
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

ก ำหนดกำรเดนิทำง : เดอืนพฤศจิกำยน - ธันวำคม 2561 

WONDERFUL EUROPE 
ออสเตรีย เยอรมนี สวสิ อติำล ี10 วนั 7 คนื 

 

• ออสเตรีย ทีไ่ด้ช่ือว่ำเป็นดินแดนทีสุ่ดแสนโรแมนติกเมอืงหน่ึงของโลก เป็นเมอืงแห่งดนตรีคลำสสิก เข้ำชมควำมงำมและ
กำรตกแต่งอนัหรูหรำของ พระรำชวงัเชินบรุนน์ ทีว่ิจิตรตระกำรตำ 

• ต้องมนต์เสน่ห์เมอืงทีโ่รแมนติก ฮัลสตัทท์ หมู่บ้ำนมรดกโลกอำยุกว่ำ 4,500 ปี ริมทะเลสำบทีส่วยทีสุ่ดในโลก ขึน้กระเช้ำ
ไฟฟ้ำสู่จุดชมววิ SKY WALK ชมทศันียภำพทีถู่กโอบล้อมไปด้วยทะเลสำบและเทอืกเขำสูงตระหง่ำน 

• ชมควำมงดงำมของป่ำด ำ และล่องเรือชมววิทวิทศัน์ของทะเลสำบททิเิซ่ เมืองแห่งนำฬิกำกุ๊กกู ต้นก ำเนิดเค้กแบลก็ฟอเรสต์ 

• ขึน้กระเช้ำลอยฟ้ำทนัสมยัระบบใหม่ล่ำสุดหมุน 360 องศำ รอบตัวเองสู่ยอดเขำทติลสิ 

• เทีย่วเมอืงลูเซิร์น เมอืงตำกอำกำศทีม่ช่ืีอเสียงทีสุ่ดของสวสิ ชมอนุสำวรีย์สิงโตหิน เดินเล่นทีส่ะพำนไม้ชำเปล  

• อติำล ีเทีย่วจุดไฮไลท์ เยอืนกรุงโรมแห่งอติำล ี"โคลอสเซียม" เป็นสัญลกัษณ์หน่ึงแห่งอำรยธรรมทีส่ ำคญั,  
วำติกนั นครแห่งคริสต์ศำสนำ, หอเอนเมอืงปิซำ ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก, เกำะเวนิส เมอืงแห่งสำยน ำ้ และควำมรัก 

• เต็มอิม่กบั 2 เมนูพเิศษ, ขำหมูเยอรมนั และสปำร์เกต็ตีห้มกึด ำ 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

62,900.- 



 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 

22.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ ประตู 4 เคำน์เตอร์ H  สำยกำรบินไทย 
พบเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 

วนัที่สองของกำรเดนิทำง  กรุงเทพฯ – เวยีนนำ – พระรำชวงัเชินบรุนน์ – ซำลส์บวร์ก 

01.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวยีนนำ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 936 
 ***คณะเดินทางตั้งแต่วนัท่ี 8 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 01.30 น. และถึงกรุงเวียนนา เวลา 07.00 น.*** 
07.15 น. เดินทางถึง สนำมบินเวทชำท กรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะ

เปล่ียนเป็น 6 ชัว่โมงในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2561) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง  จากนั้นน าเขา้ชมความงดงาม
ของ พระรำชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮปัสเบิร์ก ซ่ึงมีประวติัการสร้างมาตั้ งแต่กลาง
คริสตศ์ตวรรษท่ี 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ใหส้ร้างข้ึนใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถึง 1,441 หอ้ง
ในระหวา่งปีค.ศ.1744-1749 เพ่ือใชเ้ป็นพระราชวงัฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลบัพลาท่ีประทบั 
ซ่ึงไดรั้บการตกแต่งอยา่งวิจิตรบรรจง ซ่ึงสวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวร์ซายส์ของฝร่ังเศส 

 เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 
บ่ำย เดินทางสู่ เมืองซำลส์บวร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอนัเป็นบา้นเกิดของนกัดนตรีเอก “วูลฟ์กงั อมาดิ

อุส โมสาร์ท” ท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก น าเท่ียวชมความงามของเมืองซาลส์บวร์กท่ีมีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” 
เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคท่ีตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้าซลัซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็นท่ีประทบัถาวรของอาร์คบิชอป และ 
เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาคริสตนิ์กายคาทอลิกท่ีส าคญัยิ่งของบรรดาประเทศท่ีใชภ้าษาเยอรมนั  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี  
เดนิทำงเข้ำสู่ที่พกั HOLIDAY INN SALZBURG CITY หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สำมของกำรเดินทำง  ซำลส์บวร์ก – ฮัลสตทั – SKY WALK – ฟุสเซ่น 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย ท่ีมีอายุกว่า 4,500 ปี เมืองท่ีตั้งอยู่ริมทะเลสาบ 
โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน 
Salzkammergut เขตท่ีอยู่บนอพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองน้ีว่าเป็น
ไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมือง
เสมือนหน่ึงท่านอยู่ในภวงัคแ์ห่งความฝัน อิสระใหท่้านเดินชมหมู่บา้นมรดกโลกอย่างเต็มอ่ิม น าท่าน ขึน้กระเช้ำ
ไฟฟ้ำสู่จุดชมวิว SKY WALK ท่ีตั้งอยู่บนภูเขาท่ีมีอายุมากกว่า 7,000 ปี มีความสูงกว่าระดบัน ้ าทะเล ประมาณ 
838 เมตร โดยใชเ้วลาในการเดินทางข้ึนสู่ขอดเขาเพียง 3 นาที ใหท่้านไดถ่้ายภาพความสวยงามของเมืองฮลัสตทัท่ี
ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW ณ จุดชมวิว SKY WALK *** หากกระเช้า
ไฟฟ้าไม่สามารถข้ึนสู่จุดชมวิว sky walk ไดท้างบริษทัขอคืนเงินใหท่้าน ท่านละ 12 ยโูร *** 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen) เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่คร้ังจกัรวรรดิโรมนั เป็นท่ีตั้งปราสาทของกษตัริยบ์า

วาเรีย ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ท่ีมีความงดงามทางดา้นทศันียภาพ เป็นเมืองสุดทา้ยบนถนนสายโรแมน



 

 

ติกท่ีเคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมนั และไดใ้ชเ้มืองน้ีเป็นจุดแวะพกัขนถ่ายสินคา้ และซ้ือขายเกลือมาแต่
โบราณ 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 
เดนิทำงเข้ำสู่ที่พกั EURO PARK หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ส่ีของกำรเดนิทำง  ฟุสเซ่น – ป่ำด ำ – ล่องเรือป่ำด ำ – ลูเซิร์น 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองทิทิเซ่ (Titisee) เมืองริมทะเลสาบท่ีตั้งอยูใ่น เขตป่ำด ำ (Black Forest) นอกจากเป็นเมืองตน้
ก าเนิดของเคก้แบล็กฟอเรสต์รสเลิศแลว้ ทิติเซ่ ยงัเป็นแหล่งผลิต นาฬิกากุ๊กกู ท่ีดีท่ีสุดในโลก อิสระให้ท่านชม
ทศันียภาพของทะเลสาบท่ีมีฉากหลงัเป็นป่าสนอยู่บนภูเขา ท่ีเรียกว่า แบลก็ฟอเรสต ์อนัมีเหตุมาจากพ้ืนท่ีป่ามีตน้
สนปกคลุมอยูม่ากจนแสงแดดไม่สามารถส่องทะลุเขา้ไปขา้งในป่าไดอ้ย่างทัว่ถึง ท าใหเ้ม่ือมองจากท่ีไกลๆ จะเห็น
ป่าเป็นแนวทะมึนทึบ อนัเป็นท่ีมาของช่ือเรียก Black Forest หรือ ป่าด า นั้นเอง  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง (ขำหมูเยอรมนั) 
บ่ำย น าท่านสามารถเลือกซ้ือของท่ีระลึกจากโรงงานนาฬิกาได้ตามอธัยาศัย ให้ท่านได้ล่องเรือชมความงามของ

ทศันียภาพป่าด า (ในกรณีท่ีไม่สามารถล่องเรือได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าใชจ่้าย) น าท่านขา้มพรหมแดน 
สวิตเซอร์แลนด ์– เยอรมนี สู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด ์ท่ีถูก
หอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาท่านชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกั
บนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวติัใน
ฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชม สะพำนไม้ชำเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ า
รอยส์ (Reuss River) อนังดงามซ่ึงเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน
ยโุรป สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวติัศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน   

ค ่ำ อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 
 เดนิทำงเข้ำสู่ที่พกั  GRAND EUROPE หรือเทียบเท่ำ 
วนัที่ห้ำของกำรเดินทำง  ลูเซิร์น – ยอดเขำทิตลสิ – ถ ำ้น ้ำแข็ง – มลิำน 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ หมู่บ้ำนแองเกิ้ลเบิร์ก (Engelberg) ซ่ึงตั้งอยู่เชิงขุนเขาท่ีสวยงามมีระดบัอีกแห่งหน่ึงของ
เทือกเขาแอลป์ ผ่านเส้นทางไฮไลท์ของสวิตเซอร์แลนด์ และวิวทิวทศัน์สวยงามของทุ่งหญา้ตดักบัหิมะอนัขาว
โพลนปกคลุมยอดเขา น าท่านข้ึนกระเชา้ลอยฟ้าทนัสมยัระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศา รอบตวัเอง ชมทศันียภาพ
อนัตระการตาไดร้อบทิศทางตามเส้นทางข้ึนสู่ ยอดเขำทิตลสิ (Titlis) เขา้ชมถ ้าน ้ าแข็ง (Ice Grotto) ท่ีไม่เคยละลาย  
เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกบัการเล่นหิมะบนลานสกี สุดแสนประทบัใจเป็นอย่างยิ่ง ชมทิวทศันข์องยอดเขาต่างๆ 
ท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะอนัขาวโพลนสร้างความงดงามใหก้บัขนุเขาเป็นอนัมาก 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรบนยอดเขำ อำหำรพืน้เมอืง 
บ่ำย เดินทางสู่ ตัวเมืองมิลำน (Milan)  เมืองท่ีเรียกไดว้่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก น าท่านถ่ายรูปดา้นนอก

ของ มหำวิหำรแห่งเมืองมิลำน  (Duomo di Milano) ท่ีสร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกนั ชมความ
งดงามอนัน่าอศัจรรย ์ ของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟศิูลปวิทยาการ น าท่านชม แกลเลอรี วคิเตอร์ เอ็ม



 

 

มำนูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซ่ึงนบัว่าเป็นชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองมิ
ลาน อนุสาวรีย ์ของกษตัริยวิ์คเตอร์ เอม็มานูเอล ท่ี 2 ผูริ้เร่ิมการรวมชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์อง
ศิลปินช่ือดงัในยคุเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือลีโอนาร์โด ดาร์วินซ่ี ท่ีอยูใ่นบริเวณ ดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า   

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 
เดนิทำงเข้ำสู่ที่พกั KLIMA MILANO FIERE หรือเทียบเท่ำ   

วนัที่หกของกำรเดนิทำง  มลิำน – เวนิส – เมสเตร้ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถูกสร้างข้ึนจาก
การเช่ือมเกาะเลก็ ๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลอาเดรียตริก เป็น
เมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองท่ีใชค้ลองในการคมนาคม มากท่ีสุด  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำ อำหำรจนี 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ ท่ำเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบา้นเรือนของชาวเวนิสสู่ เกำะเวนิส 

หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มี
สมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกนักว่า 400 
แห่ง ข้ึนฝ่ังท่ีบริเวณซานมาร์โค ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส จากนั้นน าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชม 
สะพำนถอนหำยใจ ( Bridge of Sighs) ท่ีมีเร่ืองราวน่าสนใจในอดีต เม่ือนกัโทษท่ีเดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่
คุกจะไดมี้โอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นคร้ังสุดทา้ยระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างท่ีสะพานน้ี  ซ่ึง
เช่ือมต่อกบัวงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อนัเป็นสถานท่ีพ านกัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีตซ่ึงนกัโทษช่ือดงัท่ีเคย
เดินผ่านสะพานน้ีมาเเลว้คือ คาสโนว่านัน่เอง น าท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสซำนมำร์โค (St.Mark’s Square) ท่ีนโป
เลียนเคยกล่าวไวว้่า “เป็นห้องนัง่เล่นท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป” จตุัรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทั้งโบสถ์
ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นอิสระใหท่้านไดมี้เวลา
เท่ียวชมเกาะอนัแสนโรแมนติก เช่น เพ่ือชมมนตเ์สน่ห์แห่งนครเวนิส, เขา้ชมโบสถซ์านมาร์โค, ช๊อปป้ิงสินคา้ของ
ท่ีระลึก อาทิเช่น เคร่ืองแกว้มรูาโน่,หนา้กากเวนิส หรือนัง่จิบกาแฟในร้าน Café Florian ท่ีเปิดใหบ้ริการมาตั้งแต่ปี 
ค.ศ.1720 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ฝ่ังแผน่ดินใหญ่ Venice Mestre 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง (สปำร์เกต็ตีห้มกึด ำ) 
เดนิทำงเข้ำสู่ที่พกั RUSSOTT หรือเทียบเท่ำ    

วนัที่เจด็ของกำรเดนิทำง  เมสเตร้ – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่ำ – หอเอนปิซ่ำ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางต่อสู่แควน้ทสัคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน้ คือ ฟลอเรนซ์ (Florence) ท่ีไดรั้บขนาน
นามว่าเป็นเมืองศูนยก์ลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีโบราณสถานส าคญั และมีทิวทศัน์ตาม
ธรรมชาติท่ีสวยงาม จนไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกเ้ม่ือ ปี ค.ศ.1982 ท าให้ทสัคานีมี
ช่ือเสียงในฐานะดินแดนท่องเท่ียวยอดนิยมระดบัโลก นกัท่องเท่ียวทัว่โลก ชมความยิ่งใหญ่ และอลงัการของ มหำ
วิหำรซำนตำ มำเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของทวีป
ยโุรป ซ่ึงโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีใชหิ้นอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกนัไดอ้ย่างงดงาม น าชม จัตุรัสเดลลำ



 

 

ซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซ่ึงรายล้อมไปด้วยรูปป้ัน อาทิ เช่น รูปป้ันเทพเจ้าเนปจูน (Fountain of 
Neptune), วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหวัเมดูซ่า (Perseus with the Head of Medusa), รูปป้ันเดวิด ผลงานท่ีมีช่ือเสียงของ 
ไมเคิล แองเจโล่ จากนั้นน าท่าน มาริมฝ่ังแม่น ้าอาร์โน จะพบกบั สะพำนเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ท่ีมีมีร้าน
ขายทอง และอญัมณีอยูท่ ั้งสองขา้ง 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงปิซ่ำ (Pisa) เมืองแห่งศิลปะท่ีส าคญัของอิตาลี เป็นเมืองเลก็ๆอยู่ทางตะวนัตกของ Florence 

ดา้นตะวนัตกของเมืองติดกบัทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน แมว้า่จะเป็นเมืองเลก็ๆ แต่ Pisa กเ็ป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงและเป็น
ท่ีรู้จักของ น าท่านเข้าสู่บริเวณ จัตุรัสกัมโป เดย์ มีรำโกลี (Compo Dei Miracoli) ท่ีประกอบด้วยกลุ่มอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเร่ิมจาก หอพิธีเจิมน ้ำมนต์ (Baptistry of St. John) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในอิตาลี, มหำ
วิหำรดูโอโม (Duomo) ท่ีงดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซ่าอันเล่ือง ชม หอเอนปิซ่ำ (Leaning Tower of Pisa) 
สญัลกัษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง เร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสร้างประมาณ 175 
ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างตอ้งหยุดชะงกัลงไปเม่ือสร้างไปไดถึ้งชั้น 3 ก็เกิดการยบุตวัของฐานข้ึนมา และต่อมาก็มี
การสร้างหอต่อเติมข้ึนอีกจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสร้างทั้งหมดถึง 177 ปี โดยท่ีหอเอนปิซ่าน้ี กาลิเลโอ  บิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นชาวอิตาเล่ียนได้ใช้เป็นสถานท่ีทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกท่ีว่า ส่ิงของสองช้ิน 
น ้าหนกัไม่เท่ากนั ถา้ปล่อยส่ิงของทั้งสองช้ินจากท่ีสูงพร้อมกนั ก็จะตกถึงพ้ืนพร้อมกนั จากนั้นให้ท่านอิสระให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกราคาถกู ท่ีมีร้านคา้เรียงรายอยูม่ากมาย 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง 
เดนิทำงเข้ำสู่ที่พกั GALILEI หรือเทียบเท่ำ    

วนัที่แปดของกำรเดินทำง  ปิซ่ำ – โรม – สนำมกฬีำโคลอสเซ่ียม – วำตกินั 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศอิตาลี ผ่านชมกลุ่ม
โรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนยก์ลางทางด้านการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ท่ี
สะทอ้นใหเ้ห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมนัในช่วง 2,000 ปีท่ีผา่นมา  น าชมความยิ่งใหญ่ในอดีต และ
เก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬา โคลอสเซ่ียม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ 
อดีตสนามประลองการต่อสูท่ี้ยิ่งใหญ่ของชาวโรมนัท่ีสามารถจุผูช้มไดถึ้ง 50,000 คน 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 
บ่ำย น าท่านเดินทางพาท่านเข้าสู่ นครรัฐวำติกัน (Vatican) ประเทศท่ีเล็กท่ีสุดในโลกตั้ งอยู่ใจกลางกรุงโรม เป็น

ประเทศเดียวในโลกท่ีมีก าแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ั้งหมด ยกเวน้ดา้นหน้าทางเขา้ และเป็นศูนยก์ลางของ
ศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มีอ านาจปกครองสูงสุด น าท่านชมมหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในโลก มหำวิหำรเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอนัลือช่ือ ปิเอต้ำ (Pieta) ของมิเคลนัเจโล
และชม แท่นบูชำบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้ส าริดท่ีสร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซ่ึงสร้างตรง
บริเวณท่ีเช่ือกนัว่าเป็นท่ีฝังพระศพของนกับุญปีเตอร์ น าชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญ
อธิษฐานบริเวณ น ำ้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) สญัลกัษณ์ของกรุงโรมท่ีโด่งดงั  



 

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 
เดนิทำงเข้ำสู่ที่พกั MIDAS หรือเทียบเท่ำ    

วนัที่เก้ำของกำรเดนิทำง  โรม – สนำมบิน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินฟิอูมชิิโน กรุงโรม เพ่ือใหท่้านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการ
เลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน เที่ยวบินที่ TG 945 
 ***คณะเดินทางตั้งแต่วนัท่ี 8 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 13.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 06.05 น.*** 
วนัที่สิบของกำรเดนิทำง  เดนิทำงกรุงเทพฯ  

05.45 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิดว้ยความสวสัดีภาพ 
************************************* 

ข้อควรทรำบ :  
❖ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้

เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) 
เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

❖ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
❖ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
❖ กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ  จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 14 

วนัก่อนการเดินทาง  
❖ เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
❖ ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอ

รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
❖ ร้านคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์, ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน TRADE 

FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัรำค่ำบริกำร     

ก ำหนดกำรดนิทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่ำนละ 

22 พ.ย.-1 ธ.ค. 2561 62,900.- 7,900.- 

6-15 ธ.ค. 2561 62,900.- 7,900.- 
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 7 ปี เข้ำพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
 

อตัรำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี)  

- ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
- ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
- ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพ่ิมเติมกบัทาง

บริษทัได ้**  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
- **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** 
- [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก)์  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 
อตัรำนีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน ้าหนกัเกินจากทางสาย

การบินก าหนดเกินกวา่ 20 ก.ก. และมากกวา่ 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทาง
หรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้  

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
 ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี (ผูย้ื่นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกบัศูนยย์ื่นวีซ่าในวนัยื่น เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 



 

 

 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน,พนกังานขบัรถ (18 ยโูร) 
 ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ต่อคน ต่อวนั : 10 x 3 = 30 ยโูร) 
เงือ่นไขกำรเดนิทำง 
❖ ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือไดรั้บเงินมดัจ าแลว้เท่านั้น 
❖ ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง 

หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 
❖ เม่ือไดรั้บการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
❖ หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง 

หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 
❖ การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดง

ตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
❖ หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

❖ เง่ือนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัขอเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมติัวีซ่า 
หรือ ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ จ าเป็นทางบริษทัขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
❖ ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิการเรียกเกบ็ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
❖  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  และ

รอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 
❖ นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู ้

ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ข้ึนอยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
❖ แจง้ยกเลิก 45 วนั ข้ึนไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
❖ แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  
❖ แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 
❖ แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
❖ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษทั

ฯก าหนดไว ้(30ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไป
ช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  



 

 

❖ กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของ
ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเกบ็  

❖ กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋ว
เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

❖ กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด    
❖ กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจา้หน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษทัของ

สงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
❖ เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) 

ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และโรงแรมในรัสเซียไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน ผูเ้ดินทาง จะ
ไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคู่แบบไม่มีเตียงเสริม 

❖ โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
❖ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global(สลีมคอมเพล็กซ)์ 



 

 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแตล่ะคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซี่า      ประเภทหมูค่ณะ 

เท่าน ัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ข ึน้ไป โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผู ้

ก าหนดวนัยืน่วซี่าเท่าน ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซี่าในวนัทีก่ าหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

• ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซีา่นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

ทา่นละ 2,200 บาท   

• ในกรณีทีเ่หลอืเวลายืน่วซี่าเหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนั มคีา่ Fast Track เพิม่เตมิอกี ทา่น

ละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ 



 

 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement บัญชอีอมทรัพย์

ธรรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิ

บัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยืน่วซีา่ และ

หากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เท่านัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ 

แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

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

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื



 

 

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่

ท าไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

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

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

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

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



 

 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

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

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

 

 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่..............................ถงึวนัที.่.................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 



 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 

 


