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เยอรมนั-ออสเตรีย-สโลเวเนีย-อิตาลี 10 วนั 7 คืน 
ประเทศกลุ่มยโุรปตะวนัออกและอิตาลี 4 ประเทศ 

ชมเมืองมิวนิค เข้าปราสาทดงันอยชวานสไตน์ สญัลกัษณ์ปราสาทดิสนีย ์
ชมเมืองในหบุเขาในอินน์สบรคูแห่งแคว้นทิโรล 

ถา่ยรปูกบัมุมสุดฮิตกบั View Point ในฮอลสตทั 

ล่องเรือสู่เกาะเวนิส ชมความงามจตัุรสัซานมารโ์ค 
ชมเมอืงเวโรน่า ท่ีมาของเรื่องราวโรมิโอแอนดจ์เูลียต 

เท่ียวเมือง Unseen เบลด และลุบเบลียน่าแห่งสาธารณรฐัสโลเวเนีย 
ช้อปป้ิง McArthurGlen Serravelle Outlet  

เอา๊ท์เลต็ท่ีรวบรวมสินค้าแบรนดเ์นมไว้ในแถบอิตาลี 
 

    โดยสายการบินไทย  
 
มิวนิค เมอืงหลวงของแควน้บาวาเรยี แควน้ตอนใตข้องประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ ้าอซิาร ์เป็นศนูย์กลางความ

เจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการเงนิ การธนาคาร และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั 

โฮเฮนชวานเกา   ตัง้อยู่ในแควน้บาวาเรยี ตดิกบัชายแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงเกา่มาตัง้แต่คร ัง้จกัรวรรดโิรมนั  
  และเป็นทีต่ ัง้ของปราสาทของกษตัรยิ์บาวาเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสาบน้อยใหญ่ และยงัเป็นทีต่ ัง้ของ
  ปราสาทดงัอย่างปราสาทนอยชวานสไตน์  
อินน์สบรคู  เมอืงหลวงและเมอืงท่องเทีย่วดงัแห่งแควน้ทโิรล โอบลอ้มดว้ยเทือกเขาสงูงดงาม บนทีร่าบลุ่มแมน่ ้ าอนิส ์ 
  ท่ามกลางของหุบเขาของเทอืกเขาแอลป์ และยงัเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นเป็นศนูย์กลางของการแขง่ขนั
  กฬีาฤดหูนาว ทัง้ยงัเคยเป็นเจา้ภาพจดัการแขง่ขนักฬีาฤดหูนาวหลายครัง้  
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ซาลสเบิรก์ เมอืงแห่งศลิปินเพลง เมอืงซึง่เป็นสถานทีข่องเดก็อจัฉรยิะโมสาร์ต และโดง่ดงัจากการเป็นฉากในการถ่ายท า
ภาพยนตรเ์พลงอมตะ “มนต์รกัเพลงสวรรค์” หรอื The Sound of Music  

ฮอลสตทั เมอืงมรดกโลกทีเ่ก่าแกย่อ้นหลงักลบัไปกวา่ 4,000 ปี และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงามเป็นทีห่ลงใหลของนกั 
  เดนิทางมากมาย   
เบลด เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีม่ทีศันียภาพอนัแสนโรแมนตคิ จนไดร้บัการยอมรบัจากนกัท่องเทีย่วว่าเป็นเมอืงที ่

สวยงามมากแห่งหนึง่ของสโลวเีนียและยงัเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีง จนเคยไดร้บัรางวลัชนะเลศิ 
 รสีอรท์ของโลก  
ลุบเบลียน่า  เมอืงหลวงของประเทศสโลเวเนีย ทีม่บีรรยากาศเรยีบง่าย สงบเรยีบรอ้ย เป็นระเบยีบ มจีตัุรสัทีง่ดงามอยู่

กลางเมอืง เตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมหลากหลายรปูแบบ 
เวนิส เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมทีน่กัท่องเทีย่วเดนิทางมาเยอืนเป็นจ านวนมากมายในแต่ละปี อดตีเมอืงทีเ่คยร า่รวย

ทีส่ดุแห่งหนึง่ในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปดว้ยเกาะน้อยใหญ่กวา่ 118 เกาะ ล่องเรอืพรอ้มสมัผสั
บรรยากาศอนัแสนโรแมนติค 

ฟลอเร้นซ์  นครทีรุ่ง่เรอืงสดุในช่วงยุคทองของศลิปะอติาล ีเมอืงทีไ่ดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลก เมือ่ปี ค.ศ. 1982 ม ีจตัุรสัดโูอโม ทตีัง้ของ มหาวหิารแห่งเมอืงฟลอเรน้ซ์ ทีส่วยงามและยิง่ใหญ ่ 

เจนัว  เมอืงท่าทางการคา้ทางทะเลทีส่ าคญัทางตอนเหนือของอติาลถีอืเป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัยิง่เปรยีบประดจุเสน้
เลอืดใหญ่ของประเทศมาอย่างยาวนานและเป็นเมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงั เป็นศนูย์กลางเทคโนโลยแีละ
อุตสาหกรรมการผลติรถยนต์ และยงัเป็นบา้นเกดิของนกัเดนิเรอืชือ่ดงัผูค้น้พบทวปีอเมรกิา ครสิโตเฟอร ์
โคลมับสัดว้ย  

เวโรน่า เมอืงดงัจากนิยายรกัอมตะ บา้นเกดิจูเลยีต ชมเมอืงเก่าแสนคลาสสคิ   
มิลาน เมอืงใหญ่และมจี านวนประชากรสงูทีส่ดุในอติาล ีและยงัไดช้ือ่วา่เป็นศนูย์รวมของแฟชัน่ดไีซน์เนอร์ชือ่ดงัของ

อติาล ี 
 

ก าหนดการเดินทาง  8-17 เม.ย.2562 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ  
22.00 น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์D สายการบิน

ไทย เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเรื่องเช็คบตัรโดยสารและสมัภาระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง มิวนิค-โฮเฮนชวานเกา-ฟสุเซ่น (เยอรมนั)  
00.50 น.  น าท่านออกเดินทางสู่นครมิวนิค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 924 
07.05 น. เดินทางถึงสนามบินนครมิวนิค ประเทศเยอรมนั  นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ตัง้อยู่ทางตอนใตข้อง

ประเทศเยอรมนีรมิฝัง่แมน่ ้าอซิาร ์เป็นศนูย์กลางความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการเงนิ การธนาคาร 
และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยัที่
ใหญ่ทีส่ดุในประเทศ และมอีารต์แกลเลอรีด่ทีีสุ่ดดว้ย น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจ
รบัสมัภาระ  น าท่านชมนครมิวนิค ซึง่มหานครแห่งนี้ กอ่ตัง้ในคศ.1158  มบีรรยากาศรืน่รมย์ เตม็ไปดว้ย
อาคารเกา่แกส่วยงามจากยุคสมยัอนัรุง่เรอืง ไมว่า่แบบเรอเนซองสค์ลาสสคิหรอืแบบสมยัใหม ่และเป็นแหล่ง

ปรบัราคาทวัร_์ 26 ธ.ค.61 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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รวมหา้งสรรพสนิคา้อนัทนัสมยัมากมาย  น าท่านสู่บรเิวณ จตัรุสัมาเรียน ย่านใจกลางเมอืงเกา่ของมวินิค ซึง่
มสีิง่ทีน่่าชมมากมาย อาท ิMariensaule รปูปัน้พระแมม่ารทีองค าบนเสาสงู ศาลาว่าการเมอืงใหม ่ทีม่ ี
จุดเดน่อยู่ทีห่อนาฬิกาทีเ่รยีกวา่ Glockenspiel มรีะฆงัและตุ๊กตาซึง่จะออกมาเตน้ระบ า ใหช้มกนัในเวลา 11  

 โมงเชา้ในหน้าหนาว และเพิม่รอบ 5 โมงเยน็อกีหนึ่งรอบในหน้ารอ้น และมโีบสถ์แมพ่ระทีง่ดงามทีม่โีดมเป็น
รปูทรงหวัหอมคูเ่ป็นสญัลกัษณ์ อีกทัง้บรเิวณย่านนี้ยงัมรีา้นจ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัเรยีงรายอยู่
มากมาย ใหท้่านเดนิเล่นถ่ายรปูตามอธัยาศยั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
บ่าย  น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมอืงทีต่ ัง้อยู่ในเขตแควน้บำวำเรยีตอนใตข้อง
  ประเทศเยอรมนี ตดิกบัชำยแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงเกำ่มำตัง้แต่คร ัง้จกัรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ ัง้ของ
  ปรำสำทของกษตัรยิ์บำวำเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสำบน้อยใหญ่ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30  
  ชัว่โมง) น ำท่ำนเข้าชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึง่ตัง้อยู่บนเนินเขำสงูของเทอืกเขาแอลป์ แถบแควน้บา
  วาเรยี ประเทศเยอรมนี ทีส่รำ้งจำกบญัชำของกษตัรยิ์ลุดวคิที ่2 ในชว่ง ค.ศ.1845-1886 ทีต่อ้งกำรสรำ้ง 
  ปรำสำทตำมเทพนิยำยของร ิและใหเ้ป็นทีป่ระทบัอย่ำงสนัโดษห่ำงจำกผูค้น และเพื่ออุทศิใหแ้ก่ กวชีือ่รชิารด์ 
  วากเนอร์ ผูซ้ึง่เป็นแรงบนัดาลใจในการสรา้งใหเ้ป็นไปตามบทประพนัธ์เรือ่งอศัวนิหงษ์ (Swan   
  Knight Lohengrin) ดงันัน้ปราสาทแห่งนี้จงึไดร้บัการตกแต่งตามเรือ่งรา่วในบทประพนัธ์ดงักล่าว ปราสาท
  แห่งนี้ไดร้บัการออกแบบโดยครสิทอีนั ยงัค ์(Christian Jank) ซึง่เป็นนกัออกแบบทางการละคร มากกว่าทีจ่ะ
  เป็นสถาปนิก ถอืเป็นปรำสำททีม่คีวำมงดงำมมำกทีสุ่ดอกีแห่งหนึ่งของโลก ซึง่ควำมงำมนี้ยงัท ำใหป้รำสำท
  แห่งนี้เป็นปรำสำทตน้แบบทีว่อลท์ดสีนีย์ไดน้ ำมำสรำ้งเป็นปรำสำทในภำพยนตรก์ำรต์ูนและเป็นสญัลกัษณ์
  ของบรษิทัดสินีย์ดว้ย รวมไปถงึเป็นตน้แบบของการสรา้งปราสาทเทพนิยายเจา้หญงินิทรา ทีส่วนสนุกดสินีย์
  แลนดแ์ละโตเกยีวดสินีย์แลนด์ รวมไปถงึทีแ่ดนเนรมติ  (โดยปกติการเดินทางไปสู่ปราสาทบริการด้วย
  รถชทัเท้ิลบสั หากรถปิดให้บริการด้วยกรณีใดๆ จะต้องใช้การเดินเท้าแทน หรือนัง่รถม้าซ่ึงบริการ
  รถม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากโดยสารขึน้ลงช าระเพ่ิมท่านละประมาณ 10 ยูโร)   
 สมควรแกเ่วลำน ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองฟสุเซ่น Fussen น ำท่ำนเดนิเทีย่วชม เมืองฟสุเซ่น เมอืงทีม่อีำยุ

มำกกวำ่ 700 ปี และเป็นเมอืงสดุทำ้ยบนถนนสำยโรแมนตกิ ทีเ่คยมคีวำมรุง่เรอืงในอดตีตัง้แต่ยุคโรมนัซึง่ใช้
เมอืงฟุสเซ่นนี้เป็นจุดแวะพกัขนถ่ำยสนิคำ้ และซื้อขำยเกลอืมำแต่โบรำณ นอกจำกนี้เมอืงฟุสเซ่นยงัเป็นเมอืง
ทีม่คีวำมน่ำรกั และตกแต่งไปดว้ยสสีนัทีส่วยงำมของบำ้นเรอืนดว้ยเอกลกัษณ์เฉพำะตวั ซึง่ปัจจุบนัเตม็ไป
ดว้ยรำ้นอำหำร โรงแรมทีพ่กั และรำ้นคำ้ทีต่กแต่งอย่ำงมสีไตล์    

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีส่าม  ฟสุเซ่น (เยอรมนั)-อินนส์บรคู-ซาลสเบิรก์ (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

  น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสูป่ระเทศออสเตรยี เดนิทางสู่เมืองอินน์สบรคู ประเทศออสเตรีย (ใชเ้วลา
  เดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงหลวงและเมอืงท่องเทีย่วดงัแห่งแควน้ทโิรล โอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาสงู
  งดงาม บนทีร่าบลุ่มแมน่ ้าอนิส ์ท่ามกลางของหุบเขาของเทอืกเขาแอลป์ อนิน์สบรคู แปลวา่สะพานแห่งแมน่ ้า
  อนิส ์และยงัเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นเป็นศนูย์กลางของการแขง่ขนักฬีาฤดหูนาว ทัง้ยงัเคยเป็นเจา้ภาพ
  จดัการแขง่ขนักฬีาฤดหูนาวหลายครัง้ ไดแ้ก ่โอลมิปิกฤดหูนาวปี 1964 และ ปี 1976  พาราลมิปิกฤดหูนาว ปี 
  1984 และปี 1988 รวมถงึโอลมิปิกเยาวชนฤดหูนาวทีจ่ดัขึน้เป็นครัง้แรกในปี ค.ศ.2012 ท าใหอ้นิน์สบรคู เป็น
  เมอืงแรกของโลกทีไ่ดจ้ดักฬีาโอลมิปิกถงึ 3 คร ัง้ จากนัน้น าท่านเดนิเล่นบรเิวณจตัุรสัเมอืงเก่าทีม่ ีต าหนัก
  หลงัคาทองค า ทีม่อีายุรว่ม 450 ปี ในอดตีเคยเป็นที่ประทบัของกษตัรยิ์ทโิรลสมยัของกษตัรยิ์แมก็ซมิเิลีย่น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/Lohengrin
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95
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  ที ่1 กบัพระนางมาเรยีเทเรซ่า เชือ่กนัว่าหลงัคาก าแพงนี้ประดบัดว้ยโลหะหุม้ทองแดงจ านวนกว่า 3,450 แผน่ 
  ตามขอบประตูและหน้าต่างประดบัดว้ยภาพเขยีนสวยงาม ถอืเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของเมอืงและมอีาคาร
  บา้นเรอืนหลากหลายสทีีปั่จจุบนัเป็นรา้นคา้หลากหลายประเภท ถ่ายรปูกบัซติี้ทาวเวอร ์จุดนดัพบของ 
  ชาวเมอืง รวมถงึจตัุรสัเมอืง ทีม่เีสาอนันาเซาเลอตัง้อยู่ ถอืเป็นจุดศนูย์กลางของเมอืงทีม่ผีูค้นแวะเวยีนมา
  ถ่ายภาพกนัมากทีส่ดุ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
บ่าย  น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง ซาลสเบิร์ก Salzburg เมอืงแห่งศลิปินเพลง ซึง่เป็นสถานทีข่องเดก็อจัฉรยิะโมสารต์
  ทีเ่พิง่จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่า่นมาและยงัเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรร์ะดบัโลกอย่าง The 
  Sound of Music ทีโ่ดง่ดงั รวมถงึยงัเป็นเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอ็ค และไดร้บัการขึน้ 
  ทะเบยีนเป็นมรดกโลกดว้ย (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง) น าท่านเดนิขา้มแมน่ ้าซาลสอคัชเ์พื่อเดนิเล่นชม
  เมอืงเกา่ของ ซาลสเบิรก์ สูจ่ตัุรสักลางเมอืงเพื่อถ่ายรปูคู่กบัอนุเสาวรยี์โมสารต์  ชมมหาวหิารใหญ่กลางเมอืง
  หรอืมหาวหิารแห่งเมอืงซาลสเบริก์ สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัเรอเนอซองสต์อนปลายต่อบารอ็คตอนตน้ ถอืเป็น 
  โบสถ์บารอ็คยุคแรก โดยสรา้งขึน้ใหมเ่พื่อแทนโบสถ์หลงัเดมิทีถู่กไฟไหมใหญ่จนเกนิซ่อมแซมและถูกระเบิด
  สมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 ถล่มเสยีหาย แต่ต่อมาไดร้บัการบรูณะใหง้ดงามดงัเดมิ เดนิเล่นบนถนนเกไตรเด ้ที่
  มบีา้นเรอืนเรยีงราย ซึง่ถูกสรา้งขึน้ชว่งในศตวรรษที ่15-18 ลกัษณะเดน่คอืมลีานบา้นทีม่หีลงัคาสวยงาม 
  ป้ายเหลก็ทีบ่ง่บอกชือ่รา้นคา้หรอืบา้นเรอืนทีท่ าดว้ยมอืและกรอบหน้าต่างทีเ่ป็นภาพปนูแกะสลกั ปัจจุบนัเป็น
  ย่านชอ้ปป้ิงทีม่รีา้นคา้แบรนด์เนมมากมายและเป็นทีต่ ัง้ของบา้นเกดิของโมสารต์ ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 250 ปี
  เมือ่ปี 2006 ตัง้อยู่บนถนนเสน้นี้ดว้ย โมสารท์เกดิทีน่ี่และอยู่ในบา้นเกดิแห่งนี้มากกวา่ 20 ปี ต่อมายา้ยไปอยู่
  อกีหลงัหนึ่ง บา้นหลงันี้จงึถูกดดัแปลงใหเ้ป็นพพิธิภณัฑใ์นเวลาต่อมา ซึง่บา้นหลงันี้ไดร้บัการออกแบบโดย 
  Robert Wilson นักศลิปะชาวอเมรกินั โดยมกีารออกแบบใหเ้หมอืนกบัตอนทีโ่มสารท์ยงัมชีวีติอยู่ (เทศบาล
  เมอืงไมอ่นุญาตใหน้ ารถบสัน านกัท่องเทีย่วเขา้ในเขตบรเิวณเมอืงเกา่) 
ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่   ซาลสเบิรก์-ฮอลสตทั (ออสเตรีย)-เบลด (สโลเวเนีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง ฮอลสตทั Hallstatt (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงเลก็ๆ ทีเ่งยีบสงบ 
มอีากาศทีแ่สนบรสิทุธิแ์ละสวยงามรมิทะเลสาบในประเทศออสเตรยี ความสวยงามของเมอืงนี้ไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ้เรยีกไดว้่าฮอลสตทัเป็นเมอืงมรดกโลกทีเ่กา่แกย่อ้นหลงั
กลบัไปกวา่ 4,000 ปี ชว่งทีเ่จรญิรุง่เรอืงทีส่ดุในอดตีประมาณปี 800-400 กอ่นครสิตกาล และยงัมทีวิทศัน์ที่
สวยงามเป็นทีห่ลงใหลของนกัเดนิทางมากมาย น าท่านเดนิเทา้เลาะรมิทะเลสาบบนถนนเลยีบทะเลสาบที่
เรยีกวา่ “ซ ีสตราซ” See Strasse ระยะทางประมาณ 300 เมตร อกีดา้นมรีา้นขายของทีร่ะลกึ ทีศ่ลิปิน
พื้นบา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรอืนสไตล์อลัไพน์ทีเ่ก่าแกไ่มข่าดสาย บา้งอยู่ระดบัพื้นดนิ บา้งอยู่
บนหน้าผาลดหลัน่กนัเป็นชัน้ๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดาดว้ยของเกา่ ดอกไมห้ลากสสีนัสวยงาม
ปลายสดุของถนนซ ีสตราซ ท่านจะไดช้มจตัุรสัประจ าเมอืงซึง่เป็นลานหนิขนาดย่อม ประดบัดว้ยน ้าพุกลาง
ลาน และอาคารบา้นเรอืนทีส่วยงาม อสิระใหท้่านไดพ้กัผอ่นนัง่จบิกาแฟ หรอืเดนิเทีย่วชมเมอืง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงข้ามพรมแดนสู่ประเทศสโลเวเนีย หรือสาธารณรฐัสโลเวเนีย เป็นประเทศทีต่ ัง้อยู่บน

ชำยฝัง่ทำงใตข้องเทอืกเขำแอลป์ในยุโรปกลำงตอนใต ้ซึง่เคยเป็นสว่นหนึ่งของยูโกสลำเวยีและไดแ้ยกตวั
ออกมำปกครองตนเองเมือ่ไดร้บัเอกรำชหลงัจำก ปี ค.ศ.1945 และไดร้บัเขำ้รว่มเป็นสมำชกิในกลุ่มสหภำพ
ยุโรป น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองเบลด Bled เมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่ำเป็นเมอืงทีม่ทีศันียภำพอนัแสนโรมแมนตคิ จน
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ไดร้บักำรยอมรบัจำกนกัท่องเทีย่ววำ่เป็นเมอืงทีส่วยงำมมำกแห่งหนึ่งของสโลวเีนียและยงัเป็นเมอืงตำก
อำกำศทีม่ชี ือ่เสยีง จนเคยไดร้บัรำงวลัชนะเลศิรสีอรท์ของโลก (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า   เบลด-ลุบเบลียน่า (สโลเวเนีย)-เวนิส (อิตาลี) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น ำท่ำนชมเมืองเบลด เมอืงทีรู่จ้กักนัในเรือ่งของวำนิลลำและครมีหรอืทีเ่รยีกกนัว่ำ Kremna Rezina อกีทัง้
ยงัเป็นเมอืงทีม่ทีศันียภำพอนัแสนโรแมนติค จนไดร้บักำรยอมรบัจำกนักท่องเทีย่ววำ่เป็นเมอืงทีส่วยงำมมำก
แห่งหนึ่งของสโลวเีนีย น าท่านล่องเรือทะเลสาบเบลดสีเขียวมรกต ทีแ่วดลอ้มดว้ยขนุเขำจูเลยีน แอลป์ ที่
เกดิจำกกำรละลำยของธำรน ้ำแขง็บนภเูขำจูเลยีนแอลป์ ซึง่ถูกขนำนนำมวำ่เป็นไข่มกุแห่งเทอืกเขำแอลป์และ
สำมำรถถ่ำยรปูเหน็กลุ่มวหิำรทีส่รำ้งในสมยัศตวรรษที ่11 ในศลิปะแบบบำรอ็ค ซึง่มกีำรประดบัตกแต่งอย่ำง
วจิติรและมกีำรบ ำรงุรกัษำมำเป็นอย่ำงด ีตัง้อยู่กลำงทะเลสำบที่สวดสดงดงำม พรอ้มชมควำมงำมของ
ปรำสำทเบลด Bled Castle ตัง้อยู่บนรมิผำตดิทะเลสำบ เป็นปรำสำททีม่คีวำมเก่ำแกท่ีสุ่ดสมยัจกัรพรรดิเ์ฮน
รคิที ่2 แห่งเยอรมนั ไดย้กให้เป็นสถานที่พ านักของบชิอป อลัเบีย่ม แห่ง บรเิซน ในปี ค.ศ. 1004 (การ
ล่องเรอืในทะเลสาบขึ้นกบัสภาพอากาศในวนัเดนิทาง หากสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย บรษิทัฯจะคนืค่า
ล่องเรอืให้กบัทุกท่านและเดนิชมบรเิวณรอบทะเลสาบแทน)  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองลุบเบลียน่า 
เมืองหลวงของประเทศสโลเวเนีย ทีม่บีรรยำกำศเรยีบงำ่ย สงบเรยีบรอ้ย เป็นระเบยีบ (ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 1 ชัว่โมง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
บ่าย น ำท่ำนชม เมืองลุบเบลียน่า ชมจตัุรสักลำงเมอืง มหำวหิำรเซน้ต์นิโคลสั ทีต่ ัง้ของปรำสำทเมอืงเกำ่ Old 

Town Castle บนเนินเขำสงูทีส่ำมำรถมองเหน็ไดจ้ำกระยะไกล เป็นปรำสำททีส่รำ้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่
11 ในศลิปะแบบบำรอ็ค และไดม้กีำรบรูณะขึน้มำใหมอ่ีกคร ัง้ในปี ค.ศ.1990 ใหท้่ำนถ่ำยรปูกบัวหิำรต่ำงๆ 
โดยรอบเมอืงเกำ่ของจตัุรสัแห่งนี้ ทีม่คีวำมส ำคญัเชน่เดยีวกบัจตัุรสับนัไดสเปนในกรงุโรม ใจกลำงจตัุรสัเป็น
รปูหล่อของ ฟรำนซ์ เพรเซเรน กวทีีม่ชี ือ่เสยีงของสโลวเีนีย สญัลกัษณ์ของคนทีร่กัชำตสิุดใจ รกัเสรภีำพ เป็น
ผูป้ระพนัธ์เพลงชำตอิกีดว้ย ใกลจ้ตัุรสัเป็นโบสถ์ในนิกำยฟรำนเชสกนัทีม่สีชีมพูดงึดูดสำยตำใชเ้วลำกอ่สรำ้ง 
14 ปี เสรจ็เมือ่ปี ค.ศ. 1660 เป็นศลิปะในแบบอำรต์นูโว ภำยในมหีอ้งสมดุตัง้แต่ศตวรรษที ่13 ซึง่มหีนงัสอื
ประมำณ 55,000 เล่ม ชมสะพำนมงักร สะพำนแห่งแรกๆ ทีส่รำ้งดว้ยคอนกรตีเสรมิเหลก็ขนำดใหญ่ของยุโรป 
ทีห่วัสะพำนทัง้สองฝัง่จะมรีปูมงักรในแบบอำรต์นูโวประดบัอยู่อย่ำงงดงำม  จากนัน้น าท่าน เข้าชมปราสาท
ลุบเบลียน่า Ljubljiana Castle ซ่ึงตัง้อยู่บนเนินสูง ให้ท่านนัง่รถรางขึ้นสู่เนินเขา (การนัง่กระเชา้
หรอืรถรางขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ หากไม่สามารถขึ้นได ้บรษิทัฯ ขออนุญาตคนืค่ากระเชา้และค่าเขา้ชมนี้
แก่ท่าน และน าทุกท่านเดนิเล่นชมเมอืงเก่าแทน) ซึ่งสามารถมองเห็นทศันียภาพของเมอืงลุบเบลียน่าได้
อย่างชดัเจน ปราสาทแห่งนี้สรา้งในสมยัศตวรรษที่ 11 ในศลิปะสไตล์บาโร๊ค และไดท้ าการบูรณะใหม่ในปี 
1990 โดยไดบู้รณะหอสูงในลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ณ จุดนี้ท่านสามารถชมววิทิวทศัน์โดยรอบ
ของเมอืงลุบเบลียน่าไดใ้นระยะไกล สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางลงจากเนินเขา จากนัน้น าท่านเดนิทาง
ขม้มพรมแดนสู ่เมืองเวนิส Venice ตัง้อยู่ในเขตแคว้นเวเนโต้ ประเทศอิตาลี เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมที่
นกัท่องเทีย่วเดนิทางมาเยอืนเป็นจ านวนมากมายในแต่ละปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
วนัทีห่ก   เวนิส-เวโรน่า (อิตาลี) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
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 น าท่านสู ่ท่าเรือทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่ เกาะเวนิส อดตีเมอืงทีเ่คยร ่ารวยทีส่ดุแห่งหนึ่งในยุคกลางเกาะ 
 เวนิสประกอบไปดว้ยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชือ่มถงึกนักว่า 400 แห่งทีศ่นูย์กลางอยู่ที ่ 
 จตัรุสัเซนต์มารค์ หรือ ซานมารโ์ค ชมุชนทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะต่างๆ ของเมอืงเวนิสทีม่คีลองต่างๆ มากมาย

นบัรอ้ยแห่ง นบัเป็นบรรยากาศทีไ่มม่ทีีใ่ดเหมอืนและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะเมอืง ชมสะพานสะอื้นทีเ่ชือ่ม
ระหวา่งคกุหลวงและพระราชวงัดอร์ดจชมวหิารเซนต์มาร์คทีง่ดงามดว้ยการประดบัดว้ยโมเสคหลายลา้นชิน้ 
เดนิชมตวัเมอืงจนถงึสะพานรอิลัโตทีท่อดขา้มแกรนดค์าเนลอกีหนึ่งสญัลกัษณ์ของเวนิส  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
บ่าย น าท่านล่องเรอืกลบัสูฝั่ง่เมสเทร่ Mestre จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองเวโรน่า (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ  

2 ชัว่โมง) เมอืงดงัจำกนิยำยรกัอมตะทีม่เีคำ้เรือ่งควำมจรงิของกำรขดัแยง้กนัของ 2 ตระกลูอทิธพิลของเมอืง
นี้ โรมโิอและจูเลยีส ฝีมอืกำรประพนัธ์ของ วลิเลยีมเชค็สเปียร ์กวชีำวองักฤษ ทีโ่ดง่ดงัไปทัว่โลก น าท่านเดนิ
ผา่นชมอารนีา (Arena) สนามกฬีาโรมนัโบราณทีย่งัคงความสมบรูณ์แบบไวไ้มด่อ้ยไปกว่าโคลอสเซีย่มทีก่รุ
งโรม จากนัน้น าท่านเดนิชมย่านเมอืงเกา่ของเวโรน่า ทีย่งัคงสภาพบา้นเรอืนแบบโบราณ ชม “จตุรสัเออรเ์บ” 
ทีร่ายลอ้มไปดว้ยคฤหาสน์, วงัเกา่ของตระกลูทีเ่คยปกครองเวโรน่า ระหวา่งทาง น าท่านชมและถ่ายรปู
ภายนอก “บ้านของจเูลียต” ปัจจุบนัหน้าบา้นจูเลยีตคอืรา้น Armani ชมระเบยีงหนิอ่อนเลก็ๆ ทีจู่เลยีตเคย
ยนือยู่ โดยมโีรมโิอมาคอยเฝ้าขอความรกัอยู่ดา้นล่างตัง้อยู่ทีบ่า้นเลขที ่27 ถนนแคปเปลโลในเมอืงเวโรนา 
บรเิวณบา้นมรีูปปัน้จูเลยีตทีเ่ป็นบรอนซ์ปัน้โดย N.Costantini วา่กนัว่าใครอยากสมหวงัในเรือ่งความรกักใ็ห้
ไปจบัทีห่น้าอกของจูเลยีต    

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จด็   เวโรน่า-ฟลอเร้นซ์-เจนัว (อิตาลี) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองฟลอเร้นซ์ นครท่ีรุ่งเรืองสุดในช่วงยุคทองของศิลปะอิตาลี (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.30 ช ัว่โมง) ผา่นชมทศันียภาพตลอดสองขา้งทาง น าท่านเดนิเขา้สู ่เขตเมืองเก่า ของฟลอเรน้ซ์ 
ทีไ่ดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1982 เดนิชมความสวยงามบรเิวณ 
จตัรุสัดโูอโม ทตีัง้ของ มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเร้นซ์ ทีส่วยงามและยิง่ใหญ่ ชมจตัุรสัซกินอเรยี, สะพาน
เกา่เวคคโิอ ทีท่อดขา้มแมน่ ้าอารโ์น ซึง่อดตีเป็นแหล่งขายทองค าทีเ่กา่แกข่องฟลอเรน้ซ์และยงัคงอนุรกัษ์ 
บรรยากาศแบบดัง่เดมิไวไ้ดอ้ย่างดี ชมทศันียภาพของตวัเมอืงที่มแีมน่ ้าอารโ์นไหลผา่นนคร ทีย่งัคงรกัษา
สถาปัตยกรรมโบราณไวอ้ย่างน่าชืน่ชม  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเจนัว Genoa (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) เมอืงท่าทางการคา้ทางทะเลที่

ส าคญัทางตอนเหนือของอติาลถีอืเป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัยิง่เปรยีบประดจุเสน้เลอืดใหญ่ของประเทศมาอย่าง
ยาวนาน มคีวามรุง่เรอืงอย่างยิง่ในอดตีจนถงึศตวรรษที ่18 ถูกกองทพัของจกัรพรรดิน์โบเลยีนบกุเขา้ยึด
ครองและผนวกดนิแดนแห่งนี้เขา้เป็นสว่นหนึ่งของฝรัง่เศส แต่เป็นเพยีงระยะเวลาสัน้ๆ เมือ่นโปเลยีนเสือ่ม
อ านาจลง เจนวัไดม้โีอกาสกลบัมาฟ้ืนฟูบา้นเมอืงและกลบัเขา้มาเป็นสว่นหนึ่งของอติาลอีกีคร ัง้จวบจน
ปัจจุบนั ปัจจุบนัเจนวัเป็นเมอืงทีส่ามารถท ารายไดเ้ขา้ประเทศไดเ้ป็นอย่างเสมอตน้เสมอปลายทัง้เป็นเมอืง
ท่าส าคญัและเป็นเมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงั เป็นศนูย์กลางเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการผลติรถยนต์ ไดแ้ก ่
เฟียต อลัฟ่าโรมโิอ แลนเซยี เป็นตน้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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วนัทีแ่ปด  เจนัว-ช้อปป้ิงแมคอารเ์ทอรเ์กลนเอ๊าท์เลต็-มิลาน (อิตาลี) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าท่านผา่นชมเมอืงเจนวั เมอืงบา้นเกดิของนกัเดนิเรอืชือ่ดงัผูค้น้พบทวปีอเมรกิา ครสิโตเฟอร ์โคลมับสั 
ประกอบกบัเจนวัมบีา้นเรอืนแบบคลาสสคิโรมนัยอ้นยุค มโีบสถ์เกา่แก ่สวนสวยประดบัอยู่ทัว่เมอืง ผา่นชม
อาคารสวยงามต่างๆ โบสถ์ประจ าเมอืงหรอืดโูอโมท่ีส่รา้งขึน้แบบโรมาเนสกแ์ละโกธคิ น ้าพุกลางเมอืง ท่า
เทยีบเรอืบรเิวณอ่าวเจนัว มเีรอืใบจอดอยู่มากมายประกอบกบัอาคารโดยรอบสวยสดงดงาม ประภาคารสงู
ตระหงา่น จตัุรสัเปียซซ่า เฟอรร์ารี ่ถอืเป็นจตัุรสัทีส่วยทีสุ่ดในอติาล ีซึง่เคยเป็นสถานทีท่ีโ่คลมับสัเคยอาศยั
อยู่เมือ่คร ัง้เป็นเดก็ ผา่นชมพระราชวงัซานจอิอรจ์โิอ Palazzo San Giorgio มคีวามโดดเดน่ของภาพวาดที่
มองแลว้คลา้ยภาพนูนต ่าและมหาวหิารเจนวั  สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่เซอรร์าแวล แมค็อาเธอรเ์ก
ลนดีไซเนอรเ์อ๊าท์เลท็ (Serravalle McArthur Glen Designer Outlet)   (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 
ชัว่โมง) แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ระหวำ่งเมอืงเจนวัและมลิำน มรีำ้นคำ้มำกกวำ่ 100 รำ้น สนิคำ้แบรนดช์ือ่ดงัต่ำงๆ 
จำกทุกมมุโลก มใีหเ้ลอืกมำกมำยอำท ิเชน่ Adidas, Armani, Asics, Bally, Benetton, Burberry, Calvin 
Klein, Camper, Coach, Converse, Diesel, Fossil, Furla, Gap, Gucci, Guess, Boss, Kipling, 
L’Occitane, Lacoste, Lee, Levi’s, Moschino, New Balance, Nike, Nepresso, Puma, Prada, 
Samsonite, Skechers, Tod’s, Northface, Vans เป็นตน้ (เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าของ
ท่าน อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั)  สมควรแกเ่วลานัดหมายน าท่านเดนิทางสู่ เมืองมิลาน หรือมิ
ลาโน Milan เมอืงหลกัของแควน้ลอมบารเ์ดยีและเป็นเมอืงส าคญัทางภาคเหนือของประเทศอติาล ีมชีือ่เสยีง
ในดา้นแฟชัน่และศลิปะ ซึง่มลิานถูกจดัใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ในลกัษณะเดยีวกบันิวยอร์ค  ปารสี  ลอนดอน และ
โรม นอกจากนี้ยงัเป็นทีรู่จ้กัในดา้นอุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหล่งผลติรถยนต ์อลัฟา โรมโีอ รวมไปถงึ
สโมสรฟุตบอลอนิเตอรม์ลิานและสโมสรฟุตบอลเอซมีลิาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) จากนัน้น า
ท่านชมจตัุรสัสกาล่าและรปูปัน้ดาวนิช ีและใหท้่านถ่ายรปูและชมความยิง่ใหญ่ภายนอกของ มหาวิหารแห่ง
เมืองมิลานหรือมิลานดโูอโม มหำวหิำรหนิอ่อนแบบโกธคิที่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ในยุโรป สรำ้งในปี ค.ศ.1386 
ดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิผสมผสำนกนัเป็นสถำปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยำกำร ใชเ้วลำสรำ้ง
นำนถงึ 500 ปี มคีวำมวจิติรงดงำมและประดบัประดำไปดว้ยรูปปัน้นบักวำ่ 3,000 รปู มหีลงัคำยอดเรยีว
แหลมจ ำนวน 135 ยอด บนสุดมรีปูปัน้ทองขนำด 4 เมตรของพระแมม่ำดอนน่ำเป็นสง่ำอยู่ มลีำนกวำ้ง
ดำ้นหน้ำดโูอโมทีม่อีนุสำวรยี์พระเจำ้วกิเตอรเ์อมมำนูเอลที่ 2 ทรงมำ้คอืสถำนทีจ่ดังำนส ำคญัต่ำงๆ ในบรเิวณ
เดยีวกนัยงัเป็นทีต่ ัง้ของ แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอม็มานูเอล ทีน่บัว่าเป็นชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยทีส่ดุในอติาล ีมาก
วา่ 100 ปี พรอ้มถ่ายรปูกบัอนุสาวรยี์ของ ลโิอนารโ์ด ดารว์นิชจีิตรกรเอกทีโ่ดง่ดงัจากภาพโมนาลซิ่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

  น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีเ่ก้า  มิลาน-สนามบินมารเ์พนซ่า (อิตาลี) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าท่านเชค็เอ๊าทีพ่กั และน าท่านเดนิทางสู ่Sforza Castle ป้อมปราการแห่งมลิานทีถ่อืว่าใหญ่ทีส่ดุในยุโรป 
สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่15 โดยฟรานเซสโก ้สฟอรซ์า ดยุคแห่งมลิานต่อมาไดม้กีารบรูณะเพิม่เตมิในช่วง
ศตวรรษที ่16 ละ 17 ปัจจุบนัเป็นพพิธิภณัฑ์และแกลเลอรีเ่กบ็งานศลิปะ น าท่านเดนิชมภายนอกของป้อม
ปราการ  

10.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินมารเ์พนซ่า 
14.05 น.  ออกเดินทางจากสนามบินมารเ์พนซ่า โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG941 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B2_%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
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วนัทีสิ่บ  กรงุเทพฯ 

05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ.... 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 
อตัราค่าเดินทาง  8-17 เม.ย.2562 
    

Europe Miracle 10 Days / TG  
เยอรมนั-ออสเตรีย-สโลเวเนีย-อิตาลี 

ราคารวมตัว๋เครื่องบิน ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 84,900 50,500 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 82,500 50,500 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสรมิเตยีง 79,300 47,500 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,500 10,500 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 
 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 

หมายเหต ุ
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจากยืนยนั 

การจองทวัรท์นัที 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั

ทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  
 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครัง้ของสายการบิน ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบินท่ี

บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนักลบัออกจากยโุรป มีค่าธรรมเนียมในการเลื่อนตัว๋กลบั ท่าน
ละ 4,500 บาท หากเปลีย่นแล้วไม่สามารถเปลีย่นแปลงอีกได้ และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อมคณะได้ หาก
มีการเดินทางต่อไปยงักลุ่มเชงเก้นอ่ืน ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองท่ีอยู่ต่อว่าอยูท่ี่ไหนนานท่ีสุด ท่านอาจจะ

ปรบัราคาทวัร_์ 26 ธ.ค.61 

เพิม่เง่ือนไขท้ายรายการทัวร์ 
2 ม.ค. 2562 
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ต้องไปยื่นวีซ่าเชงเก้นท่ีเมืองนัน้ๆ แทน บริษทัสามารถออกเอกสารส าหรบัการยื่นวีซ่าให้ท่านได้เพียงเฉพาะ
ตามรายการทวัรแ์ละระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องด าเนินการด้วยตวัท่านเอง 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ
จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ใน
การด าเนินการขอวีซ่าและทกุท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิวมือ 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทยเสน้ทาง กรงุเทพฯ-มวินิค // มลิาน-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบ ุ(สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ,  คา่อาหารและเครือ่งดืม่, ค่ารถรบัสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คา่บรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ธรรมเนียมการท าวซี่าเชงเกน้ 
 คา่ทปิพนักงานขบัรถ, มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเกา่และพระราชวงัและหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, คา่อาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่4 ธ.ค.
 2561 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไขของสาย
 การบนิ   

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่บรกิารพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง  
 คา่อาหารหรอืเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการหรอืค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และ

คา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท์ ค่าซกัรดีฯลฯ 
 คา่บรกิารน ้าดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมม่นี ้าแจกระหวา่งการเดนิทางของทวัร)์ 
 คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืคา่บรกิารอื่นทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิด้

ระบไุวใ้นรายการ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซื้อประกนัเพิม่เตมิได้ 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์ โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 45 วนัท ำกำรแต่ไมเ่กนิ 90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำค่ำตัว๋โดยสำรของท่ำน

นัน้ๆ (เงือ่นไขคำ่มดัจ ำตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
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 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยื่นวซี่ำแลว้ไมไ่ดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระคำ่มดัจ ำ 20,000.- บำท และคำ่วซี่ำตำมทีส่ถำนทูต
เรยีกเกบ็ 

 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดวซี่ำผำ่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำมดัจ ำ  
 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่ทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทาไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได้ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นความรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจาก

สายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนที่
เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่ชดัเจน
ในเรือ่งการสูบบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ช ัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัที่คณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากเป็นช่วงอสีเตอร.์ ชว่งครสิมาสต์หรอืปีใหม ่เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ขอใหพ้จิารณา
กอ่นการจองทวัร ์

 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครือ่งปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชุมนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไมม่อี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
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o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรุณาเตรยีมเล่มเกา่ให้ดว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 

เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่า (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแท็กเลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรณุา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตอิตาลี 
***การย่ืนวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกคร ัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS ITALY *** 

ใชเ้วลำพจิำรณำอนุมตัวิซี่ำ 15 วนัท ำกำร  
เอกสำรในกำรขอวซี่ำ  (กรุณำจดัสง่ภำยใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทำง) 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถำนทูตอติำลไีมอ่นุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอรต์ระหว่ำงทีส่ถำนทูตพจิำรณำวซี่ำ  
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรือ่งกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนัก

หรอืศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 
3. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดลุยพนิิจของสถำนทูต มใิชบ่รษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรที่ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ำรพจิำรณำ

ของสถำนทูตงำ่ยขึน้ 
4. กำรแปลเอกสำรเกีย่วกบัหนงัสอืยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทำงไปกบัผูป้กครองอื่น หรอืเอกสำรกำรรบัรองบตุร หรอืเอกสำร

ใดๆ ทีอ่อกจำกอ ำเภอหรอืรำชกำรจะตอ้งแนบเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ยโดยฉบบัแปลจะตอ้งเป็นการแปลทีอ่อกโดย
กระทรวงการต่างประเทศและมตีราสแตมป์ของกระทรวงยนืยนั 

หมายเหต ุ กรณีลูกคำ้ท่ำนใดมกีำรใชพ้ำสปอรต์เดนิทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ลูกคำ้ตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อ
วำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน 
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o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์ือถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
o ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปลี่ยนช่ือ 
o ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปลี่ยนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

 *** การสะกดช่ือ นามสกลุของผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดินทาง มิเช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบัพิจารณา (ส าคญัมาก) *** 
- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซี่า) เป็นตน้ 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบตุ าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชดุ (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนังสือรบัรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต า่กว่า 3 เดือน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบตุร ทัง้นี้เพื่อแสดงความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

 
- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้  จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน

ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ  (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธ์ไมส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่านี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา  ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นกัศกึษา 
 จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช้ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั อพัเดทไม่เกิน 7 วนัก่อนย่ืนพร้อมถ่ายส าเนา

ย้อนหลงั 6 เดือนแสดงช่ือเจ้าของบญัชี  โดยช่ือและนามสกลุต้องสะกดให้ถกูต้องตามหน้า
หนังสือเดินทาง  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมดุเล่มเกา่ กรณุาส าเนาหน้าแรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัชขีองเล่มเกา่ทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ ่ากวา่ 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสดุ ไมต่ ่ากว่า 7 วนันับจากวนันดัหมายยื่นวซี่า แต่หากใช้ statement แลว้ยงัคงไมม่กีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไมม่กีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบคุคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชนี้อยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งท าจดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายให้บคุคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษ
พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ์เพื่อชีแ้จงต่อสถานทูต 1 ฉบบั โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมดุบญัชกีารเงนิ
สว่นตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชนี้อย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกวา่ตอ้งท า
จดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มระบชุือ่และความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  
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o กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ยโดยฉบบัแปลจะตอ้งเป็นการแปลทีอ่อกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมตีราสแตมป์ของกระทรวงยนืยนั 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ยโดยฉบบัแปลจะตอ้งเป็นการแปลทีอ่อกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมตีราสแตมป์ของกระทรวงยนืยนั 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ยโดย
ฉบบัแปลจะตอ้งเป็นการแปลทีอ่อกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมตีราสแตมป์ของกระทรวงยนืยนั พรอ้มทัง้แนบ
สถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ยโดยฉบบัแปลจะตอ้งเป็นการ
แปลทีอ่อกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมตีราสแตมป์ของกระทรวงยนืยนั 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหมทุ่กคร ัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถิตใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยื่นวซี่า ท่านสามารถจะตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั 
ท่านนัน้จะตอ้งมายื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเชน่เดยีวกนั  ** 

 
 ***   ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ

ตามทีร่ะบเุท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์กเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
หลกั   

                     
 

*********************************************************************************************************** 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายุโรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไมเ่หมอืนกบัความเป็นจริงหรือไมเ่หมอืนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศูนยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถว้น อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แมบ่า้น / อาชีพอิสระ /  

ไมไ่ด้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษาและเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)............................................................................................................... .................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด .................................. ............... 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ............................................. ... 

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน .............................................. ................. 

2.  สถานภาพ        โสด        แตง่งานจดทะเบียน        แตง่งานไมจ่ดทะเบียน        หยา่     

   หมา้ย 

 
3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

 

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

 
 ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)......................................... 
 

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

 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น 

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

 โทรศพัทมื์อถือ ............................................ อีเมลล ์

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

5.  ช่ือสถานท่ีท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)................................................................................ ............. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท  านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานท่ีท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

     

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

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

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัช ัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครัง้น้ี (ระบุ)....................................................................................          
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8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

    ตัง้แตว่นัท่ี ..............................  ถึงวนัท่ี ..............................  

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ................................................................................ ...... 

 

9.  ทา่นเคยถูกปฎิเสธวีซา่หรือไม ่          ไมเ่คย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 

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

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีท่ีมีผูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ................................................................................................................... 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ......................................................................................................... ............................  

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

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

 
 


