิม่เตมิทีบ่รเิวณจุดจอดรถได)้ 
น าท่านเข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ Neuschwanstein Castle ซึง่อยู่บนเนินเขาสงูทีส่รา้งจากบญัชา
ของกษตัรยิลุ์ดวคิที ่2 ทีต่อ้งการสรา้งปราสาทตามเทพนิยายของรชิารด์ วากเนอร ์ศลิปินคนโปรดของ
พระองค ์น าท่านชมววิสวยจากสะพานแมรี ่จุดทีถ่่ายรปูกบัปราสาทนี้ไดด้ทีีสุ่ด ดัง่รปูโปสเตอร ์โปสการด์
ต่างๆ ซึง่ความงามนี้ยงัท าใหป้ราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทตน้แบบทีว่อลทด์สีนียไ์ดน้ ามาสรา้งเป็นปราสาทใน
ภาพยนตรก์ารต์ูนและเป็นสญัลกัษณ์ของบรษิทัดสินียด์ว้ย  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ เมืองฟสุเซ่น 
Fussen เมอืงทีม่อีายมุากกว่า 700 ปี และเป็นเมอืงสุดทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิ ทีเ่คยมคีวามรุ่งเรอืงใน
อดตีตัง้แต่ยุคโรมนัซึง่ใชเ้มอืงฟุสเซ่นน้ีเป็นจุดแวะพกัขนถ่ายสนิคา้และซื้อขายเกลอืมาแตโ่บราณ นอกจากนี้
เมอืงฟุสเซ่นยงัเป็นเมอืงทีม่คีวามน่ารกัและตกแต่งไปดว้ยสสีนัทีส่วยงามของบา้นเรอืนดว้ยเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั ซึง่ปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยรา้นอาหาร โรงแรมทีพ่กั และรา้นคา้ทีต่กแต่งอย่างมสีไตล ์ใหท้า่นเดนิเล่น
ถ่ายรปูกบัเมอืงน่ารกัแห่งนี้  
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ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าท่านเดนิทางสู่ทีพ่กั Luitpoldpark หรอืระดบัเทยีบเท่า  
 
วนัทีส่ำม ฟสุเซ่น (เยอรมนั)-แองเกิลเบิรก์-ยอดเขำทิทลิส-อนัเดอรแ์มท (สวิตเซอรแ์ลนด)์  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยเดนิทางเขา้สู่ เมืองแองเกิลเบิรก์ Engelberg 
เมอืงเลก็ๆ บนเขาสงูอยูใ่นรฐัออบวลัเดิน้ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ ชื่นชม
ทศันียภาพทีส่วยงามของหบุเขาแอลป์จนถงึสถานีกระเชา้หรอืเคเบิล้คาร์  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 
ชัว่โมง) ให้ท่านได้มโีอกาสสมัผสักบัการนัง่กระเช้ารุ่นใหมใ่นหลากหลายแบบ กระเช้าขนาด 6-8 ท่ีนัง่
ต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่และกระเช้าท่ีหมุนรอบตวัเองไปด้วยในขณะท่ีเคลื่อนท่ี เพื่อให้ท่านจะได้
ช่ืนชมกบัวิวสวยๆ ในแบบ 360 องศา จนถงึบน ยอดเขาทิทลิส เป็นยอดเขาทีม่คีวามสงูทีสุ่ดใตอนเหนือ
ของเขตประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทีม่คีวามสงูถงึ 3,028 เมตรเหนอืระดบัน ้าทะเล ชมทศันียภาพอนังดงามกบั
หมิะปกคลุมตลอดปี และยงัเป็นแหล่งของนักเล่นสกชีัน้ดใีนชว่งฤดหูนาวดว้ย และใหท้่านเดนิเล่นและถ่ายรปู
บนสะพาน Titlis Cliffwalk ทีม่คีวามสงูจากระดบัน ้าทะเล 3,041 เมตร บนความยาวกว่า 500 เมตร ซึง่เป็น
สะพานแขวนทีเ่รยีกไดว้่าสงูทีสุ่ดในยุโรป หรอืเดนิชมถ ้าน ้าแขง็ทา้ทายความหนาวตลอดปี ซึง่ถ า้น ้าแขง็แหง่
นี้มคีวามเก่าแกม่ากว่า 5,000 ปีกบัความยาวของทางเดนิประมาณ 150 เมตร สมัผสัประกบการณ์ความเยน็
ทีอุ่ณหภูมริาว -1.5 องศาเซลเซยีส   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนับนยอดเขา  
บ่าย น าท่านเดนิทางลงจากยอดเขาททิลสิดว้ยกระเชา้ไฟฟ้า จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนัเดอรแ์มท 

Andermatt เมอืงเลก็ๆ ทีต่ัง้อยูใ่นหุบเขากลางเขตเทอืกเขาแอลป์ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ตวัหมู่บา้นตัง้อยูใ่นหุบเขาอวัรเ์ซอเรนิ Urseren บนระดบัความสงู 1,437 
เมตรจากระดบัน ้าทะเล ซึง่มอีายุเก่าแก่หลายพนัปี โดยในเขตเมอืงยงัคงความเรยีบงา่ยดว้ยกระท่อมไมส้ไตล์
สวสิชารเ์ลตท์ีย่งัคงหลงเหลอือยู่ และยงัเป็นแหล่งตน้น ้าของแมน่ ้ารอ็ยส ์หมู่บา้นแหง่นี้ถอืว่าเป็นจุดบรรจบกนั
ของช่องเขาทีส่ าคญั 3 ช่องเขา อาท ิช่องเขาโอเบอรอ์ลัพ,์ ช่องเขากอ็ทฮารท์และช่องเขาฟัวรค์า น าท่านเดนิ
เล่นชมเมอืงและถ่ายภาพประทบัใจของทวิทศัน์ทีถู่กโอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ ชมโบสถ์เซน้ตปี์เตอรแ์อนด์
พอล ออกแบบโดยชาวปารสีทีส่รา้งขึน้เมื่อสมยัศตวรรษที ่12  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าท่านเดนิทางสู่ทีพ่กั Radisson Blu Hotel Reussen Andermatt หรอืระดบัเทยีบเท่า  
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วนัทีสี่ ่  อนัเดอรแ์มท-เซ้นต์มอริทซ์-รถไฟสำยเบอรนิ์นำ (สวิตเซอรแ์ลนด)์-ทิรำโน่ (อิตำลี)  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่เมืองซงัต์มอริทซ์หรอืเซ้นต์มอริทซ์ St.Moritz (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 

เมอืงตากอากาศชื่อดงัในหุบเขาของสวติเซอรแ์ลนด ์ในมลรฐัเกราบรุนเดิน้ Graubunden รฐัทีใ่หญ่ทีสุ่ดและ
อยู่บนยอดเขาสงูของแนวเทอืกเขาแอลป์ บนระดบัความสงู 1,775 เมตร และเป็นอกีเมอืงหนึ่งทีเ่ป็น
ศูนยก์ลางส าหรบัคนรกักฬีาทีด่ทีีสุ่ดในโลก และยงัไดร้บัโอกาสใหเ้ป็นเจา้ภาพในการจดัการแขง่ขนักฬีาโอ
ลมิปิคฤดหูนาวถงึ 2 ครัง้  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บ่าย ชมและถ่ายรปูความงดงามของทะเลสาบเซน้ตม์อรทิซ์ ทีม่มีนตเ์สน่หช์ื่อเดยีวกบัชื่อเมอืงทีม่ทีวิทศัน์งดงาม 

ยามฤดรูอ้นทะเลสาบจะส่องประกายเป็นสเีขยีวมรกต สะทอ้นภาพของภูเขาทีอ่ยูโ่ดยรอบ หากเป็นฤดหูนาว 
ทะเลสาบจะกลายเป็นลานน ้าแขง็ขนาดใหญ่ ชาวเมอืงสามารถลงเล่นสเกต็ไดจ้นมกีารจดัการแขง่ขนัไดด้ว้ย 
ชมบา้นเรอืนสไตลเ์ทอืกเขาแอลป์แบบดัง้เดมิทีอ่ยู่รวมกบัสถาปัตยกรรมรว่มสมยัอื่นๆ เช่น Chesa Futura 
เป็นตน้ ชมโบสถ์เซน้ตค์ารล์ St.Karl Church โบสถ์เก่าแก่ประจ าเมอืงรมิทะเลสาบเซน้ตม์อรทิซ ์สรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ.1880 โบสถ์คาทอลกิทีส่รา้งขึน้ในสไตลล์อมบารด์ จากนัน้ใหท้่านเตรยีมตวัเดนิทางสู่สถานรีถไฟเซน้ต ์
มอรทิซ์ เพื่อน าท่านโดยสารรถไฟสายพาโนรามาเบอรนิ์นาเอก๊ซ์เพรส Panorama Bernina Express ทีม่ี
ความเก่าแกท่ีสุ่ดของสวติเซอรแ์ลนดแ์ละไดช้ื่อว่าเป็นเสน้ทางรถไฟทีม่ทีศันียภาพระหว่างทางงดงามทีสุ่ด
ของประเทศ ซึง่เสน้ทางอนังดงามนี้ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก ้ชมววิแบบพา
โนรามา ผ่านเขตใจกลางเทอืกเขาแอลป์ทีม่หีมิะปกคลุมตลอดทัง้ปี ผ่านหุบเหว หุบเขาอลับูล่า ล าธาร โตรก
ผา อุโมงค ์55 แห่ง และสะพานขา้มธารน ้าต่างๆ 196 แหง่ และธารน ้าแขง็ทีป่กคลุมยอดเขาเบอรน์ินา 
โดยเฉพาะสะพานโคง้วงกลมที ่Brusio ทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก และรถไฟไต่ระดบัความสงูจนถงึ 2,253 
เมตรเหนือระดบัน ้าทะเลเขา้สู่เขตช่องเขาเบอรน์ินาและรถไฟค่อยๆ ลดระดบัความสงูโดยวิง่เป็นบนัไดวนสู่ 
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สถานีปลายทางสู่ เมืองทิราโน่ Tirano ทีต่ัง้อยู่ในเขตประเทศอติาล ีรถโคช้รอรบัท่านทีส่ถานีรถไฟทริาโน่ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ภตัตาคาร 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าท่านเดนิทางสู่ทีพ่กั Hotel Centrale Tirano หรอืระดบัเทยีบเท่า  
 

วนัทีห้่ำ  ทิรำโน่-โบลซำโน่-ออรทิ์เซ่-ทะเลสำบเบรียส-เทรนโต้ (อิตำลี)  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เมืองโบลซาโน่ Bolzano เมืองท่ีถือวา่เป็นประตูสู่อทุยานแห่งชาติโดโลไมท์ เป็นเมือง
หลวงของภมิูภาคทีโรลใต้ ลอ้มรอบดว้ยแม่น ้า Talvera ซึง่จะไหลลงไปในแม่น ้า Israco และมารวมกนัเป็น
แม่น ้า Adige เนินเขาทีเ่ป็นป่า ทุ่งหญา้ ไร่องุน่และเทอืกเขาโดโลไมท์ ในทางทศิตะวนัออกนัน้เหมาะกบัการ
พกัผ่อนแบบผ่อนคลายอย่างยิง่ เมอืงโบลซาโน่รูจ้กักนัทัว่ไปเมื่อครัง้ที ่National Geographic ไปถ่ายท าสาร
คด ีการคน้พบซากมนุษยท์ีฝั่ง่อยู่ใตห้มิะบนยอดเขาสงูในแควน้ทโีรลของออสเตรยี และน าร่างนัน้มาไวท้ีเ่มอืง
โบลซาโน่ เรยีกกนัว่ามนุษยห์มิะแห่งโบลซาโน่ทีเ่ป็นขา่วไปทัว่โลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 
น าท่านเดนิชมเมอืงเก่า ชมวหิารดโูอโม่, โบสถ์เชยีซาเดโดมนิิกนั Chiesa dei Domenican และอนุเสาวรยีท์ี่
จตัุรสักลางเมอืง Piazza delle Erbe แถบถนนคนเดนิ Piazza Walther และย่านอาเขตโบลซาโน่ และในวนัที่
สภาพอากาศแจม่ใส สามารถชมทศันียภาพของแนวเทอืกเขาของอุทยานแห่งชาตโิดโลไมทไ์ดอ้ย่างชดัเจน 
ถอืเป็นอุทยานแห่งชาตทิีม่ชีื่อเสยีงไปทัว่โลก   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองออรทิ์เซ่ Ortisei หรือ Urtijei เมืองปากประตูอีกแห่งหน่ึงสู่เขตอทุยานแห่งชาติ

โดโลไมท์ Dolomite National Park อทุยานในเขตโดโลเมทเต้หรือโดโลไมท์ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของ
เทอืกเขาแอลป์ทีท่อดตวัอยูใ่นเขตทางอติาลตีอนเหนือ มยีอดเขารวมกนั 18 ยอด ทีม่คีวามสงูกวา่ 3,000 
เมตรและครอบคลุมอาณาบรเิวณกวา้งใหญใ่นเขตของแควน้ทโีรลใตแ้ละแควน้เวเนโต ้ถอืเป็นแหล่งท่องเทีย่ว
ยอดนิยมทีส่ าคญัแห่งหนึ่งของประเทศอติาลแีละยงัเป็นอุทยานแห่งชาตแิห่งเดยีวของประเทศอติาลใีห ้
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องคก์ารยเูนสโกใ้หก้ารรบัรองใหเ้ป็นมรดกโลก(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ใหเ้วลาท่านไดถ้่ายภาพ
ทศันียภาพงดงามนี้จากย่านใจกลางเมอืงของออรท์เิซ่ ทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารและโรงแรมต่างๆ  
อาคารและหลงัคามกีารตกแต่งอย่างน่ารกัสวยงาม เดนิชมโบสถเ์ซน้ตอ์ุลรชิดว้ยสถาปัตยกรรมแบบยุคเรอ
แนสซองสแ์ละประตมิากรรมแบบบารอ็คทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบ 
เบรียส Braies Lake ทะเลสาบขนาดใหญ่อกีแห่งหนึ่งของเขตโดโลไมทใ์นเขตประเทศอติาลแีละตดิอนัดบั
ทะเลสาบสวยทีสุ่ดของโลก ฉายาไขมุ่กแหง่โดโลไมท ์และยงัเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกในองคก์ารยเูนสโก ้
อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาตแิฟนเซนเนสเบรยีส Fanes Sennes Braies มคีวามงดงามดว้ยน ้าในทะเลสาบสี
เขยีวมรกตส่องประกายตลอดปี มฉีากหลงัเป็นภูเขาตระหงา่นปกคลุมดว้ยหมิะขาวโพลนและรายลอ้มดว้ย
ความเขยีวขจขีองตน้สนทีอุ่ดมสมบูรณ์ ใหท้่านเดนิเล่นบรเิวณทะเลสาบเชค็อนิเกบ็ภาพสวยงามอย่างใกลช้ดิ 
สมควรแก่เวลาใหท้่านเดนิทางตอ่สู่ เมืองเทรนโต้ Trento เมอืงหลวงของภูมภิาคเทรนโตห้รอืเทรนตโิน่ 
ปัจจบุนักลายเป็นศูนยก์ลางทางการบรหิารและเศรษฐกจิทีส่ าคญัอกีแหง่หนึ่งของประเทศอติาล ีรวมถงึเป็น
ทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัชื่อเสยีงดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)    

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าท่านเดนิทางสู่ทีพ่กั NH Trento หรอืระดบัเทยีบเท่า  
 

วนัทีห่ก  เทรนโต้-เวนิสเมสเทร่-เกำะเวนิส-เวนิสเมสเทร่ (อิตำลี)  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเวนิส Venice Mestre ตัง้อยูใ่นเขตแคว้นเวเนโต้ เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมที่
นักท่องเทีย่วเดนิทางมาเยอืนเป็นจ านวนมากมายในแต่ละปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 
เดนิทางสู่ ท่าเรือทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่ เกาะเวนิส อดตีเมอืงทีเ่คยร ่ารวยทีสุ่ดแห่งหนึ่งในยคุกลาง
เกาะเวนิสประกอบไปดว้ยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชื่อมถงึกนักว่า 400 แห่งทีศู่นยก์ลาง
อยู่ที ่จตุัรสัเซนต์มารค์ หรือ ซานมารโ์ค ชมุชนทีใ่หญท่ีสุ่ดบนเกาะต่างๆ ของเมอืงเวนิสทีม่คีลองต่างๆ 
มากมายนับรอ้ยแห่ง เป็นเมอืงเดยีวในโลกทีต่ัง้อยู่บนเกาะเลก็เกาะน้อยกลางทะเลสาบเวนิเทยีในทะเลเอ 
เดรยีตกิตามฉายาทีว่่าเป็นราชนิแีห่งทะเลเอเดรยีตกิ นับเป็นบรรยากาศทีไ่ม่มทีีใ่ดเหมอืนและเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะเมอืง  
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมืองดว้ยเมนูสปาเกต็ต้ีซอสหมึกด า เมนูยอดนิยมและ

เป็นเอกลกัษณ์ของอิตาลี 
บ่าย น าท่านเดนิเล่นชมเกาะเวนิส Venice Island ทีม่ฉีายาว่าเป็นเมอืงแห่งสายน ้า คอืเป็นเมอืงทีล่อ้มรอบไป

ดว้ยน ้า มคีลองใหญ่ผ่านกลางเมอืงเรยีกกนัว่าแกรนดค์าแนล มลีกัษณะเป็นรปูตวัเอสกลบัดา้นและมคีลอง
ย่อยกว่า 150 สาย ท าใหเ้กดิน ้าท่วมไดเ้มื่อระดบัน ้าขึน้สงู การเดนิทางภายในเมอืงใชก้ารเดนิและสญัจรทาง
เรอืแทนถนน เรอืทีพ่บเหน็ไดม้เีรอืส่วนตวัและเรอืสาธารณะต่างๆ เช่น เรอืโดยสาร Vaporetto เรอืกอนโดล่า 
และแทก็ซีน่ ้า เป็นตน้ ท าใหค้วามสวยงามนี้ตรงึตาตรงึใจเหมอืนอยู่ในโลกแห่งนทิานและมเีอกลกัษณ์ไม่
เหมอืนทีใ่ดในโลก โดยเริม่จากศนูยก์ลางของเกาะเวนิสทีจ่ตุัรสัเซนต์มารค์หรือซานมารโ์ค ทีต่ัง้ของโบสถ์
ส าคญัแหง่เมอืงเวนิสทีเ่ริม่สรา้งขึน้ครัง้แรกตัง้แต่ปี ค.ศ.823 ผสมผสานไปดว้ยศลิปะของหลายยคุไวด้ว้ยกนั
ตัง้แต่ยุคไบเซนไทน์ โรมาเนสก ์โกธคิจนถงึยุคเรอแนสซองส ์โดยหลงัคาโบสถ์สรา้งเลยีนแบบวหิารโดมแบบ
สุเหร่าของศาสนาอสิลามประดบัดว้ยโมเสกสทีองอร่ามหลายลา้นชิน้ตัง้แตห่ลงัคาจรดพืน้จงึไดร้บัสมญานาม
ว่าโบสถแ์ห่งทองค า Church of Gold  และชมหอระฆงัซานมารโ์ค Campanile de San Marco เป็นหอ
ระฆงัทีม่คีวามสงูถงึ 98 เมตรตัง้อยู่ดา้นหน้าของมหาวหิารซานมารโ์ค จดัว่าเป็นจุดแลนดม์ารค์ทีส่ าคญัของ
เกาะเวนิสเลยทเีดยีว เดนิต่อมาชมสะพานสะอื้น Bridge of Sights ทีเ่ชื่อมระหว่างคุกหลวงและ
พระราชวงัดอรด์จ Palazzo Ducale พระราชวงัสไตลโ์กธคิของดยุคผูค้รองเมอืงเวนิส และชมสะพานริอลั
โต ทีท่อดขา้มแกรนดค์าเนล คลองทีม่ชีื่อเสยีงในด้านการท่องเทีย่วและเป็นจุดหมายปลายทางของ
นักท่องเทีย่วอกีมากมาย ซึง่จะเชื่อมระหว่างเกาะซานมารโ์คและเกาะซานโปโล อกีหนึ่งสญัลกัษณ์ของเวนิส 
มคีวามเก่าแก่ทีสุ่ด ครัง้แรกๆ สรา้งขึน้ดว้ยไม ้ต่อมามกีารรือ้ถอนและสรา้งใหม่ดว้ยหนิอย่างทีเ่หน็กนัใน ให้
เวลาท่านเดนิเล่นชมบรรยากาศบนเกาะพรอ้มเลอืกซื้อสนิคา้ขึน้ชื่ออาท ิเครื่องแกว้เวนีเซยี หรอื หน้ากาก
เทศกาลคารน์ิวลั หรอืไม่ว่าจะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นม  ท่านอาจใชเ้วลานัง่จบิกาแฟตามรา้นกาแฟ ทีต่ัง้อยู่รอบ
จตัุรสัเซนตม์ารค์ เพื่อดื่มด ่ากบับรรยากาศทีแ่สนโรแมนตกิ สมควรแก่เวลานัดหมายน าท่านล่องเรือกลบัสู่
ฝัง่เมสเทร่ Mestre 
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ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าท่านเดนิทางสู่ทีพ่กั Novotel Venice Mestre Castellana หรอืระดบัเทยีบเท่า  
 
วนัทีเ่จด็  เวนิสเมสเทร่-เวโรน่ำ-มิลำน (อิตำลี)  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเวโรน่า Verona (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงดงัจากนิยายรกัอมตะทีม่ี
เคา้เรื่องความจรงิของการขดัแยง้กนัของ 2 ตระกูลอทิธพิลของเมอืงนี้ โรมโิอและจเูลยีส ฝีมอืการประพนัธ์
ของวลิเลยีมเชค็สเปียร ์กวชีาวองักฤษทีโ่ด่งดงัไปทัว่โลก น าท่านชมเมอืงเวโรนา ใหท้่านถ่ายภาพดา้นนอก 
Verona Arena โรงละครกลางแจง้แบบโรมนั ลกัษณะเหมอืนโคลอสเซีย่มทีโ่รมแตข่นาดเลก็กว่า นอกจากนี้ 
เวโรนาเป็นเมอืงแหง่ความรกั ทีม่เีรื่องราวความรกัระหว่างหนุ่มสาวของสองตระกูลผูย้ิง่ใหญ่ มองตากวิ (โรมี
โอ) และ คาปเูลต็ (จเูลยีต) ยิง่เมือ่วลิเลีย่ม เชคสเปียร ์เอาเรื่องราวของโรมโิอกบัจเูลยีตมาเขยีนเป็นบทละคร
เวท ีชื่อเสยีงของโรมโีอ จเูลยีต และ เวโรนา กโ็ด่งดงัมากขึน้และดงึดดูใหน้ักท่องเทีย่วมาเยอืนเมอืงแห่งนี้ 
ใหท้่านถ่ายรปูกบัภายนอกของบา้นของจเูลยีต (Casa di Giulietta) คอืบา้นเลขที ่27 ถนน Via Cappello 
Casa di Giulietta ซึง่แทจ้รงิแลว้บา้นหลงันี้เคยเป็นของตระกูล Cappello เป็นความบงัเอญิทีช่ื่อตระกูล
คลา้ยคลงึกบัตระกูล Capulet ของจเูลยีต แต่ดว้ยความทีก่ระแสของละครดงั เมอืงนี้จงึถูกพฒันาใหเ้ป็น
สถานทีท่่องเทีย่ว บา้นหลงันี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที1่3 และไดท้ าการปรบัปรุงใหม่ในศตวรรษที ่20 โดย
เพิม่ระเบยีงซึง่เป็นทีท่ีโ่รมโิอสารภาพรกักบัจเูลยีตในบทประพนัธ ์จากนัน้น าท่านเดนิเล่นบรเิวณจตัุรสัใจ
กลางเมอืง Piazza dell Erbe เป็น Market Square ทีส่วยงาม เป็นทีช่มุนุมของชาวบา้นมาตัง้แต่ยุคโรมนั 
อาคารทีร่ายลอ้มเป็นสพีาสเทลหวานๆ มรีา้นคา้เลก็ๆ ลกัษณะคลา้ยตลาด 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองมิลาน หรือ มิลาโน Milan (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงมิลาน 

หรือมิลาโน Milan เมอืงหลกัของแควน้ลอมบารเ์ดยีและเป็นเมอืงส าคญัทางภาคเหนือของประเทศอติาล ีมี
ชื่อเสยีงในดา้นแฟชัน่และศลิปะ ซึง่มลิานถูกจดัใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ในลกัษณะเดยีวกบันิวยอรค์  ปารสี  
ลอนดอน และโรม นอกจากนี้ยงัเป็นทีรู่จ้กัในดา้นอุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหล่งผลติรถยนต ์อลัฟา โรมี
โอ รวมไปถงึสโมสรฟุตบอลอนิเตอรม์ลิานและสโมสรฟุตบอลเอซมีลิาน น าท่านชม เมืองมิลานและจตุัรสั
สกาลา่และรปูปัน้ดาวนิช ีใหท้่านถ่ายรปูพรอ้มชมความยิง่ใหญภ่ายนอกของ มหาวิหารแห่งเมอืงมิลาน
หรือมิลานดโูอโม มหาวหิารหนิอ่อนแบบโกธคิทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ในยุโรป สรา้งในปี ค.ศ.1386 ดว้ยศลิปะ
แบบนีโอโกธคิผสมผสานกนัเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศลิปะวทิยาการ ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 
500 ปี มคีวามวจิติรงดงามและประดบัประดาไปดว้ยรปูปัน้นับกว่า 3,000 รปู มหีลงัคายอดเรยีวแหลม
จ านวน 135 ยอด บนสุดมรีปูปัน้ทองขนาด 4 เมตรของพระแมม่าดอนน่าเป็นสงา่อยู่ มลีานกวา้งดา้นหน้าด ู

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%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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โอโมทีม่อีนุสาวรยีพ์ระเจา้วกิเตอรเ์อมมานูเอลที ่2 ทรงมา้คอืสถานทีจ่ดังานส าคญัต่างๆ ในบรเิวณเดยีวกนั
ยงัเป็นทีต่ัง้ของ แกลเลอรี ่วคิเตอร์ เอม็มานูเอล ทีน่ับว่าเป็นชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยทีสุ่ดในอติาลมีากว่า 100 ปี 
พรอ้มถ่ายรปูกบัอนุสาวรยีข์อง ลโิอนารโ์ด ดารว์นิชจีติรกรเอกทีโ่ด่งดงัจากภาพโมนาลซิ่า ใหเ้วลาท่านได้
เดนิเล่นและเลอืกซื้อสนิคา้ตามอธัยาศยั **เพื่อความสะดวกในการเดนิเล่นและเลอืกชมเลอืกซื้อสนิคา้ต่างๆ 
ของท่าน อสิระใหท้่านรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั** 
น าท่านเดนิทางสู่ทีพ่กั NH Milano 2 หรอืระดบัเทยีบเท่า  

 

วนัทีแ่ปด มิลำน-ช้อปป้ิง Serravalle Designer Outlet-มิลำน (อิตำลี)  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าท่านแวะชมภายนอกและถ่ายรปูกบั Sforza Castle ป้อมปราการแห่งมิลานท่ีถือว่าใหญ่ท่ีสุดในยุโรป 
สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่15 โดยฟรานเซสโก ้สฟอรซ์า ดยุคแหง่มลิานต่อมาไดม้กีารบูรณะเพิม่เตมิในช่วง
ศตวรรษที ่16 ละ 17 ปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัฑแ์ละแกลเลอรีเ่กบ็งานศลิปะ น าท่านเดนิชมภายนอกของป้อม
ปราการ พรอ้มชม Basilica of Sant’Ambrogio วิหารแอมโบรสท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในตวัเมืองมิลาน ไดร้บั
การก่อตัง้โดยนักบุญชาวโรมนัแอมโบรสตัง้แตปี่ ค.ศ.379 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ McArthurGlen 
Designer Outlet เอ๊าทเ์ลต็ขนาดใหญใ่นเครอืแมค็อารเ์ธอรเ์กลน็ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ให้
ท่านเขา้สู่แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ทีสุ่ดในโซนอติาลตีอนเหนือที ่Serravalle Designer Outlet แหล่งรวมสนิคา้ 
แบรนดเ์นมชัน้น าในราคาพเิศษ อาท ิGivenchy, GUCCI, Adidas, Armani, Asics, Balenciaga, Bally, 
Burberry, BOSS, Celine, COACH, Converse, CROCS, Diesel, Dolce & Gabbana, Prada, Nike, 
Calvin Klein, Fossil, Furla, GAP, L’Occitane, Levi’s, Moschino, Nespresso, Puma, Valentino, 
Vasace, Polo, Guess, Timberland, New Balance, Salvatore Ferragamo, Skechers, Under Armour, 
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Samsonite, Swatch เป็นตน้ นอกเหนือไปจากน้ีท่านสามารถพกัผ่อนกบัการทานอาหาร คาเฟ่หลากหลาย
ภายในเอ๊าทเ์ลต็ อาท ิFarinella, La Piadineria, God Save The Food, Ledolciterre, Obica หรอืรา้นไสตล์
เอเชยีน เช่น Wakayama เป็นตน้ 
**เพื่อความสะดวกในการเดนิเล่นและเลอืกชมเลอืกซื้อสนิคา้ต่างๆ ของท่าน อสิระใหท้่านรบัประทานอาหาร
กลางวนัตามอธัยาศยัภายในเอ๊าทเ์ลต็** 
สมควรแก่เวลานัดหมาย จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืงมลิานอกีครัง้   

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี  
18.30 น.  ให้ท่านเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินมารเ์พนซ่า และเผ่ือเวลาให้ท่านส าหรบัการท าคืนภาษี 
22.05 น.  ออกเดินทางสู่กรงุมสักตั โดยสายการบิน Oman Air เท่ียวบินท่ี WY-144 
 

วนัทีเ่ก้ำ  มสักตั (โอมำน)-สนำมบินสวุรรณภมิู 
06.25 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุมสักตั ประเทศโอมาน เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.50 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินกรงุมสักตั โดยสายการบิน Oman Air เท่ียวบินท่ี WY-815 
18.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.. 

** ชว่งเปลีย่นฤดกูาลเทีย่วบนิหรอืเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงเลก็น้อย ท่านทีเ่ดนิทางต่อเครื่องไป
ต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดั กรณุาเชค็เทีย่วบนิและเวลาทีแ่น่นอนอกีครัง้** 

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

 
 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือมี
ผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานท่ีปิดโดยมิได้

รบัแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้  
ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 
 
อัตราค่าบริการ       Europe Lovely Much เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน 7 คืน-WY 
                                                        นั่งรถไฟ Panorama Bernina Express 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ ท่านละ 
พักเด่ียว เพ่ิมท่านละ ราคาทัวร์ไม่รวม 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 

12-20 เม.ย.66 99,900 22,900 76,900 
 
 

  *** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
  *** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กวา่ 12 ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
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อตัราน้ีรวมบริการ 
• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Oman Air เสน้ทาง กรุงเทพฯ-มสักตั-มวินิค / / มลิาน-มสักตั-กรุงเทพฯ ชัน้

ประหยดั และค่าโหลดสมัภาระไม่เกนิทีส่ายการบนิก าหนดท่านละ 30 กโิลกรมั / ชิน้ (ท่านละ 1 ชิน้) และส าหรบัถอืขึน้
เครื่องไม่เกนิ 7 กโิลกรมั / ท่าน 

• ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ โดยค านวนจากวนัทีจ่องและออกตัว๋
โดยสาร หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ 
จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฎและเงือ่นไขของสายการบนิ (อตัราค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิค านวณไว ้ณ วนัที ่16 พ.ย.2565) 

• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) 
กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่ 

• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
• ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่า, พระราชวงัและหวัหน้าทวัร์ของบรษิทัจากกรุงเทพฯ อ านวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าทปิพนักงานขบัรถ / มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ / หวัหน้าทวัร์ทีบ่รกิารพรอ้มคณะตลอดการเดนิทาง 
• ค่าน ้าดื่มวนัละ 1 ขวด (จ านวน 8 วนัทวัร)์ 
• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่แีละภาษสี าหรบันักท่องเทีย่วหรอืภาษเีมอืงส าหรบัการเขา้พกัในเมอืงทุกแห่ง 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิกรมธรรม ์1,500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาล

เท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอืน่อนัเกดิจากอุบตัเิหต ุอาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตาม
เงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ และไม่รวมค่าใชจ้า่ยระหว่างการกกัตวัในต่างประเทศอนัสบืเนื่องจากโควดิ19 และเป็นไปตาม
เงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 

• ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ค่าบรกิาร 7%  
 

 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าธรรมเนียมบรกิารนัดหมายและการยื่นวซี่าเชงเกน้ ท่านละ 4,500 บาท (ส าหรบัการยื่นวซี่าเชงเกน้ประเทศอติาล ีและ

อตัราเรยีกเกบ็อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามอตัราแลกเปลีย่นเงนิสกุลต่างประเทศ) 
• ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋าทุกแหง่ ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการ

บรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งช าระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
• ค่าอาหารหรอืเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• สญัญาณ Wifi และค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้ส่วนพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมทีม่กีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรม

อาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบายของแต่ละโรงแรม)   
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบรกิาร
ทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั
อุบตัเิหตทุีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซื้อประกนัเพิม่เตมิได้ 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง (กรณีทีส่าย
การบนิ / ประเทศปลายทางตอ้งการ) 
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• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง (กรณีทีป่ระเทศ
ไทยตอ้งการผลตรวจ) 

• ค่าธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการด าเนินการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอืน่ๆ ตามทีภ่าครฐัก าหนด 
(อาจมกีารเปลีย่นแปลงภายหลงัเป็นไปตามกลไกการเปลีย่นแปลงจากภาครฐัเป็นส าคญั)  

• ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการท า Vaccine Passport 
• ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการกกัตวัเมื่อมกีารตรวจพบโควดิในชว่งใดๆ 

 
 

 

การช าระเงิน   
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน  35,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์(และขอใหช้ าระค่าวซี่าเพิม่เตมิพรอ้มมดัจ าตามทีเ่รยีกเกบ็) ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทาง
อย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
 
 
 

 
การยกเลิก 
1. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และ
ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

2. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร์ รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอ
วซี่า และค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีลู่กคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรม
อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้อง
แยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่กันัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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หมายเหตุ  
1. ผูท้ีส่ามารถเดนิทางเขา้ยโุรปไดน้ัน้ จะตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซนีครบโดสตามชนิดของวคัซนี ไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนการ

เดนิทาง โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีก่ลุ่มสหภาพยุโรปใหก้ารรบัรอง อาท ิไฟเซอร ์โมเดอน่า แอสตรา้ซเินกา้ จอหน์สนัแอนดจ์อหน์
สนั ซโินแวค ซโินฟารม์ เป็นตน้ และควรมเีอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีรวมถงึวคัซนีพาสปอรต์ 

2. รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

3. กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

5. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืความประพฤตส่ิอไปในทางเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีก่อง
ตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

6. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
7. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
8. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

9. ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วน
ทีเ่กนิ 

10. ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

11. กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

12. การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตหุนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

13. เน่ืองจากรายการทวัรน์ี้เป็นเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฎเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 

14. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด 

15. หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิตม์าสหรอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ ่ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์
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1.หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนับวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  

o หน้าหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
2.รปูถ่ายสีขนาด 2 x 2 น้ิว หรือ 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 
หนังสือเดินทาง)   

- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ 
เน่ืองจากสถานทตูจะตอ้ง
สแกนรปูลงบนวซี่า   

- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, 
หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวก
หรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา ** 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น  (อิตาลี)  ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วนั 

- ผูย้ื่นค ารอ้งตอ้งแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันัดหมายยื่นค ารอ้งทีศู่นยย์ื่น 
- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฎของสถานทตูและศูนยย์ื่น 
- รปูถ่ายหากไม่ไดม้าตรฐาน ตอ้งท าการถ่ายใหม่ทีศู่นยย์ื่น โดยผูย้ื่นค ารอ้งตอ้งช าระเงนิค่าถ่ายรปูดว้ยตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค ารอ้งช าระเงนิดว้ยตนเอง 
- ผูย้ื่นค ารอ้ง กรุณาส่งส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทางทีเ่ป็นปัจจุบนัทีสุ่ด พรอ้มกรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ส าหรบัเพื่อใชใ้นการท านัดหมาย   
  กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ พรอ้มเบอรโ์ทร.ทีส่ามารถตดิต่อได ้ไมค่วรใชเ้บอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเวน้ ผูย้ื่นค ารอ้งสงูอายุ 
  มากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารตน้ฉบบัทีเ่ป็นภาษาไทย อาท ิส าเนาหนังสอืรบัรองบรษิทั / กจิการรา้นคา้, ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณีเดก็), ส าเนาสตูิ 
  บตัร (กรณีผูท้ีอ่ายุต ่ากว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบยีนสมรส, ส าเนาทะเบยีนหย่า, ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ, ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล  
  จะตอ้งถูกแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะบรกิารท่าน ยกเวน้ ส าเนาหนังสอืสญัญาซื้อขาย/สญัญากู/้สญัญาอาชพี 
  พเิศษทีม่เีน้ือหาระบุเจาะจง กรุณาใชบ้รกิารศูนยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพื่อหลกีเลีย่งความผดิพลาดในดา้นงานแปล ค่าใชจ้่าย 
  ผูย้ื่นค ารอ้งจะตอ้งช าระดว้ยตนเอง 
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3.ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 15 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุมากกว่า 15 ปี แตไ่ม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัร

ดว้ยและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

4.หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ้์านและเบอรมื์อถือ  
5.ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
6.ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
7.ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
8.ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 

9.หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ (หนังสอืรบัรองการท างานตอ้งออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่น) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด (หนังสอืรบัรองการท างานตอ้งออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่น) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนังสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   
• หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งต้น ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 

 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

10.หลกัฐานการเงิน   
• ใช ้Statement ออมทรพัยส่์วนตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัชขีองธนาคารใดๆ ชื่อ-สกุลสะกดถูกตอ้งตามหน้าพาสฯ ยอ้นหลงั 

6 เดอืนและอพัเดทเป้นปัจจุบนัทีสุ่ด ไม่เกนิ 14 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวซี่า  
• Bank Certify หรอื หนังสอืรบัรองทางการเงนิจาธนาคาร โดยออกเป็นบญัชเีดยีวกนักบั Statement และขอออกหนังสอื

ในวนัเดยีวกนักบั Statement 
• กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร (Bank Certify) 1 ฉบบัและตอ้งท าจดหมาย
รบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูดว้ย อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ี
ภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชี
น้อย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายชีแ้จงเพื่อรบัรองการเงนิพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงตอ่สถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 
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*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 

11.กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แตห่าก

กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 
*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ

ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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1.  ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ...................................................................................................................................................... 
 

     ชื่อ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................. 
 

 ชื่อ-สกุลเดมิ กรณีมกีารเปลีย่นชือ่หรอืชื่อ-สกุลเดมิ หรอืนามสกุลเดมิก่อนแต่งงาน 

 (ภาษาไทย).......................................................................   (ภาษาองักฤษ) ................................................................. 

2.  หมายเลขหนังสอืเดนิทาง .................................................... วนัเดอืนปี เกดิ ................................................................ 

     วนัออกหนังสอืเดนิทาง ............................................... วนัหมดอายหุนังสอืเดนิทาง ................................................... 

     สถานทีเ่กดิ ......................................................... หมายเลขบตัรประชาชน .................................................................. 

3.  สถานภาพ  ....... โสด   ........ แต่งงานจดทะเบยีน    ....... แต่งงานไม่จดทะเบยีน   ....... หยา่   ....... หมา้ย 
 

4.   กรณีท่านทีแ่ต่งงานแลว้ ไมว่่าจะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไม่กต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คู่สาม-ีภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ชื่อ-นามสกุล ............................................................................................................................................ 

      วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานทีเ่กดิ สาม-ีภรรยา ..................................................... 

5.  ทีอ่ยู่ปัจจุบนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) .............................................................................................................. 

    .................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 

     ทีอ่ยู่ปัจจบุนัปัจจุบนั หากเหมอืนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนว่า As above (ภาษาองักฤษ) ............................................ 
 

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น .............................................................................. 
  
     โทรศพัทม์อืถอื ........................................................... อเีมล .........................................................................................  
 

6.  ชื่อสถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................................... 
 (กรุณาแจง้ดว้ยว่า กจิการทีท่ านัน้เกีย่วกบัอะไร ดา้นใด ...........................................................................................) 
 กรณีประกอบอาชพีอสิระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและทีอ่ยูท่ีท่ างานใหช้ดัเจนเช่นกนั)  

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเขา้ยโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่งยื่นค าร้องขอวีซ่า  

ทางศนูยย์ื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็คา่ธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงแก้ไขขอ้มูลในระบบออนไลน์  
และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม ่

กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ / ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น  
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการสะกดตวัอกัษรและ 

เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
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ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน / สถาบนัศกึษา (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................... 

 ..............................................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์.............................. 
  

 ต าแหน่งหน้าที ่(ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์..................................................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้ม)ี ....................................................... 
 

 กรณีศกึษาอยู่ กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรอืระดบัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) .................................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศกึษา กรุณาแจง้คณะและวชิาหลกัทีศ่กึษา (ภาษาองักฤษ) ......................................................... 

 

7.  ชื่อบุคคลทีร่่วมเดนิทางไปดว้ย....................................................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดนิทางร่วมครัง้นี้ (ระบุ).................................................................................................................          
 

8.  ท่านเคยเดนิทางเขา้ยโุรปใน 5 ปีที ่ผ่านมาหรอืไม่    ....... ไม่เคย  ....... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที)่ 
 

    ตัง้แต่วนัที ่................................................ ถงึวนัที ่.....................................................   รวม ............... วนั 
  

    ไดร้บัวซี่าจากสถานทตูใด ..............................................หมายเลขวซี่า  ....................................................................... 
 

9.  ท่านเคยไดร้บัการสแกนน้ิวมอืหรอืไม่   ....... ไม่เคย   ....... เคย  
 

    กรณีทีท่่านเคยไดร้บัการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัที ่............................................................... 
 

10. ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรอืไม่   ....... ไม่เคย   ....... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏเิสธ) 
 

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

11. ท่านสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการเดนิทางดว้ยตวัท่านเองหรอืไม่   ....... ตวัเอง   ....... มผีูส้นับสนุนค่าใชจ้่าย 
(กรณีทีม่ผีูส้นับสนุนค่าใชจ้่ายใหร้ะบุผูส้นับสนุนค่าใชจ้่ายของท่านและระบุความสมัพนัธแ์ละเดนิทางดว้ยกนัหรอืไม่) 
 

ผูส้นับสนุนค่าใชจ้่ายของท่านคอื ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัท่าน ........................................................................................................................................... 
 

เดนิทางดว้ยกนักบัทา่นหรอืไม่   ....... เดนิทางดว้ยกนั   ....... ไม่ไดเ้ดนิทางดว้ยกนั 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ 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

