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โรม | ฟลอเรนซ ์| เกาะเวนสิ | ยอดเขาจุงเฟรา |ปราสาทนอยชวานสไตน์ | ฮัลสตทั 

 
  

 

 

 

 

 

FANTASTIC FOUR COUNTRIES 

อติาล ี– สวติเซอรแ์ลนด ์- เยอรมน ี- ออสเตรยี  

10 วนั 7 คนื  

เดนิทาง ธนัวาคม 62 –มถินุายน 63 

ราคาแนะน าเพยีง 65,900.- 
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วนัที ่1 กรุงเทพฯ   

21.00 น. 
 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร ์D สายการบนิ
ไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2 กรุงเทพฯ – โรม – สนามกฬีาโคลอสเซยีม – นครรฐัวาตกินั – ปิซ่า 

00.01 น. ออกเดนิทางสูก่รุงโรม โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 944 
*** ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต่เมษายนจะออกเดนิทางเวลา 00.20 น.และไปถงึกรุงโรม

เวลา 06.50 น.*** 
06.00 น. ถงึสนามบนิฟมูชิโิน กรุงโรม ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปลีย่นเป็น 

5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) น าท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั้นผ่านชมกลุ่ม

โรมันฟอรัม (Roman Forum) อดตีศูนยก์ลางทางดา้นการเมอืง ศาสนา และเศรษฐกจิของอาณาจักรโรมนั 
ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุ่งเรอืงของอารยะธรรมโรมันในชว่ง 2,000 ปีทีผ่่านมา น าท่านชมความยิง่ใหญ่
ในอดีต ของสนามกฬีาโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีต

สนามประลองการต่อสูท้ีย่ ิง่ใหญ่ของชาวโรมันทีส่ามารถจุผูช้มไดถ้งึ 50,000 คน น าชมงานประตมิากรรม
ของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธษิฐานบรเิวณน า้พุเทรว ี(Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุง
โรมทีโ่ด่ง น าท่านเดนิสูบ่รเิวณย่านบนัไดสเปน (The Spainsh Step) แหล่งแฟชั่นชัน้น าและแหล่งนัด

พบของคนรักการชอ้ปป้ิง 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

         บา่ย น าท่านเดินทางพาท่านเขา้สู่นครรฐัวาติกนั 

(Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตัง้อยู่ใจ
กลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกที่มี
ก าแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ัง้หมด ยกเวน้
ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็นศูนยก์ลางของศาสนา

ครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิโดยมพีระสันตะปาปา 
มอี านาจปกครองสงูสดุ น าท่านเขา้ชมมหาวหิาร
ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร ์

(St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอัน
ลือชื่อปิเอตา้ (Pieta) ของมเิคลันเจโลและชม
แท่นบูชาบัลแดคคโิน (St. Peter's Baldachin) 

เป็นซุม้ส ารดิที่สรา้งโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี 
ซึง่สรา้งตรงบรเิวณที่เชือ่กันว่าเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร์ จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมอืงปิซ่า 
(Pisa) เมอืงแห่งศลิปะทีส่ าคัญของอติาล ี

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วันที ่1. กรุงเทพฯ 

วันที ่2. กรุงเทพฯ – โรม – สนามกฬีาโคลอสเซยีม – นครรัฐวาตกัิน – ปิซา่ 

วันที ่3. ปิซา่ – หอเอนปิซา่ – ฟลอเรนซ ์– เมสเตร ้

วันที ่4. เมสเตร ้– เกาะเวนสิ – มลิาน 

วันที ่5. มลิาน – ลูเซริน์ – อนิเทอรล์าเคน 

วันที ่6. อนิเทอรล์าเคน– ยอดเขาจุงเฟรา – เซนทกั์ลเลน 

วันที ่7. เซนทกั์ลเลน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อนิสบ์รูค 

วันที ่8. อนิสบ์รูค – ฮัลสตัท – เวยีนนา 

วันที ่9. เวยีนนา – สนามบนิ 

วันที ่10 กรุงเทพฯ 
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ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 
ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก GALILEI หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่3 ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ ์– เมสเตร ้

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเขา้สู่บริเวณจัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบดว้ยกลุ่มอาคาร

สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเริม่จากหอพิธีเจิมน ้ามนต์ (Baptistry of St. John) ที่ใหญ่ที่สุดใน
อิตาลี, มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซ่าอันเลื่อง ชมหอเอนปิซ่า 
(Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง เริม่สรา้ง

เมือ่ปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการกอ่สรา้งตอ้งหยุดชะงักลงไปเมือ่สรา้งไปได ้
ถงึชัน้ 3 ก็เกดิการยุบตัวของฐานขึน้มา และต่อมาก็มีการสรา้งหอต่อเตมิขึน้อีกจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลา
สรา้งทัง้หมดถงึ 177 ปี โดยที่หอเอนปิซา่น้ี กาลเิลโอ บดิาแห่งวทิยาศาสตร ์ซึง่เป็นชาวอติาเลีย่นไดใ้ช ้

เป็นสถานทีท่ดลองทฤษฎีแรงโนม้ถ่วงของโลกทีว่่า สิง่ของสองชิน้ น ้าหนักไม่เท่ากัน ถา้ปล่อยสิง่ของทัง้
สองชิน้จากที่สูงพรอ้มกัน ก็จะตกถงึพื้นพรอ้มกัน จากนั้นใหท้่านอสิระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้ที่ระลึก
ราคาถูก ทีม่รีา้นคา้เรยีงรายอยู่มากมาย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงฟลอเรนซ ์(Florence) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง  
บา่ย น าท่านสูย่่านเมอืงเกา่ของฟลอเรนซ ์ทีไ่ดร้ับการคัดเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ปี ค.ศ.

1982 เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศลิปะในยุคเรอเนสซองส ์และยังเป็นเมืองทีไ่ม่อนุญาตใหร้ถโคช้เขา้ไปใน

เขตเมอืงเกา่ น าชมจัตุรัสเดลลาซญิญอเรยี ( Piazza Della Signoria ) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรูปปั้น อาท ิเช่น 
รูปป้ันเทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune ),วรีบุรุษเปอร์ซอุิสถอืหัวเมดูซา่ (Perseus with the Head 
of Medusa) ,รูปปั้นเดวดิ ผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงของ ไมเคลิ แองเจโล่ ชมความยิง่ใหญ่และอลังการของมหา

วหิารซานตา มาเรยี เดล ฟิโอเร่ (Santa Maria Dell Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 
ของ ทวปียุโรป ซึง่โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมทีใ่ชห้นิอ่อนหลายสตีกแต่งทัง้สชีมพู สเีขียว และสขีาว ซึง่
น ามาผสมผสานกันไดอ้ย่างงดงาม น าท่านเดินทางสู่เมอืงเวนสิ (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ 
เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถูกสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็ก ๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณ

ทะเลสาบเวนเิทีย ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของทะเลอาเดรียตรกิ เป็นเมอืงท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใชค้ลอง ใน
การคมนาคมมากทีส่ดุ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ค า่ อสิระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN MESTRE หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที ่4 เมสเตร ้– เกาะเวนสิ – มลิาน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทาง สู่ท่าเรือตรอนเคตโต ้(Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบา้นเรือนของชาวเวนิส สู่

เกาะเวนสิ หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงทีไ่ม่เหมอืนใคร โดยใชเ้รอืแทน
รถ ใชค้ลองแทนถนน มสีมญานามว่าเป็น "ราชนีิแห่งทะเลเอเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และ
มสีะพานเชือ่มถงึกันกว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังทีบ่รเิวณซานมารโ์ค ศูนยก์ลางของเกาะเวนสิ จากนัน้น าท่านเดนิ

ชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อ
นักโทษทีเ่ดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสูคุ่กจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง้สดุทา้ย
ระหว่างเดนิผ่านชอ่งหนา้ต่างทีส่ะพานน้ี ซึง่เชือ่มต่อกับวังดอดจ ์(Doge’s Palace) อันเป็นสถานทีพ่ านัก

ของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซึง่นักโทษชือ่ดังที่เคยเดนิผ่านสะพานน้ีมาเเลว้คือ คาสโนว่าน่ันเอง น า
ท่านถ่ายรูปบรเิวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไวว่้า “เป็นหอ้งน่ังเล่นที่
สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม รวมทั ้งโบสถ์ซานมารโ์ค (St.Mark’s 

Bacilica) ที่มโีดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน์ จากนั้นอสิระใหท้่านไดม้ีเวลาเที่ยวชมเกาะ
อันแสนโรแมนตกิ เช่น เพื่อชมมนตเ์สน่ห์แห่งนครเวนิส, เขา้ชมโบสถ์ซานมาร์โค, ช๊อปป้ิงสนิคา้ของที่
ระลกึ อาทเิชน่ เครื่องแกว้มูราโน่,หนา้กากเวนิส หรือน่ังจบิกาแฟในรา้น Café Florian ที่เปิดใหบ้รกิารมา
ตัง้แต่ปี ค.ศ.1720 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (สปารเ์ก็ตตีห้มกึด า) 
บา่ย จากนั้นเดนิทางสู่ตัวเมอืงมลิาน (Milan) เมืองที่เรียกไดว่้า เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชั่นของโลก น าท่าน

ถ่ายรูปคู่กับมหาวหิารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่

ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการ ชมแกลเลอรี วคิเตอร์ เอ็มมานู
เอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ทีนั่บว่าเป็นชอปปิงมอลลท์ีส่วยงาม หรูหราและเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืง
มลิาน อนุสาวรีย์ ของกษัตรยิ์วคิเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูร้เิร ิม่การรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอติาลี และ

อนุสาวรีย์ของศลิปินชือ่ดังในยุคเรเนซองสอ์ีก 1 ท่าน คือ ลโิอนาร์โด ดาร์วนิซี ่ที่อยู่ในบรเิวณดา้นหนา้
ของโรงละครสกาล่า 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก BEST WESTERN GOLDENMILE หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่5 มลิาน – ลูเซริน์ – อนิเทอรล์าเคน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางเขา้สู่เดินทางสู่เมืองลูเซิร ์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ

สวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลกั 

(Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลกึถึงการสละชีพอย่าง
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กลา้หาญของทหารสวสิที่เกดิจากการปฏวัิตใินฝรั่งเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel 
Bridge) ซึง่มีความยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ารอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืน

สัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ี่สดุในยุโรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดย
ใตห้ลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัตศิาสตร์ของชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน จากนั้นใหท้่านไดอ้สิระ
เลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ เช่น ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มีดพับ, นาฬกิายี่หอ้ดัง อาทเิช่น Rolex, Omega, 

Tag Heuer เป็นตน้ 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
บา่ย จากนั้นใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซื้อสนิคา้ของสวสิ เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอ้ดัง 

อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ เดนิทางต่อสู่เมอืงอนิเทอรล์าเคน (Interlaken) เมือง

ระหว่างทะเลสาบ เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake 
Brienz) อสิระใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ฟองดูรช์สี) 

ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก CITY OBERLAND  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 อนิเทอรล์าเคน – ยอดเขาจุงเฟรา – เซนทก์ลัเลน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ออกเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยังเป็นทีตั่ง้สถานีรถไฟ

ขึน้สู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี คศ.2001 องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจูงเฟรา 

เป็นพืน้ทีม่รดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรป น าคณะน่ังรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาต ิขึน้พชิติยอดเขา
จูงเฟราที่มคีวามสูงกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟุตหรอื 3,454 เมตร ระหว่างเสน้ทางขึน้สู่ยอดเขาท่าน
จะไดผ้่านชมธารน ้าแข็งที่มขีนาดใหญ่จนถงึ สถานรีถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานีรถไฟ

ทีอ่ยู่สูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) เขา้ชมถ ้าน ้าแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักใหส้วยงาม อยู่ใตธ้าร
น ้าแข็งลกึถงึ 30 เมตร 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บา่ย สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 

700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระใหท้่านไดส้นุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและ
เพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอดเขา และทีไ่ม่ควรพลาดกับการสง่โปสการด์โดยทีท่ าการไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุ
ในยุโรป น าคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ ้าเสน้ทางเดิม ใหท้่านไดช้มววิทิวทัศน์ที่สวยงามและ

แตกต่างกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมอืง
เซนทก์ลัเลน (St. Gallen) 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก RADISSON BLU STGALLEN หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที ่7 เซนทก์ลัเลน – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– อนิสบ์รุค 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบรเิวณเขตชายแดน

ของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย เพือ่น าท่านเดนิทางขึน้ปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอย
ชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) น าชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทราในดสินีย์แลนด ์
ซึง่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนยิาย ซึง่เป็นปราสาทของพระ

เจา้ลุดวคิที่ 2 หรือ เจา้ชายหงสข์าว ชมความวจิติรพสิดารของหอ้งต่างๆ ทีไ่ดร้ับการตกแต่งอย่างงดงาม
ดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ซึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิง่ 
*** หากคณะไมส่ามารถเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตนไ์ด ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิค์นืเงนิหนา้

งานทา่นละ 13 ยูโร และถา่ยรูปดา้นนอกกบัปราสาทนอยชวานสไตน ์เป็นการทดแทน *** 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง (ขาหมูเยอรมนั) 
บา่ย ออกเดนิทางต่อสู่เมอืงอนิสบ์รุค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแควน้ ทีโรลเป็นเมืองเอกดา้นการ

ท่องเทีย่วของประเทศออสเตรียตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าอนิ ซึง่ค าว่าอนิสบ์รุคนัน้ แปลว่า สะพานแห่งแม่น ้าอนิ มี
ลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ชมหลงัคาทองค า(Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์
ส าคัญของเมืองอินส์บรุค ซึ่งตั ้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สรา้งขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงตน้

ศตวรรษที ่15 ส าหรับเป็นทีป่ระทับของผูป้กครองแควน้ทโิรล ต่อมาจักรพรรด ิMaximilian 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก RAMADA TIVOLI หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่8 อนิสบ์รุค – ฮลัสตทั – เวยีนนา 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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ออกเดินทางสู่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตัง้อยู่ร ิม
ทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขียวขจสีวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนตกิ

ที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรยี และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรียให ้
ฉายาเมืองน้ีว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical 
Heritage เพยีงเดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ท่านอยู่ในภวังคแ์ห่งความฝัน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บา่ย น าเดนิทางสูก่รุงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิ

เขาสงู และพืน้ทีอั่นเขยีวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรยี 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก NH DANUBE CITY หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่9 เวยีนนา – สนามบนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดนิทางสู่ สนามบนิมวินิค เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มเีวลาในการ
เลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.30 น. เดนิทางกลับสูก่รุงเทพดว้ยเทีย่วบนิ TG937 
*** ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต่เมษายนจะออกเดนิทางเวลา 14.35 น.และไปถงึกรุงเทพ

เวลา 05.35 น. *** 

วนัที ่10 กรุงเทพฯ 

05.20 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพโดยสวัสดภิาพ 
 
*************************************************************** 
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ราคาแนะน าเพยีง  
FANTASTIC FOUR COUNTRIES 

อติาล ี- สวติเซอรแ์ลนด ์- เยอรมน ี- ออสเตรยี  
10 วนั 7 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 
2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุ2ปี 

แต่ไม่ถงึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ท่าน  
ท่านละ 

เด็กอายุ2ปี 

แต่ไม่ถงึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 

2 ท่าน  
ท่านละ 

เด็กอายุ2ปี 

แต่ไม่ถงึ7ปี  
[ไม่มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ท่าน  
ท่านละ 

ราคา 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดีย่ว

เพิม่ 
ท่านละ 

วนัที ่19 - 28 ธ.ค. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 40,935 12,900 

วนัที ่26 ธ.ค. 62 – 04 

ม.ค. 63 
76,900 76,900 76,900 76,900 41,935 12,900 

วนัที ่28 ธ.ค. 62 – 06 

ม.ค. 63 
76,900 76,900 76,900 76,900 42,935 12,900 

วนัที ่26 ม.ค. – 4ก.พ. 

63 
65,900 65,900 65,900 65,900 42,935 8,900 

วนัที ่2- 11ก.พ. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 42,935 8,900 

วนัที ่7-16 ม.ีค. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 42,935 8,900 

วนัที ่19-28 ม.ีค. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 42,935 8,900 

วนัที ่4-13 เม.ย. 63 79,900 79,900 79,900 79,900 47,365 9,900 

วนัที ่5 -14 เม.ย. 63 79,900 79,900 79,900 79,900 47,365 9,900 

วนัที ่12-21 เม.ย. 63 79,900 79,900 79,900 79,900 47,365 9,900 

วนัที ่16-25 พ.ค. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 46,935 9,900 

วนัที ่11-20 ม.ิย. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 46,935 9,900 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1.        ช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดร้ับเงนิมัดจ าแลว้
เท่านัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิ

ยืน่วีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิ
การจองทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากท่านที่ตอ้งการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อ
เจา้หนา้ที่ กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิไ์ม่ รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรยีมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซี่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบ
หมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่น
การจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่
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6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรค
ประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่าน

และครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1  ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 
2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 
 ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม)์ 

 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้ 
 เบีย้ประกันเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีย้ประกันเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุตัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคุเทศก)์  

9. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียม

หนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  

ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญ
หายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวซี่าประเทศอติาลี (ผูย้ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกับศูนยย์ื่นวซี่าในวันยื่น เป็นจ านวน

เงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. ค่าทปิพนักงานขับรถ และไกดท์อ้งถิน่  (18 ยูโร) 
7. ค่าทปิมัคคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (30 ยูโร) 
 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 
หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซ่ีาหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยืน่วซ่ีา 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะ

ชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 
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2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่าน
ตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใช ้

เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณา
อนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองใน

ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 
4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับ

แลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีม
หนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหกั้บทางบริษัทดว้ย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวีซา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับ
ตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปก

หนังสอืเดนิทางนั้นๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ 
การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซ่ีาหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยืน่วซ่ีา 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะ
ชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่าน
ตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใช ้

เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณา

อนุมัตวิซีา่ได ้ 
3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองใน

ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 
4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับ

แลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีม
หนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหกั้บทางบริษัทดว้ย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวีซา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับ

ตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 
5. ท่านที่ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปก

หนังสอืเดนิทางนั้นๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ 

การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองที่น่ังพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะ
ดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   
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2.  หากต๋ัวเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีก
เก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืน

เป็นอย่างนอ้ย 
3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัติตรง

ตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็ว

ในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) 
ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่น่ัง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทางคนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อ
ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื่นที่เดนิทางในคณะเดียวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่
เกดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง 
บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย
ทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ 

เรยีกเก็บ  
7. กรณียืน่วีซา่แลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์

หรอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยื่น

วซีา่ / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณี
ทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกต๋ัวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืน

ค่าทัวรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่

ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 
เตยีงใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติ ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มี

ขนาดกะทัดรัตและไม่มอ่ีางอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่
ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีาประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซ่ีาแสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซ่ีา VFS Global (จามจุรสีแควร)์ 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด 

และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซ่ีาหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซ่ีา ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลูกคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซ่ีาในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การยืน่วซ่ีาแต่ละคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซ่ีา ประเภทหมู่คณะ เทา่น ัน้ โดย

การยืน่เป็นหมู่คณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผูก้ าหนดวนัยื่นวซ่ีา

เท่าน ัน้ ถ้าหากผู ้เด ินทางไม่สามารถไปยื่นวีซ่าในวนัที่ก าหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

(Premium) ดงันี ้ 

• ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซ่ีานอ้ยกวา่ 11 วนัท าการ นบัจากวนัเดนิทาง  มคี่าใชจ้า่ยเพิม่  

ทา่นละ 2,200 บาท   

• ในกรณีทีเ่หลอืเวลายืน่วซ่ีาเหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ จะมคีา่ Fast Track เพิม่เตมิอกี ทา่น

ละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศูนยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ
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การยืน่ขอวซ่ีาจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยืน่ขอวซ่ีาในประเทศไทยได้ ขอ้ก าหนดนี้รวมไปถงึผู ้เด ินทางที่ถอืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รูปถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาว

เท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่ใสค่อน

แทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมุดบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝาก

หรอืถอน กอ่น แลว้ค่อยปรับยอดเงนิในบัญชไีม่เกนิ 7 วันกอ่นวันยืน่วซีา่ 

และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เท่านัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลทีส่ามารถรับรองค่าใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พีน่อ้ง 

ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เท่านัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสัมพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถ่ายส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบุคคลทีอ่อกค่าใชจ้่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธร์ะหว่างผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถู่กรับรองค่าใชจ้่ายให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส 

สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไม่

เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่  
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(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งท าหนงัสอืชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร 

มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกคา้เขยีนหรอืพมิพข์ึน้เอง) 

6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอือ าเภอ (1 ใบ 

ต่อ เด็ก 1 ท่าน เท่านัน้) 

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบุตรจากเขตหรอือ าเภอ

และจะตอ้งเป็นหนงัสอืทีม่กีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ัน้ 

6.4 ท่านจะตอ้งน าหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปต่างประเทศตัวจรงิ จากขอ้ 6.2 หรอื หนังสอืปกครอง

บุตรเป็นส าเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสุลใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่นน ามายืน่ มเิชน่นัน้

ทางศูนยร์ับยืน่ vfs จะไม่รบัยืน่เอกสารของบุตรท่านโดยเด็ดขาด 

6.5 เนือ่งจากการประทบัตรากงสุล จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หากท่านไม่แน่ใจว่าเอกสารใชไ้ดห้รอืไม่ 

รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์อ่นน าไปประทับตรากงสลุ มเิชน่นัน้ท่านอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิและเสยีเวลาอันมี

ค่าของท่านเพือ่ไปท าเอกสารใหม่อกีรอบ หากเอกสารที่ท่านท ามาแลว้นัน้กลายเป็นเอกสารทีใ่ชย้ืน่ไมไ่ด ้

 

***โปรดอา่น กอ่นทีท่่านจะไปท าหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือ าเภอใหบุ้ตรของทา่น 

 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอม และระบุว่าใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอม และระบุว่าใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
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- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใด

เป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไมม่ ี

passport *** 

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสัมภาษณ์กับ

บุตรทีส่ถานทูตดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเท่านัน้) 

7. หากพ่อหรอืแม่มวีซีา่เชงเกน้อยุ่แลว้และไมไ่ดย้ืน่วซีา่พรอ้มลูก ใหท้ าจดหมายชีแ้จงภาษาอังกฤษ อธบิายว่ามี

วซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบุวันเริม่และวันหมดอายุวซีา่ พรอ้มทัง้ถ่ายส าเนาหนา้พาสปอรต์และหนา้วซีา่

นัน้มาแนบดว้ย 

8. ท่านไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซ่ีาเทา่น ัน้ 

เอกสารยืน่วซ่ีาอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอ

เพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซ่ีาเชงเกนประเทศอติาล ี

 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซ่ีาของทา่น) 

 

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. สัญชาตปัิจจุบัน ..................................สัญชาตโิดยก าเนดิหากต่างจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 
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9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)           แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน)               

  หย่า                แยกกันอยู่                       หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรุณากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์

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

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

 

12. อาชพีปัจจุบัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท ์  /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ที่อยู่ของสถาบัน

ศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไม่เคย 

     เคยได ้     ใชไ้ดตั้ง้แต่วันที.่..............................ถงึวันที.่.................................... 
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15. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                  ไม่เคย   เคย (กรุณาระบุวันที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซ่ีาเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซ่ีาเชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

 

17. ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบุชือ่ .............................................    

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระค่าทีพ่ักล่วงหนา้แลว้    ค่าใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพ านักมผูีอ้อกให ้

   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้    ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)               อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 

 
 


