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เวยีนนา | ฮัลสตัท | ปราสาทนอยชวานสไตน์| ยอดเขาจงุฟราวด|์เกาะเวนสิ  

ปิซา่| โรม 

 
 

 
  

 น าเขา้ชมความงดงามของ พระราชวังเชนิบรนุน ์

 ออกเดนิทางสู ่ฮลัสตัท (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย 

 ขึน้ปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน ์

 ทอ่งเทีย่ว เมอืงลเูซริน์ เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์

 ชมความงาม เมอืงปิซา่ ซึง่เมอืงแหง่ศลิปะทีส่ าคัญของอติาล ี

 เดนิทางสู ่กรงุโรม เมอืงหลวงและเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศอติาล ี

 เยีย่มชมสูน่ครรัฐวาตกิันประเทศทีเ่ล็กทีส่ดุในโลกตัง้อยูใ่จกลางกรงุโรม เป็นประเทศ

เดยีวในโลกทีม่กี าแพงลอ้มรอบเมอืง 

เดนิทาง พฤศจกิายน 62 – พฤษภาคม 63 

เร ิม่ตน้เพยีง 66,900.- 

WONDERFUL ROMANCE 

ออสเตรยี - เยอรมน ี– สวติเซอรแ์ลนด ์– อติาล ี  

11 วนั 8 คนื  
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ก าหนดการเดนิทาง 
07 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 67,900 
25 ธ.ค. 62 - 04 ม.ค. 63 78,900 
08 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 66,900 
04 ม.ีค. 63 - 14 ม.ีค. 63 66,900 
10 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 86,900 
06 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63 73,900 
20 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63 73,900 
19 ม.ิย. 63 - 29 ม.ิย. 63 73,900 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง โรงแรมทีพั่ก หรอื 

เทยีบเทา่ 
1 กรงุเทพฯ  
2 กรงุเทพฯ – เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์

– ซาลสบ์วรก์ 
AUSTRIA TREND 
SALZBURG WEST  หรอื
เทยีบเทา่ 

3 ซาลสบ์วรก์ – ฮลัสตทั – มวินคิ AZIMUT หรอืเทยีบเทา่ 

4 มวินคิ –โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอย
ชวานสไตน ์– ฟสุเซน่ 

LUITPOLDPARK HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 ฟสุเซน่ - ลเูซริน์ – สะพานไมช้าเปล - อนิ
เทอรล์าเกน้ 

CITY OBERLAND  หรอื
เทยีบเทา่ 

6 อนิเทอรล์าเกน้ – กรนิเดอรว์าล – ยอดเขา
จงุฟราวด ์– มลิาน 

KLIMA HOTEL FIERA หรอื
เทยีบเทา่ 

7 มลิาน – เวนสิ – เมสเตร ้ DELFINO MESTRE หรอื
เทยีบเทา่ 

8 เมสเตร ้– ฟลอเรนซ ์– ปิซา่ – หอเอนปิซา่ GALILEI หรอืเทยีบเทา่ 
9 ปิซา่ – โรม – สนามกฬีาโคลอสเซีย่ม - 

วาตกินั 
IH HOTEL ROMA Z3 หรอื
เทยีบเทา่ 

10 โรม – สนามบนิ  
11 กรงุเทพฯ  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ   

22.30 น. 
 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิไทย 
ประต ู4 แถว H พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2 กรุงเทพ – เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรุนน ์– ซาลสบ์วรก์ 

01.20 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา โดยเทีย่วบนิที ่TG 936  

***ส าหรรบัคะะทีอ่อกเดนิทางต ังงแต  2  ตลุาคม 62 – มนีาคม  3 จะออกเดนิทางเวลา 
01.30 น. และถงึเวยีนนาเวลา 07.00 น.*** 

07.15 น. ถงึสนามบนิเวทชาท กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว๋โมง 

และจะเปลีย่นเป็น 6 ชัว๋โมงในวันที ่27 ตลุาคม 2562) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง จากนั้น
น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์ัป

สเบริก์ ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซา่ 
ใหส้รา้งขึน้ใหมอ่ยา่งสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744-1749 เพือ่ใช ้

เป็นพระราชวังฤดรูอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระโรงและพลับพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดรั้บการตกแต่ง

อยา่งวจิติรบรรจง ซึง่สวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศส 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

         บ าย เดนิทางสูเ่มอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมอืงอันเป็นบา้นเกดิของนักดนตรี

เอก “วลูฟ์กัง อมาดอิสุ โมสารท์” ทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลก น าเทีย่วชมความงามของเมอืงซาลสบ์วรก์
ทีม่คีวามหมายว่า “ปราสาทเกลอื” เขตเมอืงเก่าศลิปะบารอคทีต่ัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าซัลซาค เมอืง

ซาลสบ์วรก์เคยเป็นทีป่ระทับถาวรของอารค์บชิอป และ เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาครสิตน์ิกาย
คาทอลกิที่ส าคัญยิง่ของบรรดาประเทศที่ใชภ้าษาเยอรมัน ชมสวนดอกไมม้ริาเบล(Mirabell 
Garden) ซึง่เป็นฉากหนึ่งในการถ่ายท าภาพยนตร์เรื่อง “มนตรั์กเพลงสวรรค์” (The Sound of 

Music) ทีโ่ดง่ดังไปทั่วโลก 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก AUSTRIA TREND SALZBURG WEST  หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่3 ซาลสบ์วรก์ – ฮลัสตทั – มวินคิ 

เชา้ รบัประทานอาหรารเชา้ ะ หรอ้งอาหรารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย ทีม่อีายกุวา่ 4,500 ปี เมอืงทีต่ัง้
อยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสเีขยีวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็น

เมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุใน Salzkammergut เขตทีอ่ยูบ่นอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 
76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ 
UNESCO Cultural-Historical Heritage เพยีงเดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ท่านอยูใ่นภวังคแ์ห่ง

ความฝัน อสิระใหท้า่นเดนิชมหมูบ่า้นมรดกโลกอยา่งเต็มอิม่ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง  

บ าย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมอืงหลวง

ของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลนิและฮัมบูรก์) 
และเป็นหนึ่งในเมอืงมั่งคั่งทีส่ดุของยุโรป ซึง่มพีรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรยีเคย

เป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์ากอ่น กอ่นทีจ่ะผนวกเขา้เป็นสว่นหนึ่งของประเทศเยอรมนี จงึ
มเีอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทัง้ดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชือ่ ซึง่
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ไดแ้ก่ ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์ น าชมจัตุรัสมาเรียน พลาสท์ 
(Marienplatz) ถอืวา่เป็นจุดเริม่ตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละธุรกจิของนครมวินคิ บรเิวณนี้เป็นทีต่ัง้
ของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธคิที่งดงามซึง่สรา้งขึน้ในช่วงปลาย

ครสิตศ์ตวรรษที ่19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอระฆังสงู 85 เมตร ซึง่จะมนัีกทอ่งเทีย่วรอคอยเฝ้า
ชมตุ๊กตาไขลานทีจ่ะออกมาเตน้ร า เมือ่นาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในชว่งฤดู
รอ้น อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมและของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

ค า่ อสิระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก AZIMUT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 มวินคิ –โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ฟุสเซ น 

เชา้ รบัประทานอาหรารเชา้ ะ หรอ้งอาหรารโรงแรม 

 น าท่านสูเ่มืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมอืงเล็กๆทีส่วยงามบรเิวณเขตชายแดน

ของประเทศเยอรมนีและออสเตรยี เพือ่น าทา่นเดนิทางขึน้ปราสาทชมความสวยงามของปราสาท
นอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) น าชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทรา
ในดสินียแ์ลนด ์ซึง่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดจุปราสาทในเทพนิยาย 

ซึง่เป็นปราสาทของพระเจา้ลดุวคิที ่2 หรอื เจา้ชาย หงสข์าว ชมความวจิติรพสิดารของหอ้งตา่งๆ 
ทีไ่ดรั้บการตกแตง่อยา่งงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ซึง่เป็นนักประพันธเ์พลงที่
ทรงโปรดปรานยิง่ 

*** หรากคะะไม สามารถเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตนไ์ด ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิค์นื
เงนิหรนา้งานท านละ 13 ยูโร และถ ายรูปดา้นนอกกบัปราสาทนอยชวานสไตน ์เป็นการ
ทดแทน *** 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง (ขาหรมูเยอรมนั) 

บ าย จากนั้นเดนิทางสู่เมืองฟุสเซ่น (Fussen) เป็นเมืองเก่ามาตัง้แต่ครัง้จักรวรรดโิรมัน เป็นที่ตั ้ง

ปราสาทของกษัตรยิ์บาวาเรีย ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ที่มีความงดงามทางดา้น
ทัศนียภาพ เป็นเมืองสุดทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิทีเ่คยมีความรุ่งเรอืงในอดตีตัง้แต่ยุคโรมัน 
และไดใ้ชเ้มอืงนี้เป็นจุดแวะพักขนถา่ยสนิคา้ และซือ้ขายเกลอืมาแตโ่บราณ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก LUITPOLDPARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 ฟุสเซ น - ลูเซริน์ – สะพานไมช้าเปล - อนิเทอรล์าเกน้ 

เชา้  รบัประทานอาหรารเชา้ ะ หรอ้งอาหรารโรงแรม 

 น าท่านขา้มพรหมแดน สวติเซอรแ์ลนด ์– เยอรมนี สูเ่มอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมอืงท่องเทีย่ว
ยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพา

ท่านชมสงิโตหนิแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อเป็น
อนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวัิตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี 

ค.ศ.1792     

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

บ าย ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มีความยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ ารอยส ์

(Reuss River)อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาที่
เกา่แก่ทีส่ดุในยโุรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตร์
ของชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ เชน่ ชอ็คโกแลต

, เครื่องหนัง , มีดพับ , นาฬิกายี่หอ้ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ หลัง
จากนันน้น าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงอนิเทอลาเกน้ (Interlaken) 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ฟองดรูช์สี) 
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ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก CITY OBERLAND  หรรอืเทยีบเท า 

วนัที ่  อนิเทอรล์าเกน้ – กรนิเดอรว์าล – ยอดเขาจุงฟราวด–์ มลิาน 

เชา้  รบัประทานอาหรารเชา้ ะ หรอ้งอาหรารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู่ เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมอืงตากอากาศที่สวยงามและยังเป็นทีต่ัง้
สถานีรถไฟขึน้สู ่ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมือ่ปี คศ.2001 องคก์ารยูเนสโกประกาศให ้

ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพืน้ทีม่รดกโลกทางธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป น าคณะน่ังรถไฟทอ่งเทีย่ว
ธรรมชาต ิขึน้พชิติยอดเขาจุงเฟราทีม่คีวามสงูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร 

ระหวา่งเสน้ทางขึน้สูย่อดเขาทา่นจะไดผ้่านชมธารน ้าแข็งทีม่ขีนาดใหญ่จนถงึ สถานีรถไฟจุงเฟรา
ยอรค์ (Jungfraujoch) สถานีรถไฟทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในยโุรป (Top of Europe) เขา้ชมถ ้าน ้าแข็ง (Ice 
Palace) ที่แกะสลักใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน ้ าแข็งลกึถึง 30 เมตร พาท่านชมวิวที่ลานสฟิงซ์ 

(Sphinx Terrace) จุดชมววิทีส่งูทีส่ดุในยโุรป ทีร่ะดับความสงูถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็น
ไดก้วา้งไกลที่ถงึชายแดนสวสิ สัมผัสกับภาพของธารน ้ าแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดใน
เทือกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อสิระใหท้่านได ้

สนุกสนานกับการถ่ายรปู เลน่หมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอดเขาและทีไ่มค่วร
พลาดกับการสง่โปสการด์โดยทีท่ าการไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บ าย น าคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ ้าเสน้ทางเดมิใหท้่านไดช้มววิทวิทัศน์ทีส่วยงามและ
แตกต่างกันจนถงึ สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน (Lauterbrunnen)หลังจากนั้นน าท่าน

เดนิทางสูต่ัวเมอืงมลิาน (Milan)  เมอืงทีเ่รยีกไดว้า่ เป็นเมอืงหลวงแหง่แฟชัน่ของโลก 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก KLIMA HOTEL FIERA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 มลิาน – เวนสิ – เมสเตร ้

เชา้ รบัประทานอาหรารเชา้ ะ หรอ้งอาหรารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเวนสิ (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่ เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต 

เวนสิถกูสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็ก ๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเวนิเทยี ซึง่
เป็นสว่นหนึ่งของทะเลอาเดรยีตรกิ เป็นเมอืงทา่โบราณ และเป็นเมอืงทีใ่ชค้ลองในการคมนาคม 
มากทีส่ดุ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (สปาเกตตีงหรมกึด า) 

บ าย น าท่านเดนิทาง สูท่า่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) น าทา่นลอ่งเรอืผ่านชมบา้นเรอืนของชาวเว

นสิ สูเ่กาะเวนสิ หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงทีไ่ม่เหมอืนใคร โดย
ใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มสีมญานามว่าเป็น "ราชนิีแห่งทะเลเอเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ย
ใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมสีะพานเชือ่มถงึกันกว่า 400 แหง่ ขึน้ฝ่ังทีบ่รเิวณซานมารโ์ค ศนูยก์ลาง

ของเกาะเวนิส จากนัน้น าท่านเดนิชมความงามของเกาะเวนสิ ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of 
Sighs) ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสู่คุกจะไดม้ี
โอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง้สดุทา้ยระหว่างเดนิผ่านชอ่งหนา้ต่างทีส่ะพานนี้  

ซ ึง่เชือ่มตอ่กับวังดอดจ ์(Doge’s Palace) อันเป็นสถานทีพ่ านักของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดตี 
ซึง่นักโทษชือ่ดังทีเ่คยเดนิผ่านสะพานนี้มาเเลว้คอื คาสโนว่าน่ันเอง น าท่านถ่ายรปูบรเิวณจัตรัุส

ซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ทีน่โปเลยีนเคยกลา่วไวว้า่ “เป็นหอ้งน่ังเลน่ทีส่วยทีส่ดุในยโุรป” 
จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม รวมทัง้โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ทีม่โีดม
ใหญ่ 5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน์ จากนั้นอสิระใหท้า่นไดม้เีวลาเทีย่วชมเกาะอันแสนโร

แมนตกิ เชน่ เพือ่ชมมนตเ์สน่หแ์หง่นครเวนสิ, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์ค, ชอ๊ปป้ิงสนิคา้ของทีร่ะลกึ 
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อาทเิชน่ เครือ่งแกว้มูราโน่,หนา้กากเวนิส หรอืน่ังจบิกาแฟในรา้น Café Florian ทีเ่ปิดใหบ้รกิาร
มาตัง้แตปี่ ค.ศ.1720 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูฝ่ั่งแผ่นดนิใหญ่ Venice Mestre 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก DELFINO MESTRE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8 เมสเตร ้– ฟลอเรนซ ์– ปิซ า – หรอเอนปิซ า 

เชา้  รบัประทานอาหรารเชา้ ะ หรอ้งอาหรารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางต่อสู่แควน้ทัสคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน้ คือ ฟลอเรนซ์ 
(Florence) ทีไ่ดรั้บขนานนามวา่เป็นเมอืงศนูยก์ลางแหง่ศลิปะในยคุเรอเนสซองส ์ซึง่ลว้นแลว้แต่
มโีบราณสถานส าคัญ และมทีวิทัศน์ตามธรรมชาตทิีส่วยงาม จนไดรั้บการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลก

จากองคก์รยเูนสโกเ้มือ่ ปี ค.ศ.1982 ท าใหท้ัสคานีมชีือ่เสยีงในฐานะดนิแดนทอ่งเทีย่วยอดนยิม
ระดับโลก นักทอ่งเทีย่วทั่วโลก ชมความยิง่ใหญ่ และอลังการของมหาวหิารซานตา มาเรยี เดล ฟิ

โอเร (Santa Maria Dell Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ ์ทีใ่หญ่เป็นอันดับ 4 ของทวปียโุรป ซึง่
โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมทีใ่ชห้นิอ่อนหลายสตีกแตง่ผสมผสานกันไดอ้ย่างงดงาม น าชมจัตรัุส
เดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della Signoria) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรูปป้ัน อาท ิเช่น รูปป้ันเทพเจา้

เนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอร์ซอิุสถือหัวเมดูซ่า (Perseus with the Head of 
Medusa), รปูป้ันเดวดิ ผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงของ ไมเคลิ แองเจโล่ จากนัน้น าท่าน มารมิฝ่ังแม่น ้า
อารโ์น จะพบกับสะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ทีม่มีรีา้นขายทอง และอัญมณีอยู่ทัง้

สองขา้ง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

บ าย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงปิซ า (Pisa) เมอืงแห่งศลิปะทีส่ าคัญของอติาล ีเป็นเมอืงเล็กๆอยู่ทาง
ตะวันตกของ Florence ดา้นตะวันตกของเมอืงตดิกับทะเลเมดเิตอร ์เรเนียน แมว้่าจะเป็นเมอืง
เล็กๆ แต ่Pisa ก็เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีรู่จั้กของ น าทา่นเขา้สูบ่รเิวณจัตรัุสกัมโป เดย ์มรีา

โกลี (Compo Dei Miracoli) ทีป่ระกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเริม่
จากหอพธิเีจมิน ้ามนต ์(Baptistry of St. John) ทีใ่หญ่ทีส่ดุในอติาล,ี มหาวหิารดโูอโม (Duomo) 
ทีง่ดงามและหอเอนแหง่เมอืงปิซา่อันเลือ่ง ชมหอเอนปิซา่ () สัญลักษณ์แห่งเมอืงปิซา่ 1 ใน 7 

สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง เริม่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แตร่ะหวา่ง
การกอ่สรา้งตอ้งหยดุชะงักลงไปเมือ่สรา้งไปไดถ้งึชัน้ 3 ก็เกดิการยบุตัวของฐานขึน้มา และตอ่มา
ก็มกีารสรา้งหอตอ่เตมิขึน้อกีจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมดถงึ 177 ปี โดยทีห่อเอนปิซา่นี้ 

กาลเิลโอ  บดิาแห่งวทิยาศาสตร ์ซึง่เป็นชาวอติาเลีย่นไดใ้ชเ้ป็นสถานทีท่ดลองทฤษฎแีรงโนม้
ถว่งของโลกทีว่า่ ส ิง่ของสองชิน้ น ้าหนักไมเ่ทา่กัน ถา้ปลอ่ยสิง่ของทัง้สองชิน้จากทีส่งูพรอ้มกัน 
ก็จะตกถงึพืน้พรอ้มกัน จากนั้นใหท้่านอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึราคาถูก ทีม่รีา้นคา้

เรยีงรายอยูม่ากมาย 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก GALILEI หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่9 ปิซ า – โรม – สนามกฬีาโคลอสเซีย่ม - วาตกินั 

เชา้ รบัประทานอาหรารเชา้ ะ หรอ้งอาหรารโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวที่มีชือ่เสยีงของ
ประเทศอติาลี ผ่านชมกลุ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนย์กลางทางดา้นการเมือง 
ศาสนา และเศรษฐกจิของอาณาจักรโรมัน ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุ่งเรอืงของอารยะธรรม

โรมันในชว่ง 2,000 ปีทีผ่่านมา  น าชมความยิง่ใหญ่ในอดตี และเก็บภาพสวยบรเิวณรอบนอกของ
สนามกีฬาโคลอสเซีย่ม (Colosseum) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนาม
ประลองการต่อสูท้ี่ย ิ่งใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผูช้มไดถ้ึง 50,000 คน น าชมงาน

ประตมิากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธษิฐานบรเิวณน ้ าพุเทรวี่(Trevi Fountain) 
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สญัลักษณ์ของกรงุโรมทีโ่ดง่ดัง น าทา่นเดนิสูบ่รเิวณยา่นบันไดสเปน (The Spainsh Step) แหลง่
นัดพบของนักทอ่งเทีย่วทั่วโลก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บ าย น าท่านเดนิทางพาท่านเขา้สูน่ครรัฐวาตกิัน (Vatican) ประเทศทีเ่ล็กทีส่ดุในโลกตัง้อยู่ใจกลาง
กรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีก าแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ัง้หมด ยกเวน้ดา้นหนา้

ทางเขา้ และเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิโดยมพีระสันตะปาปา มอี านาจ
ปกครองสูงสุด น าท่านชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s 
Basilica) ชมประตมิากรรมอันลอืชือ่ปิเอตา้ (Pieta) ของมเิคลันเจโลและชมแทน่บชูาบัลแดคคโิน 

(St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้ส ารดิทีส่รา้งโดยจานโลเรนโซ แบรน์นิี ซ ึง่สรา้งตรงบรเิวณทีเ่ชือ่
กันวา่เป็นทีฝั่งพระศพของนักบญุปีเตอร ์  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก IH HOTEL ROMA Z3 หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่10 โรม – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าเดนิทางสูส่นามบนิฟิอมูชิโิน กรงุโรม เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) และ

มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.55 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ เทีย่วบนิที ่TG 945  

***ส าหรรบัคะะทีอ่อกเดนิทางต ังงแต  2  ตุลาคม  2 – มนีาคม  3 จะออกเดนิทางเวลา 
13.30 น. และถงึกรุงเทพเวลา 0 .05 น.*** 

วนัที ่11 กรุงเทพ 

05.45 น. เดนิทางถงึกรงุเทพโดยสวัสดภิาพ 
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อตัราค าบรกิาร WONDERFUL ROMANCE 
ออสเตรยี - เยอรมน ี– สวติเซอรแ์ลนด ์– อติาล ี 

11 วนั 8 คนื โดยสายการบนิไทย  

ก าหรนดการ

เดนิทาง 

ผูใ้หรญ พกั 2-3 
ท าน 

ท านละ 

เด็กอายไุม เกนิ 
12 ปี  

(เสรมิเตยีง)  
ท านละ 

เด็กอายไุม เกนิ 
12 ปี 

(ไม เสรมิเตยีง) 
ท านละ 

ไม รวมต ัว๋ 

ท านละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ท านละ 

30 พ.ย. – 10 ธ.ค. 

62 
67,900.- 67,900.- 67,900.- 49,900.- 10,500.- 

07 ธ.ค. – 17 ธ.ค. 
62 

67,900.- 67,900.- 67,900.- 49,900.- 10,500.- 

25 ธ.ค.62 – 04 
ม.ค. 63 

78,900.- 78,900.- 78,900.- 53,900.- 16,900.- 

8-18 ก.พ. 63 66,900.- 66,900.- 66,900.- 47,900.- 8,900.- 

4-14 ม.ีค.  3 66,900.- 66,900.- 66,900.- 47,900.- 8,900.- 

10-20 เม.ย. 63 86,900.- 86,900.- 86,900.- 54,900.- 7,900.- 

6-16 พ.ค.  3 73,900.- 73,900.- 73,900.- 54,900.- 7,900.- 

20-30 พ.ค.  3 73,900.- 73,900.- 73,900.- 54,900.- 7,900.- 

19-29 ม.ิย. 3 73,900.- 73,900.- 73,900.- 54,900.- 7,900.- 

 
 

 
 
 
 

   

เงือ่นไขการใหรบ้รกิาร  

 
1.     ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ า

แลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท า
การจองควิยืน่วซีา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิท
ขออนุญาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี
4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่าน

ตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน 

ทั ้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อ

ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่
6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มี

โรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมง

ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
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อตัราค าบรกิารนีงรวม 
 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ใน

กรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการ
บนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  
4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามไดจ้าก

เจา้หนา้ที)่ 

 คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไข

กรมธรรม)์ 
 ลูกคา้ท านใดสนใจ ซืงอประกนัการเดนิทางส าหรรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถ

สอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้ 

 เบีย้ประกันเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีย้ประกันเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 
อตัราค าบรกิารนีงไม รวม 
 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด , 

ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้ าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 

ก.ก.และมากกว่า 1 ช ิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่า
กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศอติาล ี(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกับศนูยย์ืน่วซีา่ในวันยืน่ เป็น

จ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คา่ทปิพนักงานขับรถ และไกดท์อ้งถิน่  (20 ยโูร) 
7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (33 ยโูร) 

 
เงือ่นไขการช าระค าทวัรส์ วนทีเ่หรลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บค าทวัรส์ วนทีเ่หรลอื 20 วนัก อนการเดนิทาง 

หรากท านไม ผ านการอนุมตัวิซี าหรรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหรตจุ าเป็น 
ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะค าใชจ้ ายทีเ่กดิขึงนจรงิ 
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ขอ้มูลเบืงองตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซี าและการยืน่วซี า 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิิจของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละ
ถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทาง

บรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน 
ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซา่ทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่ม
ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ย
ตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ 

หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ 
และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิาร

เดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้
หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ

ตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอย
ฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์
ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มี
คา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลา
ประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัติ
ตรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ได ้

อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ าหนัก
ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการ
ใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 
กระียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ้่าย
ทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีล

ท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิ
ความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป
ช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่าน
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จะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และ
คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านได ้

ช าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่า
วซี่าและค่าบรกิารยื่นวีซา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ หรอืค่าตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋ว
เครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของ

เจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบ

หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 
ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิ

ความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้ง

ทีม่ขีนาดกะทัดรัตและไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ข ึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 

และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 
 

เอกสารประกอบการขอวซี าเชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี าประมาะ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซี าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี า VFS Global (จามจุรสีแควร)์ 

เอกสารกระุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี าหรนงัสอืเดนิทางตอ้งน าส งเขา้สถานทตู  

และระหรว างรอผลการอนมุตัวิซี า ไม สามารถดงึหรนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
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**ลกูคา้กระุาอย ายดึตดิกบัการยืน่ขอวซี าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยู เร ือ่ย ๆ** 

 

หรมายเหรตุ: การยืน่วซี าแต ละคร ังงกบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่ว ีซ า ประเภทหรมู คะะ 

เท าน ังน โดยการยืน่เป็นหรมู คะะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึงนไป โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผู ้

ก าหรนดวนัยืน่วซี าเท าน ังน ถา้หรากผูเ้ดนิทางไม สามารถไปยืน่วซี าในวนัทีก่ าหรนดได ้อาจมี

ค าใชจ้ ายเพิม่เตมิ (Premium) ดงันีง  

 ในกระีทีเ่หรลอืระยะเวลายืน่วซี าน้อยกว า 11 วนัท าการ นบัจากวนัเดนิทาง  มี

ค าใชจ้ ายเพิม่  ท านละ 2,200 บาท   

 ในกระีทีเ่หรลอืเวลายืน่วซี าเหรลอืนอ้ยกว า 5 วนัท าการ จะมคี า Fast Track เพิม่เตมิอกี 

ท านละ 400 บาท รวมเป็น 2, 00 บาท 

**ท ังงนีง ค าใชจ้ ายทีเ่กดิขึงน ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หรนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกระีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต พ านกัอยู ต างประเทศ, ท างานอยู ต างประเทศ 

หรรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู ต างประเทศ กรุะาแจง้เจา้หรนา้ทีข่องทางบรษิทัใหรท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหรนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม สามารถยืน่ขอวซี าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหรนดนีงรวมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ต างชาตดิว้ย*** 

 



 

  

CODE : GOE08 

2. รูปถ าย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงั

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หรลกัฐานการเงนิ 

3.1 กระีผูเ้ดนิทาง ออกค าใชจ้ ายเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน

กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กระีผูเ้ดนิทางไม ไดอ้อกค าใชจ้ ายเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหรนงัสอืรบัรองค าใชจ้ ายในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไม รบัพจิาระาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหรกระ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหรนีง กองทุน และสลากออมสนิ** 

4. หรลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

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

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารส วนตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กระีเด็กอายไุม ถงึ 18 ปี ไม ไดเ้ดนิทางไปต างประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

 .1 บดิาหรรอืมารดา ตอ้งท าหรนงัสอืชีงแจงเป็นภาษาองักฤษว าใหรเ้ด็กเดนิทางไปต างประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคา้เขยีนหรอืพมิพข์ ึน้เอง) 

 .2 บดิาหรรอืมารดา ตอ้งขอหรนงัสอืยนิยอมใหรเ้ด็กเดนิทางไปต างประเทศจากเขตหรรอื

อ าเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นัน้) 

 .3 ในกระีพ อหรรอืแม ปกครองบุตรแต เพยีงผูเ้ดยีว ใหรข้อหรนงัสอืปกครองบุตรจากเขต

หรรอือ าเภอและจะตอ้งเป็นหรนงัสอืทีม่กีารสบืพยานและหรลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เท าน ังน 

6.4 ทา่นจะตอ้งน าหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศตัวจรงิ จากขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบตุรเป็นส าเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสุลใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่น

น ามายืน่ มเิชน่นัน้ทางศนูยรั์บยืน่ vfs จะไมรั่บยืน่เอกสารของบตุรทา่นโดยเด็ดขาด 

 .5 เนือ่งจากการประทบัตรากงสุล จะมกีารเสยีค าใชจ้ าย หากทา่นไมแ่น่ใจวา่เอกสารใชไ้ด ้

หรอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์อ่นน าไปประทับตรากงสลุ มเิชน่นัน้ทา่นอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิ

และเสยีเวลาอันมคีา่ของทา่นเพือ่ไปท าเอกสารใหมอ่กีรอบ หากเอกสารทีท่า่นท ามาแลว้นัน้

กลายเป็นเอกสารทีใ่ชย้ืน่ไมไ่ด ้

 

***โปรดอ าน ก อนทีท่ านจะไปท าหรนงัสอืยนิยอมจากเขตหรรอือ าเภอใหรบุ้ตรของท าน 

 

- หรากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
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- หรากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หรากเด็กไม ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กระีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหรย ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

*** กระีทีบ่ดิาหรรอืมารดาไม ม ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหรมายชีงแจงว าท าไมไม 

ม ีpassport *** 

- กระีเด็กอายตุ า่กว า 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ังงสองท าน (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. หากพอ่หรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ืน่วซีา่พรอ้มลกู ใหท้ าจดหมายชีแ้จงภาษาอังกฤษ 

อธบิายวา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวัุนเริม่และวันหมดอายวุซีา่ พรอ้มทัง้ถา่ยส าเนาหนา้

พาสปอรต์และหนา้วซีา่นัน้มาแนบดว้ย 

8. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซี า

เท าน ังน 

เอกสารยืน่วซี าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หราก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี าเชงเกนประเทศอติาล ี

 

(กรุะากรอกขอ้มูลใหรค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลต อการพจิาระาวซี าของท าน) 

 

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

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

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

7. สญัชาตปัิจจุบัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

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

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจุบัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่..............................ถงึวันที.่.................................... 

 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กระีลูกคา้เคยมวีซี าเชงเกน้ รบกวนท านถ ายส าเนาหรนา้วซี าเชงเกน้ตวัล าสุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 
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17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หรมายเหรต ุการอนุมตัวิซี าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไม มสี วนเกีย่วขอ้งใดๆท ังงส ิงน 

ท ังงนีงบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหรแ้ก ผูเ้ดนิทางเท าน ังน 
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