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วนัแรก กรงุเทพฯ                  (ไทย) 

อิตาลี ออสเตรีย สโลวีเนีย ฮงัการี  วนั  
เกาะเวนิส – เมืองพิราน - เมืองโพสทอยนา        

ถาํโพสทอยนา - เมืองลูบลิยานา – ปราสาทเบลด - บูดาเปสต ์
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22.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชนั  ประตู 

 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ทีใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก  

วนัทีสอง ดไูบ - เมืองเวนิส – ท่าเรือตรอนเคตโต ้– สะพานถอนหายใจ – จตุัรสัซานมารโ์ค - โบสถซ์านมาร์โค 

             (ดูไบ-อิตาลี) 

01.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทียวบินที EK385 

(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน) 

04.45 น.   เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลียนเครือง 

09.05 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทียวบินที EK135   

(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)  

13.25 น. เดินทางถึง สนามบินมารโ์คโปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและสัมภาระ

เรียบรอ้ยแลว้ จากนันเดินทางไปสู่ท่าเรือตรอนเคตโต ้ลอ่งเรือผา่นชมบา้นเรือนของชาวเวนิส   สู่เกาะเวนิส 

หรือ เวเนเซีย ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองทีไมเ่หมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มีสมญานาม

วา่เป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก"  มีเกาะนอ้ยใหญก่วา่  เกาะ และมีสะพานเชือมถึงกนักวา่  แห่ง 

ขึนฝังทีบริเวณซานมาร์โค ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส 

จากนันนําทา่นเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชม

สะพานถอนหายใจ ทีมีเรืองราวน่าสนใจในอดีต 

เมือนักโทษทีเดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะได ้

มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง

สุดทา้ยระหว่างเดินผา่นชอ่งหน้าต่างทีสะพานนีซึง

เชือมตอ่กบัวงัดอดจ ์อนัเป็นสถานทีพาํนักของเจา้ผู ้

ครองนครเวนิสในอดีต ซึงนักโทษชือดงัทีเคยเดินผา่น

สะพานนีมาเเลว้คือคาสโนวา่นันเอง นําทา่นถา่ยรูปบริเวณจตุัรสัซานมารโ์ค ทีนโปเลียนเคยกลา่วไวว้า่ “เป็น

หอ้งนงัเลน่ทีสวยทีสุดในยุโรป” จตุัรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทงั โบสถซ์านมารโ์ค ทีมีโดมใหญ ่  

โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนันอิสระใหท้า่นไดมี้เวลาเดินเทียวชมเกาะอนัสุดแสนโรแมนติกตามอธัยาศยั 

เชน่ เดินเลน่ชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิส, เขา้ชมโบสถซ์านมาร์โคทีสวยงาม,ช๊อปปิงสินคา้ของทีระลึก อาทิเชน่ 

เครืองแกว้มูราโน่,หนา้กากเวนิส เลือกซือสินคา้แฟชนัชนันํา หรือนังจิบกาแฟในรา้น Café Florian ทีเปิดใหบ้ริการ

มาตงัแตปี่ ค.ศ.  สมควรแกเ่วลานําทา่นลอ่งเรือเพือเดินทางกลบัสูฝ่ังเวนิสเมสเตร ้

อิสระอาหารคําบนเกาะเวนิสตามอธัยาศยัเพือความสะดวกในการท่องเทียวและเลือกซือสินคา้ของท่าน 

คํา            นําทา่นเขา้สูที่พกั  ณ Bedbank Venice Mestre หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัทีสาม    Noventa Di Piave Designer Outlet - เมืองพิราน – จตัุรสัตารติ์นี – โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์–  

 โบสถเ์ซนตฟ์รงัซิส – ถําโพสทอยนา – เมืองลูบลิยานา           (สโลวีเนีย) 
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เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนันนําทา่นเดินทางสู ่Noventa Di Piave Designer 

Outlet ใหท้า่นไดเ้ลือกเดินซือสินคา้ตามใจชอบ ซึง

แต่ละร้านลดราคาสินคา้มากถึง  เปอร์เซนต ์ มี

ร้านคา้กว่า  ร้าน  ใหเ้วลาท่านไดอิ้สระชอ้ปปิง

สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย **อิสระอาหารกลางวนั

เพือความสะดวกในการเลือกซือสินคา้**  จากนัน

นําทา่นเดินทางสู่ เมืองพิราน (Piran) เมือง

สวยริมอา่วพิราน เป็นจุดเดน่หนึงของชายฝังอะ

เดรียติกของประเทศสโลวีเนีย เมืองทีมีชีวิตชีวา

แห่งนีเต็มไปดว้ยบาร์และรา้นอาหารทีมองเห็น

วิวชายทะเลทีงดงามเป็นอยา่งมาก เมืองนีเคย

เป็นส่วนหนึงของอาณาจกัรเวนิส โดยมีกลิน

อ า ย ข อ ง อิ ต า ลี เ ล็ ก น้ อ ย แ ล ะ มี ผ ล ง า น

สถาปัตยกรรมลาํคา่ทีไดรั้บการดูแลอยา่งสวยงาม นําทา่นชมทศันียภาพของอา่วพิรานอา่วตรีเอสเตและทะเลเอเดรี

ยติกจากบริเวณริมนําของเมือง เดินลดัเลาะไปตามทา่จอดเรือทีจอดเรียงรายเป็นแถวยาวสวยงามและถา่ยรูปกบั

บา้นหลากหลายสีสันบริเวณหน้าหาด นําทา่นเดินเขา้ไปยงัใจกลางเมืองทีงดงาทและมีเสน่ห ์และเงียบสงบ

ทา่มกลางบา้นเรือนสีขาวหลงัคากระเบืองสีสม้ นําทา่นชมจตัุรสัตารติ์นี  เพือชมรูปปันบรอนซส์มยัศตวรรษที  

ของนักไวโอลินและนักประพนัธเ์พลงจูเซปเป ตาร์ตินี จตุัรัสรูปวงรีแห่งนียงัมีศาลาวา่การเมืองสมยัศตวรรษที  

อีกดว้ย นําทา่นถา่ยรูปกบัโบสถเ์ซนตปี์เตอร ์โบสถเ์กา่แกที่ถูกสรา้งขึนชว่งปี ค.ศ.  อศัจรรยใ์จไปกบัภาพ

นูนทีน่าประทบัใจของพระเยซูและนกับุญปีเตอร์เหนือทางเขา้ ชืนชมและเพลิดเพลินไปกบัสถาปัตยกรรมโกธิกและ

อาคารบา้นเรือนสีแดงแบบศิลปะเวนิสทีอยูใ่กลเ้คียงกนั  จากนันนําทา่นเดินทางสู ่เมืองโพสทอยนา เมืองเล็กๆ 

ในประเทศสโลวีเนีย ทีมีชือเสียงทางดา้นแหลง่ทอ่งเทียวทางธรรมชาติ นําทา่นเขา้ชม ถําโพสทอยนา ถาํทีมีขนาด

ใหญ่และสวยทีสุดในยุโรป มีอายุเกา่แกก่วา่  ลา้นปี ภายในถาํมีหินอกหินยอ้ยหลากหลายแบบทีระยิบระยบั

สวยงามแปลกตาและมีสีสันสวยงามสุดพรรณนา มีหอ้งตา่งๆ มากมายภายในถาํลดหลนักนัเป็นชนั ๆ ราวกบั

วิมานเนรมิตเดินเทา้และนังรถไฟฟ้าภายในถาํ ชมปลามนุษยอ์นัมีชือเสียงเป็นสิงมีชีวิตขนาดเล็กทีอาศยัอยูใ่นถาํ 

ผิวสีเนือคลา้ยมนุษย ์ลาํตวัยาวคลา้ยงูมีแขนและขา ถูกคน้พบครังแรกเมือปี ค.ศ.  อาศยัอยูใ่นทีมืด ถาํแห่งนี

เปิดใหบ้ริการกวา่  ปีแลว้ ภายในถาํมีทางเชือมตอ่กนัเป็นระยะทางกวา่  กิโลเมตร สมควรแกเ่วลานําทา่น

เดินทางสู ่เมืองลูบลิยานา ดินแดนทีอยูบ่ริเวณยุโรปกลาง ดว้ยความบอบชาํจากสงครามและประวติัศาสตร์ทีสงั

สมมานานกวา่พนัปี จึงทาํใหส้โลวีเนียกลายเป็นดินแดนทีมีความเกา่แกม่ากแห่งหนึงของยุโรปทีชวนใหร้ะลึกถึง

อิทธิพลของจกัรวรรดิตา่งๆ  

คํา           บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นําทา่นสูที่พกั M Hotel ljublijana หรือระดบัเดียวกนั 

 

.วนัทีสี เมืองลูบลิยานา - สะพานมงักร - เพรเซเรน สแควร ์– ปราสาทลูบลิยานา เมืองเบลด – โบสถพ์ระแม่

มารีย ์– ปราสาทเบลด – เมืองกราซ       (สโลวีเนีย-ออสเตรีย) 
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เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนันนําท่านเทียวชม เมืองลูบลิยานา เมืองหลวงทีน่า

หลงไหลของสโลวีเนีย ชมสะพานมังกร เป็นสะพานทีมีความโดดเด่นสะดุดตาบริเวณหัวสะพานทีมีการ

ออกแบบสรา้งเป็นรูปมงักรบินขนาดใหญ ่สะพานแห่งนีสรา้งขึนเพือใชเ้ป็นทางขา้มแมนํ่าลูบลิยานิกา ถูกสรา้งขึน

ในชว่งตน้ของศตวรรษที  สมยัของกษตัริยฮ์งัการี นับวา่เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทีสวยทีสุดแห่งหนึงของ

ยุโรป นําทา่นผา่นชมปราสาทลูบลิยานา ทีตงัอยูบ่นเขา เดิมเป็นป้อมปราการ สรา้งในสมยัศตวรรษที  โดย

เชือวา่สรา้งโดยไมแ้ละหินในระยะเริมแรก และถูกสรา้งใหมใ่นศตวรรษที  ในชว่งสมยั ราชา Ottokar II ของ

โบฮีเมียนและเปลียนมาในสมยัของ Rudolph of Habsburg ภายหลงัและในศตวรรษที  ก็ไดถู้กทาํลายลงและ

สร้างขึนใหม่อีกครัง จากนันเดินชม ย่านทาวน์สแควร์ ซึงเป็นทีตังของโบสถ์เซนต์นิโคลัส  และชม

สถาปัตยกรรมอนังดงามของตวัโบสถ ์ทีโดดเดน่ดว้ยยอดโดมสีเขียวและหอคอยคูที่อยูเ่หนือหลงัคาโบสถ ์

เทียง        บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนนันําทา่นเดินทางสู ่เมืองเบลด เมืองแหง่ปราสาทกลางทะเลสาปสุด

แสนโรแมนติก ท่ามกลางหุบเขาจู

เ ลี ยนแอล ป์  ป ร ะ เ ท ศส โ ล วี เ นี ย 

ทะเลสาปเบลดเกิดจากการละลายตวั

ของธารนําแข็งจากภูเขาจูเลียนแอลป์ 

และแหลง่นําธรรมชาติจากใตดิ้นซึงทาํ

ใ ห ้ นํ า ใ น ท ะ เ ล ส าบ นี ใ ส บ ริ สุ ท ธิ  

ทะเลสาปเบลดมีเกาะตรงกลาง ซึง

เป็นทีตงัของ โบสถพ์ระแมม่ารีย ์ นํา

ทา่นเขา้ชม โบสถพ์ระแม่มารีย ์โดยการนงัเรือไมโ้บราณ ขา้มไปยงัเกาะกลางทะเลสาบเบลด ของเหลา่นัก

แสวงบุญตงัแตศ่ตวรรษที -  จากทา่เรือจะตอ้งเดินขึนบนัไดไปอีก  ขนัก็จะถึงยงัตัวโบสถ ์มีประเพณี

ทอ้งถินสโลวีเนียเชือกนัวา่คูส่มรสใหมใ่หฝ่้าย ชายอุม้ฝ่ายหญิงปีนบนัได  ขนันี และฝ่ายหญิงจะตอ้งไมส่่งเสียง

ดงัใดๆทงัสิน ถา้ทาํสําเร็จชีวิตสมรสจะรกักนัยืนยาว และทีโบสถก์ลางนํายงัมีกระดิงทีเชือกนัวา่ใครไดไ้ปสนักระดิง

แลว้จะโชคดี  จากนันนําทา่นเขา้ชม ปราสาทเบลด ปราสาทแสนสวยทีตงัอยูบ่นริมผา ติดกบัทะเลสาบเป็น

ปราสาททีเกา่แกที่สุด ซึงจกัรพรรดิเฮนริคที 2 แหง่เยอรมนัยกใหเ้ป็นสถานทีพกัของบิชอป อลัเบียม แหง่บริเซนใน

ปี ค.ศ.1004 หลงัจากนันนําทา่นเดินทางสู ่เมืองกราซ เมืองมรดกโลกของออสเตรีย ถือเป็นเมืองใหญอ่นัดบัสอง

ของออสเตรีย เมืองการศึกษาทีมีมหาวิทยาลยักวา่ 6 แหง่ โดยมหาวิทยาลยัทีเกา่แกที่สุดกอ่ตงัในปี ค.ศ. 1585 ชือ

เมือง "กราซ" หมายถึง "ปราสาทนอ้ย" ในอดีต เนืองจากเป็นเมืองหน้าดา่นทางใตจึ้งตอ้ง ทาํสงครามกบักองทพั

เติรก์  ตวัเมืองเกา่ไดรั้บการอนุรักษ์ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกแ้ละในปี ค.ศ. 2003 ไดรั้บเลือกให้

เป็นเมืองหลวงดา้นวฒันธรรมของยโุรป  

คํา           บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นําทา่นสูที่พกั Hotel Ramada Graz หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัทีหา้ เมืองกราซ – ย่านเมืองเก่า – จตัุรสัเมนสแควร ์– กรงุบดูาเปสต ์        (ออสเตรีย-ฮงัการี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนันนําทา่นชม ย่านเมืองเก่าของเมืองกราซ ซึงรอดพน้

จากการถูกทาํลายในชว่งสงครามโลกครังที 2 เปรียบเสมือนอญัมณีใจกลางเมืองเป็นยา่นเมืองเกา่ทีไดร้ับการ

อนุรักษ์ไวดี้ทีสุดแห่งหนึงของยุโรป จากนันนําทา่นชม จตุัรสัเมนสแควร ์ ถูกจดัตงัขึนเพือเป็นจตุัรัสตลาดหลกั
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ตงัแตช่ว่งตน้สมยักลาง และกลายเป็นจุดศูนย ์รวมของเมืองนับตงัแตน่ันเป็นตน้มา ถนนสายหลกัทงัหมดในยา่นใจ

กลางเมือง อาคารหลงัเดน่บนจตุรัสเมนสแควร์ คือ Rathaus หรือศาลากลาง สิงกอ่สรา้งใจกลางจตุรัสเมนส

แควร์คือ นําพุ Erzherzog Johann จากศตวรรษที 19 ชืนชมรูปปันอาร์ชดยุกแห่งฮับส์บูร์กขนาดใหญ่ ผู ้

ดาํเนินงานปฏิรูปหลายครังและส่งผลประโยชน์ตอ่เมืองกราซและรัฐสติเรีย นอกจากสถานทีเทียวชมเกา่แกต่า่งๆ 

และจตุรัสเมนสแควร ์ยงัมีรา้นจาํหน่ายสินคา้ รา้นอาหาร และคาเฟ่ทีมีชานหนา้รา้นใหเ้ลือกแวะอีกมากมาย 

เทียง         บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนํา

ทา่นเดินทาง กรงุบดูาเปสต ์ ประเทศฮงัการี ใจกลาง

กรุงบูดาเปสต ์เมืองหลวงของประเทศฮงัการี ซึงไดชื้อ

วา่เป็นเมืองทีทนัสมยัและสวยงามดว้ยศิลปวฒันธรรม

ของชนหลายเชือชาติทีมีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกวา่

พนัปี ถึงกบัไดร้ับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่ง

แม่นําดานูบ”  ชมเมืองทีไดชื้อวา่งดงามติดอนัดบัโลก

ดว้ยทศันียภาพบนสองฝังแมนํ่าดานูบ  

คํา  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูที่พกั ณ Park Inn Radisson Budapest หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัทีหก โบสถแ์มทเธียส - ป้อมชาวประมง            (ฮงัการี-ดไูบ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่น ชมบริเวณรอบนอก โบสถแ์มทเธียส  ซึงเคยใชเ้ป็น

สถานทีจดัพิธีสวมมงกุฎใหก้ษัตริยม์าแลว้หลายพระองค ์

ชือโบสถม์าจากชือกษัตริยแ์มทเธียส  ซึงเป็นกษตัริยที์ทรง

พระปรีชาสามารถมากและยังเป็นกษัตริยผู์ท้รงสร้าง

สิงกอ่สร้างทีงดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึง

สร้างในสไตลนี์โอ-โกธิกหลงัคาสลบัสีสวยงามอนัเป็น

จุดเดน่ทีสุดในศตวรรษที 15 ถดัจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรีย ์

ของพระเจา้สตี เ ฟ่นที 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงาน

ประติมากรรมทีงดงามของศตวรรษที 11 อยูห่น้า ป้อม

ชาวประมง จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาทีทา่นสามารถชมความงามของแมน่ําดานูบไดอ้ยา่งดีป้อมแห่งนีสรา้งขึนตงัแต ่

ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรียน 

15.30 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์ เทียวบินที EK 112  (บริการ

อาหารและ เครืองดืมบนเครืองบิน) 

22.45 น. เดินทางถึงเมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลียนเครือง  
 

วนัทีเจ็ด   ดไูบ – กรงุเทพฯ  

03.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทียวบินที EK 384 

 (บริการอาหารและ เครืองดืมบนเครืองบิน) 

12.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
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รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงตามความ

เหมาะสมทงันีขึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ทีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

 

 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุตํากว่า  ปี ไมมี่เตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พกัเดียว     เพิมท่านละ   8,000 บาท 

 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเมือท่านทําการซือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเงือนไขต่างๆของบริษทั 

อตัรานีรวม 

 คา่ตวัเครืองบินชนัประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

 คา่ทีพกั -  ดาว (หอ้งละ -  ทา่น) ตามทีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีทีไมส่ามารถ

เขา้พกัทีเมืองนันๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรบัอากาศ และบริการนําเทียวตามทีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที และคา่ธรรมเนียมตามทีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามทีระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง ,000,000/500,  บาท (เงือนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นําเทียว คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

อตัรานีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม % ภาษีหกั ณ ทีจ่าย % กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่นําหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้  กิโลกรมัตอ่หนึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เครืองดืมในหอ้งพกั พนกังานยกกระเป๋า 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยืนวีซ่ากลุ่มเชงเกน้ 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงิน

ค่าธรรมเนียมทกุกรณี  

กําหนดการเดินทาง ราคา 

พฤศจิกายน  พ.ย. - 6 ธ.ค. 2562 41,900 

ธนัวาคม 26 ธ.ค. 2562 – 1 ม.ค. 2563  54,900 
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 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถิน  (  ยโูร x 5 วนั = 10 ยโูร) 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิน (  ยูโร x 3 แห่ง = 6 ยโูร) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 

เงือนไขในการจองทวัร ์

1. สาํหรับการจอง กรณุาชาํระเงินมดัจาํท่านละ ,  บาท พรอ้มสาํเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน  วนั)  

2. หากทา่นทีตอ้งการใหท้างบริษัททวัร์ยืนวีซา่ให ้กรุณาชาํระคา่ธรรมเนียมและคา่บริการในการขอยืนวีซ่ากลุ่มเชงเกน้ 

3,  / ท่าน พรอ้มกบัยอดมดัจาํในขอ้   

3. ชาํระยอดสว่นทีเหลือทงัหมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่  วนั   

4. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

5. หากทา่นทีตอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพือมายืนวีซ่าหรือวนัเดินทาง ใหท้า่น

ติดตอ่เจา้หนา้ที กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ทีทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยทีเกิดขึน 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 65 วนัขึนไป คืนมดัจาํทงัหมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 50 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบืองตน้ ,  บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนั เก็บเงินมดัจาํทงัหมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย % ของราคาคา่ทวัรท์งัหมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย % ของราคาคา่ทวัรท์งัหมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเรียก

เก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเกิดขึนจริง  

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทาํการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเกิดขึนจริง เชน่ คา่วีซา่

และคา่บริการยืนวีซา่ คา่มดัจาํตวัเครืองบินหรือคา่ตวัเครืองบิน เป็นตน้   

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีทีผูเ้ดินไมถึ่ง  ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงิน 

โดยหกัเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเกิดขึนตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั และไมร่บัผิดชอบ

ใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์ เชน่ภยั

ธรรมชาติ ปัญหาการเมืองเป็นตน้ 

3. เนืองจากรายการทวัร์นีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เมือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทงัหมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือชาํระโดยตรงกบัทาง

บริษทั จะถือวา่ทา่นรบัทราบและยอบรบัเงือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯทีไดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 
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5. สาํหรับทีนัง LONG LEG หรือทีนังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีมีคุณสมบติัตามทีสาย

การบินกาํหนด  เชน่ ตอ้งสามารถสือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอื้น

ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอาํนาจในการใหที้นงั LONG LEG ขึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีสาย

การบินตอนเวลาทีเช็คอินเทา่นนั 

6. โรงแรมทีพกัในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เครืองปรับอากาศเนืองจากเป็นภูมิประเทศทีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั  

ทา่น  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น  เตียง และ SOFA BED ซึงขึนอยูก่บัการออกแบบของ

แตล่ะโรงแรม 

7. กรณีผูเ้ดินทางดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในตา่งประเทศ (Join Land) ผู ้

เดินทางตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง  

เอกสารในการขอยืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการยืน 5 วนัทําการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายนิวมือ ณ 

สถานทูต ตามวนัและเวลาทีนัดหมาย(เอกสารและขนัตอนการยืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมี

การเปลียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ทีอีกครงัเพือความถกูตอ้งในการเตรียมตวัเพือยืนวีซ่า) 

1. แบบคาํรอ้งขอวีซา่เชงเกน้พรอ้มกรอกขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง ดว้ยภาษาองักฤษ และลงลายเซ็นตข์องผูส้มคัร  

2. รุปถา่ยขนาด  นิว พืนหลงัขาว จาํนวน  รูป  

3. หนังสือเดินทางทีมีอายุคงเหลืออยา่งนอ้ย  เดือน นับจากวนัทีเดินทาง 

พรอ้มสาํเนาหนังสือเดินทาง จาํนวน  ชุด  

4. สาํเนาบตัรประชาชน  

5. สาํเนาทะเบียนบา้น  

6. ตวัเครืองบินไป-กลบั / ใบยืนยนัการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง 

/ ประกนัภยัการเดินทาง  

7. ใบรับรองการทาํงานหรือหลกัฐานการจา้งงานฉบบัภาษาองักฤษทีออกโดยตน้สงักดัทีทา่นทาํงานอยู ่โดยมี

อายุไมเ่กิน  เดือนนบัจากวนัทีออกเอกสาร  

8. กรณีทีเป็นเจา้ของกิจการ ใชห้นังสือจดทะเบียนบริษัทหรือหนังสือรับรองบริษัทฉบบัภาษาองักฤษเท่านัน 

โดยมีอายุไมเ่กิน  เดือนนับจากวนัทีออก  

9. สําหรับทา่นทีเกษียณอายุหรือไมไ่ดป้ระกอบธุรกิจใดๆ ไมจ่ําเป็นตอ้งเตรียมเอกสารในขอ้นี หลกัฐานทาง

การเงิน (สถานทูตรับพิจารณาเฉพาะบญัชีออมทรัพยเ์ทา่นันและควรมีเงินหมุนเวียนในบญัชีไมน่อ้ยกวา่ 6 

หลกั) หนังสือรับรองบญัชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ทีมีอายุไมเ่กิน 15 วนันับ

จากวนัทีมายืนคาํรอ้งขอวีซา่ และ บนัทึกรายการเคลือนไหวทางบญัชี (BANK STATEMENT ฉบบัภาษาองักฤษ) 

ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยรายการอพัเดตลา่สุดไมเ่กิน 7 วนั นบัจากกอ่นวนัทีมายืนคาํรอ้งขอวีซา่  

กรณีผูส้มคัรขอวีซา่มีผูร้บัรองสถานะทางการเงินให ้(SPONSOR) 
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 หนังสือรับรองบญัชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ทีมีอายุไมเ่กิน 15 วนันับจากวนัที

มายืนคาํรอ้งขอวีซา่ของผูที้รบัรองใหแ้ละระบุชือของผูที้รับการรบัรอง 

 บนัทึกรายการเคลือนไหวทางบญัชี (BANK STATEMENT ฉบบัภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยรายการ

อพัเดตลา่สุดไมเ่กิน 7 วนั นับจากวนัทีมายืนคาํรอ้งขอวีซา่  

 หลกัฐานยืนยนัความสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้มคัรและผูที้ออกคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สาํเนาทะเบียนบา้น หรือ สาํเนาสูติ

บตัร หรือ สาํเนาทะเบียน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ  

กรณีเด็กทีไมไ่ดเ้ดินทางกบัพอ่และแม ่

1. หนังสือยินยอมใหเ้ด็กเดินทางไปตา่งประเทศ ตอ้งระบุวา่เด็กเดินทางไปกบัใครดว้ย (ใชต้วัจริง) 

2. หนังสือแสดงอาํนาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว (ใชส้าํเนา) 

3. ตอ้งนําเอกสารเอกสารในขอ้  และ  ไปใหท้างกรมการกงสุลประทบัตราครุฑ ทีฝงัซา้ยบน ถึงจะใชยื้นวีซา่

อิตาลีไดห้ากไมมี่ตราประทบัศูนยที์รบัยืนวีซา่ จะไมร่บัยืนและยืนยนัยืนไมไ่ด ้

หมายเหต ุ  

1. ผูที้สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยใหไ้ดต้อ้งเป็น บิดา มารดา กนัทางสายเลือดเทา่นัน ผูท้ีเป็นญาติ ลุง ป้า นา้ อา จะ

ไมส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้นัได ้ 

2. สาํหรับเอกสารทีตอ้งแปลภาษาองักฤษ ทางศูนยร์ับยืนวีซา่อิตาลี จะรบัเอกสารการแปลจากบริษทัทีไดร้บัรอง

เทา่นัน เชน่ สาํเนาทะเบียนบา้น เป็นตน้ หากตอ้งการใหบ้ริษทัชว่ยดาํเนินการใหมี้คา่ใชจ้า่ยใบละ 500 บาท 

** เอกสารประกอบการยืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านนั และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านตอ้งการใหท้างเราดําเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพิมเติมฉบบัละ  บาท ** 
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แบบฟอรม์รายละเอียดเพิมเติม (สาํคญัมาก) 
**ขอ้มูลนีใชเ้พอืนดัหมายควิวีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทงัหมดใหค้รบถว้น เพือประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 คําถามเป็นภาษาไทย เพือใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบคาํถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านนั *** 
 

 

ชือ – นามสกลุ ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานทีเกิด (จงัหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….……..  

ทีอยู่ปัจจุบนัทีสามารถติดต่อได ้ 

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

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

...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์....................................... 
 

โทรศพัท ์(มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชือตวั นามสกลุ ทีอยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอํานาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

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

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

สถานทีทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอยู่ทีทํางานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

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

ตําแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทที์ทํางาน..........................................โทรสารทีทํางาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้น.....................................จํานวน................................. 
 

แหล่งทีมา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
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ชือ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ชือ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จังหวดัทีเกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเคยไดร้บัในระยะเวลา  ปีทีผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้งัแต่วนัที..........................................ถงึวนัที................................................................ 

เคยถูกพมิพล์ายนิวมือเพือการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี 

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการดํารงชีพระหว่างการเดนิทางและพํานกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มผูีอื้นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชือ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ทีอยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกียวขอ้งใดๆ 

ทงัสินทงันีบริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


