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** การบินไทย บินตรงสู่กรงุมิวนิค กลบัท่ีมิลาน ไม่ย้อนเส้นทาง ** 

เยอรมนั-ออสเตรีย-สโลวีเนีย-อิตาลี 10 วนั 7 คืน 
ชมบรรยากาศชวนฝันทีง่ดงามของทะเลสาบเบลด  

เข้าปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์  
ชมเมืองสดุโรแมนติกทีเ่จนัว พร้อมช้อปป้ิงมิลานเมืองแห่งแฟชัน่ 

     
 บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัเสน้ทำงแสนงำมในเขตยุโรปตะวนัออก อำท ิเยอรมนัและออสเตรยี และเมอืงต่ำงๆ ในอติำล ี
ดงันี้ 
 

มิวนิค นครหลวงแห่งแควน้บาวาเรยี ศนูย์กลางความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการเงนิ การธนาคาร และเป็น
เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยัทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ในประเทศ และมอีารต์แกลเลอรีด่ทีีส่ดุดว้ย 

โฮเฮนชวานเกา  เมอืงทีต่ ัง้อยู่ในเขตแควน้บาวาเรยีตอนใตข้องประเทศเยอรมนี ติดกบัชายแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืง
 เกา่มาตัง้แต่คร ัง้จกัรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ ัง้ของปราสาทของกษตัรยิ์บาวาเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ย

Europe Scenic Route  
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 ทะเลสาบน้อยใหญ่ ทีต่ ัง้ของปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึง่อยู่บนเนินเขาสงูทีส่รา้งจากบญัชาของกษตัรยิ์ลุด
 วคิที ่2 และยงัเป็น ปราสาทตน้แบบทีว่อลท์ดสีนีย์ไดน้ ามาสรา้งเป็นปราสาทในภาพยนตรก์ารต์ูนและเป็น
 สญัลกัษณ์ของบรษิทัดสินีย์ 

อินน์สบรคู  เมอืงหลวงและเมอืงท่องเทีย่วดงัแห่งแควน้ทโิรล โอบลอ้มดว้ยเทือกเขำสงูงดงำม บนทีร่ำบลุ่มแมน่ ้ ำอนิส ์  
  ท่ำมกลำงของหุบเขำของเทอืกเขำแอลป์ และยงัเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดำ้นเป็นศนูย์กลำงของกำรแขง่ขนั
  กฬีำฤดหูนำว ทัง้ยงัเคยเป็นเจำ้ภำพจดักำรแขง่ขนักฬีำฤดหูนำวหลำยครัง้  
ซาลสเบิรก์ เมอืงแห่งศลิปินเพลงและสถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตรร์ะดบัโลกอย่ำง The Sound of Music ทีโ่ดง่ดงั รวมถงึยงั

 เป็นเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยสถำปัตยกรรมแบบบำรอ็คและไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

ฮอลสตทั เมอืงมรดกโลกทีเ่ก่ำแกย่อ้นหลงักลบัไปกวำ่ 4,000 ปี และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงำมเป็นทีห่ลงใหลของนกั 
  เดนิทำงมำกมำย   
ลุบเบลียน่า  เมอืงหลวงของประเทศสโลเวเนียทีม่บีรรยากาศเรยีบงา่ย สงบเรยีบรอ้ย เป็นระเบยีบ มจีตัุรสัทีง่ดงามอยู่กลาง

เมอืง เตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมหลากหลายรปูแบบ 

เบลด เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีม่ทีศันียภาพอนัแสนโรมแมนติคจนไดร้บัการยอมรบัจากนกัท่องเทีย่วว่าเป็นเมอืงที ่
สวยงามมากแห่งหนึง่ของสโลเวเนียและยงัเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีง จนเคยไดร้บัรางวลัชนะเลศิ  

 รสีอรท์ของโลก  
เวนิส เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมทีน่กัท่องเทีย่วเดนิทำงมำเยอืนเป็นจ ำนวนมำกมำยในแต่ละปี อดตีเมอืงทีเ่คยร ำ่รวย

ทีส่ดุแห่งหนึง่ในยุคกลำงเกำะเวนิสประกอบไปดว้ยเกำะน้อยใหญ่กวำ่ 118 เกำะ ล่องเรอืพรอ้มสมัผสั
บรรยำกำศอนัแสนโรแมนติค 

เวโรน่า  เมอืงดงัจากนิยายรกัอมตะทีม่เีคา้เรือ่งความจรงิของการขดัแยง้กนัของ 2 ตระกลูอทิธพิลของเมอืงนี้ โรมโิอ
และจูเลยีส ฝีมอืการประพนัธ์ของ วลิเลยีมเชค็สเปียร ์กวชีาวองักฤษ ทีโ่ดง่ดงัไปทัว่โลก  

ฟลอเร้นซ์  นครทีรุ่ง่เรอืงสดุในช่วงยุคทองของศลิปะอติำล ีเมอืงทีไ่ดร้บัเลอืกโดยองคก์ำรยูเนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลก เมือ่ปี ค.ศ. 1982 ม ีจตัุรสัดโูอโม ทตีัง้ของ มหำวหิำรแห่งเมอืงฟลอเรน้ซ์ ทีส่วยงำมและยิง่ใหญ ่ 

เจนัว  เมอืงท่ำทำงกำรคำ้ทำงทะเลทีส่ ำคญัทำงตอนเหนือของอติำลถีอืเป็นเมอืงท่ำทีส่ ำคญัยิง่เปรยีบประดจุเสน้
เลอืดใหญ่ของประเทศมำอย่ำงยำวนำนและเป็นเมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงั เป็นศนูย์กลำงเทคโนโลยแีละ
อุตสำหกรรมกำรผลติรถยนต์ และยงัเป็นบำ้นเกดิของนกัเดนิเรอืชือ่ดงัผูค้น้พบทวปีอเมรกิำ ครสิโตเฟอร ์
โคลมับสัดว้ย  

มิลาน  หรอื มลิำโน เมอืงส ำคญัในภำคเหนือของประเทศอติำลี เมอืงแห่งแฟชัน่ดไีซน์เนอรช์ือ่ดงัของอติำลี มมีหำ
วหิำรทีง่ดงำมโดดเดน่และแหล่งชอ้ปป้ิงแฟชัน่ชือ่ดงักอ้งโลก แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอม็มำนูเอล ทีน่บัวำ่เป็น 

 ชอ้ปป้ิงอำเขตทีส่วยทีสุ่ดในอติำล ีมำกวำ่ 100ปี 
 

ก าหนดการเดินทาง  08-17 เม.ย.2562  
 
 วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู 
22.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู จ.สมทุรปราการ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้า

ระหว่างหมายเลข 2-3  เคาน์เตอรส์ายการบินไทย  เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ D 

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

 

 

 

ปรับราคาทัวร์!!! 
Update 26 Dec 2018 

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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วนัทีส่อง มิวนิค-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟสุเซ่น (เยอรมนั) 
00.50 น. น าท่านออกเดินทางบินตรงสู่ กรงุมิวนิค ประเทศเยอรมนั โดยสายการบินไทย  

เท่ียวบินท่ี  TG924 
07.05 น. เดินทางถึงสนามบินนครมิวนิค ประเทศเยอรมนั น ำท่ำนผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและตรวจ

รบัสมัภำระ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูต่วัเมืองมิวนิค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ตัง้อยู่ทำงตอนใต้
ของประเทศเยอรมนีรมิฝัง่แมน่ ้ำอซิำร ์เป็นศนูย์กลำงควำมเจรญิกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลยี กำรเงนิ กำรธนำคำร 
และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม เป็นทีต่ ัง้ของมหำวทิยำลยัที่
ใหญ่ทีส่ดุในประเทศ และมอีำรต์แกลเลอรีด่ทีีสุ่ดดว้ย น ำท่ำนชมนครมิวนิค ซึง่มหำนครแห่งนี้ กอ่ตัง้ในคศ.
1158  มบีรรยำกำศรืน่รมย์ เตม็ไปดว้ยอำคำรเก่ำแกส่วยงำมจำกยุคสมยัอนัรุง่เรอืง ไมว่่ำแบบเรอเนซองส์
คลำสสคิหรอืแบบสมยัใหม ่และเป็นแหล่งรวมหำ้งสรรพสนิคำ้อนัทนัสมยัมำกมำย  น ำท่ำนสูบ่รเิวณ จตัรุสัมา
เรียน ย่ำนใจกลำงเมอืงเก่ำของมวินิค ซึง่มสีิง่ทีน่่ำชมมำกมำย อำท ิMariensaule รปูปัน้พระแมม่ำรทีองค ำ
บนเสำสงู ศำลำว่ำกำรเมอืงใหม ่ทีม่จีุดเดน่อยู่ทีห่อนำฬิกำทีเ่รยีกวำ่ Glockenspiel มรีะฆงัและตุ๊กตำซึง่จะ
ออกมำเตน้ระบ ำ ใหช้มกนัในเวลำ 11 โมงเชำ้ในหน้ำหนำว และเพิม่รอบ 5 โมงเยน็อกีหนึ่งรอบในหน้ำรอ้น 
และมโีบสถ์แมพ่ระทีง่ดงำมทีม่โีดมเป็นรูปทรงหวัหอมคูเ่ป็นสญัลกัษณ์ อีกทัง้บรเิวณย่ำนนี้ยงัมรีำ้นจ ำหน่ำย
สนิคำ้แบรนดเ์นมชือ่ดงัเรยีงรำยอยู่มำกมำย   

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำง เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมอืงทีต่ ัง้อยู่ในเขตแควน้บำวำเรยีตอนใตข้อง

ประเทศเยอรมนี ตดิกบัชำยแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงเกำ่มำตัง้แต่คร ัง้จกัรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ ัง้ของ
ปรำสำทของกษตัรยิ์บำวำเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสำบน้อยใหญ่ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30  
ช ัว่โมง) น ำท่ำนเขำ้ชม“ปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึง่อยู่บนเนินเขำสงูทีส่รำ้งจำกบญัชำของกษตัรยิ์ลุดวคิที ่
2 ทีต่อ้งกำรสรำ้งปรำสำทตำมเทพนิยำยของรชิำร์ด วำกเนอร ์ศลิปินคนโปรดของพระองค ์น ำท่ำนชมววิสวย
จำกสะพำนแมรีจุ่ดทีถ่่ำยรปูกบัปรำสำทนี้ไดด้ทีีสุ่ด ดัง่รปูโปสเตอร ์โปสกำรด์ต่ำงๆ ซึง่ควำมงำมนี้ยงัท ำให้
ปรำสำทแห่งนี้เป็นปรำสำทตน้แบบทีว่อลท์ดสีนีย์ไดน้ ำมำสรำ้งเป็นปรำสำทในภำพยนตรก์ำรต์ูนและเป็น
สญัลกัษณ์ของบรษิทัดสินีย์ดว้ย  (การเดินทางไปสู่ปราสาทบริการด้วยรถชทัเท้ิลบสั หากรถปิด
ให้บริการด้วยกรณีใดๆ จะต้องใช้การเดินเท้าแทน หรือนัง่รถม้าซ่ึงบริการรถม้าไม่รวมอยู่ใน
ค่าบริการ หากโดยสารขึน้ ลงช าระเพ่ิมท่านละประมาณ 10 ยูโร)   

 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองฟสุเซ่น Fussen ตัง้อยู่ทำงแควน้บำวำเรยีตอนใตข้องประเทศเยอรมนี ตดิกบั
ชำยแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงเกำ่มำตัง้แต่คร ัง้จกัรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ ัง้ของปรำสำทของกษตัรยิ์บำ
วำเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสำบน้อยใหญ่ เมอืงทีม่อีำยุมำกกว่ำ 700 ปี และเป็นเมอืงสดุท้ำยบนถนน
สำยโรแมนตกิ ทีเ่คยมคีวำมรุง่เรอืงในอดตีตัง้แต่ยุคโรมนัซึง่ใชเ้มอืงฟุสเซ่นนี้เป็นจุดแวะพกัขนถ่ำยสนิคำ้ และ
ซื้อขำยเกลอืมำแต่โบรำณ นอกจำกนี้เมอืงฟุสเซ่นยงัเป็นเมอืงทีม่คีวำมน่ำรกั และตกแต่งไปดว้ยสสีนัที่ 
สวยงำมของบำ้นเรอืนดว้ยเอกลกัษณ์เฉพำะตวั ซึง่ปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยรำ้นอำหำร โรงแรมทีพ่กั และรำ้นคำ้ที่
ตกแต่งอย่ำงมสีไตล์   

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี  
  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่าม  ฟสุเซ่น (เยอรมนั)-อินน์สบรคู-ซาลสเบิรก์ (ออสเตรีย)  
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู ่เมืองอินนส์บรคู Innsbruck ประเทศออสเตรีย (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 

1.30 ชัว่โมง) เมืองหลวงแห่งรฐัทิโรล อนิน์สบรูค เป็นภำษำเยอรมนัทีแ่ปลวำ่ สะพำนขำ้มแมน่ ้ำอนิน์ ตัง้อยู่
ทำงตะวนัตกของประเทศออสเตรยี บนทีร่ำบลุ่มแมน่ ้ำอนิน์ กลำงหุบเขำของเทอืกเขำแอลป์ จำกตวัเมอืงอนิน์
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สบรคู สำมำรถมองเหน็ยอดเขำสงูลูกต่ำงๆ ไดแ้ก ่นอรท์เคทเทอ  พทัแชรโ์คเฟิล  และแซรเ์ลส เป็นตน้ เมอืง
อนิน์สบรคูแหน่งนี้มชีือ่เสยีงในดำ้นกำรเป็นศนูย์กลำงของกฬีำฤดหูนำว เคยเป็นเจำ้ภำพในกำรจดักำรแขง่ขนั
กฬีำฤดหูนำวหลำยครัง้ ไดแ้ก ่โอลมิปิคฤดหูนำวในปี 1964 และปี 1976  พำรำลมิปิคฤดหูนำว ปี 1984 และ 
ปี 1988 รวมถงึโอลมิปิคเยำวชนฤดหูนำวทีจ่ดัขึน้เป็นครัง้แรกในปี 2012 ท ำใหเ้มอืงอนิน์สบรูค เป็นเมอืงแรก
ของโลกทีไ่ดม้กีำรจดักฬีำโอลมิปิคฤดหูนำวถงึ 3 คร ัง้ ใหท้่ำนเดนิชม เมืองอินน์สบรคู ดนิแดนแห่งขนุเขำ 
เมอืงทีม่ทีวิทศัน์อนังดงำม ผสมผสำนแหล่งเพำะปลูกและทีเ่ล่นสกทีีด่ทีีส่ดุในยุโรป ซึง่ปัจจุบนัท ำรำยไดส้งูสุด
ใหก้บัประเทศ น ำท่ำนชมเขตเมอืงเก่ำ ทีม่ ีต าหนักหลงัคาทองค า ทีม่อีำยุรว่ม 450 ปี เป็นสญัลกัษณ์ที่
ส ำคญั ซึง่เป็นมขุหลงัคำหน้ำต่ำงของตวัอำคำรทีย่ื่นออกมำ สรำ้งขึน้ประมำณปี ค.ศ. 1500 ในสไตล์
โกธคิตอนปลำย หลงัคำทองค ำนี้ถูกสรำ้งเพิม่เตมิใหก้บัพระรำชวงัใหมน่อยเออร ์ฮอฟ ในกำรฉลองกำรหมัน้
ระหวำ่งพระเจำ้แมก็ซมิเิลีย่นที ่และพระนำงมำเรยี เบยีนกำ สฟอรซ์่ำบตุรสำวของดยุคแห่งมลิำน หน้ำมขุ
แห่งนี้ประดบัประดำดว้ยแผน่ไมส้ีเ่หลีย่มผนืผำ้ ชบุทองแดงจ ำนวน 3,450 แผน่ เป็นเฉลยีงหน้ำมขุทีม่ไีว้
ส ำหรบัดูกำรแขง่ขนัหรอืละครทีจ่ตัุรสัเบือ้งล่ำงลงไป และใหท้่ำนมเีวลำเลอืกซื้อสนิคำ้ครสิตลัจำกสวำลอฟสกี ้
ไมว่ำ่จะเป็นสรอ้ยคอ  ต่ำงหู  ก ำไล หรอืเครื่องประดบัอื่นๆ เป็นตน้ ลว้นไดร้บักำรออกแบบและจดัแสดงอย่ำง
น่ำรกัและสวยงำม      

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองซาลสเบิรก์ Salzburg  เมอืงแห่งศลิปินเพลง ซึง่เป็นสถำนทีข่องเดก็อจัฉรยิะโมสำรต์

ทีเ่พิง่จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่ำ่นมำ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) น ำท่ำนชมเมือง
ซาลสเบิรก์ Salzburg  เมอืงทีไ่ดช้ือ่วำ่เป็นเมอืงแห่งศลิปินเพลง และยงัเป็นสถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตรร์ะดบั
โลกอย่ำง The Sound of Music ทีโ่ดง่ดงั รวมถงึยงัเป็นเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยสถำปัตยกรรมแบบบำรอ็ค และ
ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกดว้ย น ำท่ำนเดนิขำ้มแมน่ ้ำซำลสอคัชเ์พื่อเดนิเล่นชมเมอืงเก่ำของ ซาล
สเบิรก์ สูจ่ตัุรสักลำงเมอืงเพื่อถ่ำยรปูคูก่บัอนุเสำวรยี์โมสำรต์  ชมมหำวหิำรใหญ่กลำงเมอืงหรอืมหำวหิำร
แห่งเมอืงซำลสเบริก์ สรำ้งขึน้ตัง้แต่สมยัเรอเนอซองสต์อนปลำยต่อบำรอ็คตอนตน้ ถอืเป็นโบสถ์บำรอ็คยุค
แรก โดยสรำ้งขึน้ใหมเ่พื่อแทนโบสถ์หลงัเดมิทีถู่กไฟไหมใหญ่จนเกนิซ่อมแซมและถูกระเบดิสมยัสงครำมโลก
ครัง้ที ่2 ถล่มเสยีหำย แต่ต่อมำไดร้บักำรบรูณะใหง้ดงำมดงัเดมิ เดนิเล่นบนถนนเกไตรเด ้ทีม่บีำ้นเรอืนเรยีง
รำย ซึง่ถูกสรำ้งขึน้ชว่งในศตวรรษที ่15-18 ลกัษณะเดน่คอืมลีำนบำ้นทีม่หีลงัคำสวยงำม ป้ำยเหลก็ทีบ่ง่บอก
ชือ่รำ้นคำ้หรอืบำ้นเรอืนทีท่ ำดว้ยมอืและกรอบหน้ำต่ำงทีเ่ป็นภำพปนูแกะสลกั ปัจจุบนัเป็นย่ำนชอ้ปป้ิงทีม่ ี
รำ้นคำ้แบรนดเ์นมมำกมำยและเป็นทีต่ ัง้ของบำ้นเกดิของโมสำรต์ ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 250 ปีเมือ่ปี 2006 
ตัง้อยู่บนถนนเสน้นี้ดว้ย โมสำรท์เกดิทีน่ี่และอยู่ในบำ้นเกดิแห่งนี้มำกกวำ่ 20 ปี ต่อมำยำ้ยไปอยู่อกีหลงัหนึ่ง 
บำ้นหลงันี้จงึถูกดดัแปลงใหเ้ป็นพพิธิภณัฑใ์นเวลำต่อมำ ซึง่บำ้นหลงันี้ไดร้บักำรออกแบบโดย Robert 
Wilson นักศลิปะชาวอเมรกินั โดยมกีารออกแบบใหเ้หมอืนกบัตอนทีโ่มสารท์ยงัมชีวีติอยู่ ใหท้่ำนถ่ำยรูปเป็น
ทีร่ะลกึ (เทศบำลเมอืงไมอ่นุญำตใหน้ ำรถบสัน ำนักท่องเทีย่วเขำ้ในเขตบรเิวณเมอืงเกำ่)   

  ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีสี่ ่   ซาลสเบิรก์-ฮอลสตทั (ออสเตรีย)-เบลด (สโลวีเนีย) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืง ฮอลสตทั Hallstatt (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงเลก็ๆ ทีเ่งยีบสงบ 

มอีำกำศทีแ่สนบรสิทุธิแ์ละสวยงำมรมิทะเลสำบในประเทศออสเตรยี ควำมสวยงำมของเมอืงนี้ไดร้บักำรขึน้
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโก ้เรยีกไดว้่ำฮอลสตทัเป็นเมอืงมรดกโลกทีเ่กำ่แกย่อ้นหลงั
กลบัไปกวำ่ 4,000 ปี ชว่งทีเ่จรญิรุง่เรอืงทีส่ดุในอดตีประมำณปี 800-400 กอ่นครสิตกำล และยงัมทีวิทศัน์ที่
สวยงำมเป็นทีห่ลงใหลของนกัเดนิทำงมำกมำย น ำท่ำนเดนิเทำ้เลำะรมิทะเลสำบบนถนนเลยีบทะเลสำบที่
เรยีกวำ่ “ซ ีสตรำซ” See Strasse ระยะทำงประมำณ 300 เมตร อกีดำ้นมรีำ้นขำยของทีร่ะลกึ ทีศ่ลิปิน
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พื้นบำ้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับำ้นเรอืนสไตล์อลัไพน์ทีเ่ก่ำแกไ่มข่ำดสำย บำ้งอยู่ระดบัพื้นดนิ บำ้งอยู่
บนหน้ำผำลดหลัน่กนัเป็นชัน้ๆ และบำ้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดำดว้ยของเกำ่ ดอกไมห้ลำกสสีนัสวยงำม
ปลำยสดุของถนนซ ีสตรำซ ท่ำนจะไดช้มจตัุรสัประจ ำเมอืงซึง่เป็นลำนหนิขนำดย่อม ประดบัดว้ยน ้ำพุกลำง
ลำน และอำคำรบำ้นเรอืนทีส่วยงำม อสิระใหท้่ำนไดพ้กัผอ่นนัง่จบิกำแฟ หรอืเดนิเที่ยวชมเมอืง 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย น ำท่ำนขำ้มพรมแดนสูป่ระเทศสโลเวนีย Slovenia หรือสาธารณรฐัสโลเวเนีย ประเทศบนชำยฝัง่ทำง

ตอนใตข้องแนวเทอืกเขำแอลป์ ซึง่เคยเป็นสว่นหนึ่งของรำชอำณำจกัรยูโกสลำเวยี ต่อมำไดร้บัเอกรำชและได้
เป็นสมำชกิของสหภำพยุโรป   น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองเบลด Bled เมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่ำเป็นเมอืงทีม่ทีศันียภำพอนั
แสนโรมแมนตคิ จนไดร้บักำรยอมรบัจำกนักท่องเทีย่ววำ่เป็นเมอืงทีส่วยงำมมำกแห่งหนึ่งของสโลเวเนียและ
ยงัเป็นเมอืงตำกอำกำศทีม่ชี ือ่เสยีง จนเคยไดร้บัรำงวลัชนะเลศิรสีอรท์ของโลก ถ่ำยรปูกบัเมอืงงดงำมและ
ทะเลสำบเบลดสเีขยีวมรกต ทีแ่วดลอ้มดว้ยขนุเขำจูเลยีน แอลป์ ทีเ่กดิจำกกำรละลำยของธำรน ้ำแขง็บนภเูขำ
จูเลยีนแอลป์ ซึง่ถูกขนำนนำมวำ่เป็นไขม่กุแห่งเทอืกเขำแอลป์และสำมำรถถ่ำยรปูเหน็กลุ่มวหิำรกลำง
ทะเลสำบทีส่วดสดงดงำม  (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) 

  ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห้่า   เบลด-ล่องเรือทะเลสาบเบลด-ลุบเบลียน่า (สโลวีเนีย)-เวนิส (อิตาลี) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงสูท่่ำเรอืเพื่อน ำท่ำน ล่องเรือชมทะเลสาบเบลด Bled Lake ล่องเรอืไปยงัเกำะกลำง

ทะเลสำบซึง่เป็นทีต่ ัง้ของโบสถ์พระแมม่ำรหีรอืโบสถ์อสัสมัชนั Assumption of Mary Pilgrimage Church 
สรำ้งในศตวรรษที ่11 ในศลิปะแบบบำโรก ซึง่มกีำรประดบัตกแต่งดว้ยจติรกรรมฝำผนงัทีม่กีำรบ ำรงุรกัษำ
เป็นอย่ำงด ีนอกจำกนี้แลว้ยงัมอีำคำรขนำดเล็กทีต่ ัง้อยู่ดำ้นหลงัโบสถ์ ทีถู่กใชเ้ป็นสถำนทีส่ ำหรบังำนแต่งงำน
ตำมประเพณี เล่ำกนัว่ำหำกคูส่มรสคูใ่ดไดม้ำโยกระฆงัในโบสถ์จะมชีวีติคูย่นืยำว โดยเจำ้บำ่วจะตอ้งอุม้
เจำ้สำวขึน้บนัไดมำจำกท่ำเรอืจนถงึประตูโบสถ์  ใหท้่ำนไดช้มทศันียภำพของทะเลสำบเบลด ซึง่มปีรำสำท 

 เบลดหรอื Bled Castle เป็นฉำกหลงัรมิหน้ำผำติดทะเลสำบ พรอ้มสมัผสัทศันียภำพอนัโดดเดน่ของเกำะ
กลำงทะเลสำบทีล่อ้มรอบดว้ยน ้ำทะเลสเีขยีวมรกต บนเกำะเป็นทีต่ ัง้ของโบสถ์ประจ ำเมอืงอนัศกัดิส์ทิธิ ์สรำ้ง
ในศตวรรษที ่11 เบลดเริม่มชีือ่เสยีงส ำหรบันักท่องเทีย่วตัง้แต่ปี ค.ศ. 1885 เมือ่แพทย์ชำวสวสิชือ่ Dr. 
Arnold Rivli ไดเ้หน็คณุคำ่ของอำกำศทีแ่สนบรสิทุธิแ์ละไดย้ำ้ยมำรกัษำคนไขท้ีเ่มอืงนี้และใชช้วีติอยู่ในเมอืงนี้
กวำ่ 50 ปี  สมควรแกเ่วลำน ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองลุบเบลียน่า เมืองหลวงของประเทศสโลเวเนีย ทีม่ ี
บรรยำกำศเรยีบง่ำย สงบเรยีบรอ้ย เป็นระเบยีบ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง)  

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย น ำท่ำนชม เมืองลุบเบลียน่า Ljubljana น ำท่ำนนัง่รถรางหรือ Funicular สูจ่ตัุรสักลำงเมอืงเก่ำบนเนินเขำ

สงู น าท่านเข้าชมปราสาทเมืองเก่าลุบเบลียน่า ทีต่ ัง้อยู่บนเนินเขำสงูทีส่ำมำรถมองเหน็ไดจ้ำกระยะไกล 
เป็นปรำสำททีส่รำ้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่11 ในศลิปะแบบบำรอ็ค และไดม้กีำรบรูณะขึน้มำใหมอ่ีกคร ัง้ในปี 
ค.ศ.1990 ใหท้่ำนถ่ำยรูปกบัวหิำรต่ำงๆ โดยรอบเมอืงเก่ำของจตัุรสัแห่งนี้ ทีม่คีวำมส ำคญัเชน่เดยีว กบัจตัุรสั
บนัไดสเปนในกรงุโรม ใจกลำงจตัุรสัเป็นรูปหล่อของ ฟรำนซ์ เพรเซเรน กวทีีม่ชี ือ่เสยีงของสโลวำเนีย 
สญัลกัษณ์ของคนทีร่กัชำตสิุดใจ รกัเสรภีำพ เป็นผูป้ระพนัธ์เพลงชำตอิกีดว้ย ใกลจ้ตัุรสัเป็นโบสถ์ในนิกำยฟ
รำนเชสกนัที่มสีชีมพูดงึดดูสำยตำใชเ้วลำกอ่สรำ้ง 14 ปี เสรจ็เมือ่ปี ค.ศ. 1660 เป็นศลิปะในแบบอำรต์นูโว 
ภำยในมหีอ้งสมุดตัง้แต่ศตวรรษที ่13 ซึง่มหีนงัสอืประมำณ 55,000 เล่ม  ชมสะพำนมงักร สะพำนแห่งแรกๆ 
ทีส่รำ้งดว้ยคอนกรตีเสรมิเหลก็ขนำดใหญ่ของยุโรป ทีห่วัสะพำนทัง้สองฝัง่จะมรีปูมงักรในแบบอำรต์นูโว
ประดบัอยู่อย่ำงงดงำม  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนเขำ้สูป่ระเทศอติำล ีสู่เมืองเวนิส Venice 
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Mestre เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมทีน่กัท่องเทีย่วเดนิทำงมำเยอืนเป็นจ ำนวนมำกมำยในแต่ละปี (ใชเ้วลำ
เดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง)  

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

 

วนัทีห่ก  เวนิส-เวโรน่า (อิตาลี)  
เช้า รบัประทำนอำหำรทีโ่รงแรม    
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ท่าเรือทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่ เกาะเวนิส อดตีเมอืงทีเ่คยร ่ำรวยทีสุ่ดแห่งหนึ่งในยุคกลำง

เกำะเวนิสประกอบไปดว้ยเกำะน้อยใหญ่กว่ำ 118 เกำะ และมสีะพำนเชือ่มถงึกนักวำ่ 400 แห่งทีศ่นูย์กลำงอยู่
ที ่จตัรุสัเซนต์มารค์ หรอื ซานมารโ์ค ชมุชนทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกำะต่ำงๆ ของเมอืงเวนิสทีม่คีลองต่ำงๆ 
มำกมำยนบัรอ้ยแห่ง นบัเป็นบรรยำกำศทีไ่มม่ทีีใ่ดเหมอืนและเป็นเอกลกัษณ์เฉพำะเมอืง ชมสะพำนสะอื้นที่
เชือ่มระหวำ่งคุกหลวงและพระรำชวงัดอร์ดจชมวหิำรเซนต์มำรค์ทีง่ดงำมดว้ยกำรประดบัดว้ยโมเสคหลำยลำ้น
ชิน้ เดนิชมตวัเมอืงจนถงึสะพำนรอิลัโตทีท่อดขำ้มแกรนดค์ำเนลอกีหนึ่งสญัลกัษณ์ของเวนิส น ำท่ำนถ่ำยรูป
กบัพระรำชวงัดอจส ์Doge's Palace พระรำชวงัดอจส ์เป็นทีท่ ำกำรของรฐับำลเวนิสและทีพ่ ำนกัของผูด้ ำรง 
ต ำแหน่งเจำ้เมอืงในอดตี ตวัอำคำรกะทดัรดัในแบบโกธคิ เป็นสิง่กอ่สรำ้งทีเ่ก่ำแกม่ำกวำ่ 800 ปีมำแลว้ เมือ่
สมยัเวนิสยงัเป็นสำธำรณรฐัอสิระ ซึง่เคยร ่ำรวยและมอี ำนำจมหำศำลและเคยสง่ใหม้ำรโ์คโปโลเดนิทำงไป
เมอืงจนี อสิระใหท้่ำนชมและเลอืกซื้อสนิคำ้ขึน้ชือ่อำท ิเครือ่งแกว้เวนีเซยี หรอื หน้ำกำกเทศกำลคำรน์ิวลั 
ท่ำนอำจใชเ้วลำนัง่จบิกำแฟตำมรำ้นกำแฟ ทีต่ ัง้อยู่รอบจตัุรสัเซนต์มำรค์ เพื่อดื่มด ่ำกบับรรยำกำศทีแ่สนโร
แมนตกิ  

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย น ำท่ำนล่องเรอืกลบัสูฝั่ง่เมสเตร ้จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองเวโรน่า Verona (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 

ชัว่โมง) เมอืงดงัจำกนิยำยรกัอมตะทีม่เีคำ้เรือ่งควำมจรงิของกำรขดัแยง้กนัของ 2 ตระกลูอทิธพิลของเมอืงนี้ 
โรมโิอและจูเลยีส ฝีมอืกำรประพนัธ์ของ วลิเลยีมเชค็สเปียร ์กวชีำวองักฤษ ทีโ่ดง่ดงัไปทัว่โลก น ำท่ำนเดนิ
ผำ่นชมอำรนีำ (Arena) สนำมกฬีำโรมนัโบรำณทีย่งัคงควำมสมบรูณ์แบบไวไ้มด่อ้ยไปกว่ำโคลอสเซีย่มทีก่รุ
งโรม จำกนัน้น ำท่ำนเดนิชมย่ำนเมอืงเกำ่ของเวโรน่ำ ทีย่งัคงสภำพบำ้นเรอืนแบบโบรำณ ชม “จตุรสัเออรเ์บ” 
ทีร่ำยลอ้มไปดว้ยคฤหำสน์, วงัเกำ่ของตระกลูทีเ่คยปกครองเวโรน่ำ ระหวำ่งทำง น ำท่ำนชมและถ่ำยรปู
ภำยนอก “บ้านของจเูลียต” ปัจจุบนัหน้ำบำ้นจูเลยีตคอืรำ้น Armani ชมระเบยีงหนิอ่อนเลก็ๆ ทีจู่เลยีตเคย
ยนือยู่ โดยมโีรมโิอมำคอยเฝ้ำขอควำมรกัอยู่ดำ้นล่ำงตัง้อยู่ทีบ่ำ้นเลขที ่27 ถนนแคปเปลโลในเมอืงเวโรนำ 
บรเิวณบำ้นมรีูปปัน้จูเลยีตทีเ่ป็นบรอนซ์ปัน้โดย N.Costantini วำ่กนัว่ำใครอยำกสมหวงัในเรือ่งควำมรกักใ็ห้
ไปจบัทีห่น้ำอกของจูเลยีต   

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีเ่จด็  เวโรน่า- ฟลอเร้นซ์- เจนัว (อิตาลี) 
เช้า รบัประทำนอำหำรทีโ่รงแรม    
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองฟลอเร้นซ์ นครท่ีรุ่งเรืองสุดในช่วงยุคทองของศิลปะอิตาลี (ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 3.30 ชัว่โมง)  น ำท่ำนเขำ้สู ่เขตเมืองเก่า ของฟลอเรน้ซ์ ทีไ่ดร้บัเลอืกโดยองคก์ำรยูเนสโกใหข้ึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1982 เดนิชมควำมสวยงำมบรเิวณใจกลำงเมอืงเก่ำของเมอืงฟลอเรนซ์ ซึง่
เป็นทีต่ ัง้ของจตัุรสัเปียซซ่ำ เดล ดโูอโม หรอื จตัรุสัดโูอโม ทีต่ ัง้ของ มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเร้นซ์ ที่
สวยงำมและยิง่ใหญ่ จตัุรสัแห่งนี้ถอืวำ่เป็นหนึ่งในสถำนทีท่่องเที่ยวทีม่นีกัท่องเทีย่วเขำ้ชมมำกทีสุ่ดในยุโรป 
ตัง้อยู่ในใจกลำงของศนูย์กลำงประวตัศิำสตรข์องเมอืงฟลอเรนซ์ ชมสะพำนเก่ำเวคคโิอ ทีท่อดขำ้มแมน่ ้ำอำร์

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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โน ซึง่อดตีเป็นแหล่งขำยทองค ำทีเ่ก่ำแกข่องฟลอเรน้ซ์และยงัคงอนุรกัษ์ บรรยำกำศแบบดัง่เดมิไวไ้ดอ้ย่ำงดี 
ชมทศันียภำพของตวัเมอืงทีม่แีมน่ ้ำอำรโ์น ไหลผำ่นนครทีย่งัคงรกัษำสถำปัตยกรรมโบรำณไวอ้ย่ำงน่ำชืน่ชม  
จำกนัน้อสิระใหท้่ำนเทีย่วชมหรอืเลอืกชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั (เพื่อความสะดวกในการเท่ียวชมหรือเลือก
ซ้ือสินค้า อิสระให้ท่านรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) 

บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองเจนัว Genoa (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง) เมอืงท่ำทำงกำรคำ้ทำงทะเลที่
ส ำคญัทำงตอนเหนือของอติำลถีอืเป็นเมอืงท่ำทีส่ ำคญัยิง่เปรยีบประดจุเสน้เลอืดใหญ่ของประเทศมำอย่ำง
ยำวนำน มคีวำมรุง่เรอืงอย่ำงยิง่ในอดตีจนถงึศตวรรษที ่18 ถูกกองทพัของจกัรพรรดิน์โบเลยีนบกุเขำ้ยึด
ครองและผนวกดนิแดนแห่งนี้เขำ้เป็นสว่นหนึ่งของฝรัง่เศส แต่เป็นเพยีงระยะเวลำสัน้ๆ เมือ่นโปเลยีนเสือ่ม
อ ำนำจลง เจนวัไดม้โีอกำสกลบัมำฟ้ืนฟูบำ้นเมอืงและกลบัเขำ้มำเป็นสว่นหนึ่งของอติำลอีกีคร ัง้จวบจน
ปัจจุบนั ปัจจุบนัเจนวัเป็นเมอืงทีส่ำมำรถท ำรำยไดเ้ขำ้ประเทศไดเ้ป็นอย่ำงเสมอตน้เสมอปลำยทัง้เป็นเมอืง
ท่ำส ำคญัและเป็นเมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงั เป็นศนูย์กลำงเทคโนโลยแีละอุตสำหกรรมกำรผลติรถยนต์ ไดแ้ก ่
เฟียต อลัฟ่ำโรมโิอ แลนเซยี เป็นตน้ 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีแ่ปด เจนัว-ช้อปป้ิง Fidenza Village-มิลาน 

เช้า รบัประทำนอำหำรทีโ่รงแรม    
 น ำท่ำนผำ่นชมเมอืงเจนวั เมอืงบำ้นเกดิของนกัเดนิเรอืชือ่ดงัผูค้น้พบทวปีอเมรกิำ ครสิโตเฟอร ์โคลมับสั ทีม่ ี

บรรยำกำศบำ้นเรอืนแบบคลำสสคิโรมนัยอ้นยุค มโีบสถ์เกำ่แกป่ระจ ำเมอืงหรอืดโูอโมท่ีส่รำ้งขึ้นแบบโร
มำเนสกแ์ละโกธคิ น ้ำพุกลำงเมอืง ท่ำเทยีบเรอืบรเิวณอ่ำวเจนวั มเีรอืใบจอดอยู่มำกมำยประกอบกบัอำคำร
โดยรอบสวยสดงดงำม ประภำคำรสงูตระหงำ่น จตัุรสัเปียซซ่ำ เฟอรร์ำรี ่ถอืเป็นจตัุรสัทีส่วยทีส่ดุในอติำล ีซึง่
เคยเป็นสถำนทีท่ีโ่คลมับสัเคยอำศยัอยู่เมือ่คร ัง้เป็นเดก็ ผ่ำนชมพระรำชวงัซำนจอิอรจ์โิอ Palazzo San 
Giorgio มคีวำมโดดเดน่ของภำพวำดทีม่องแลว้คลำ้ยภำพนูนต ่ำและมหำวหิำรเจนวั 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงต่อสู ่ฟิเดนซ่า Fidenza (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) น ำท่ำนแวะชอ้ปป้ิง 
Fidenza Village Outlet แหล่งรวมสนิคำ้แบรนดเ์นมชัน้น ำในรำคำพเิศษ อำท ิArmani, Prada, Michael 
Kors, Paul Smith, Nike, Calvin Klein, Fossil, Furla, Diesel, Valentino, Vasace, Dolce & Gabbana, 
Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, Coach, New Balance, Asics, Camper, Samsonite, Swatch 
เป็นตน้ (อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัภายในเอา๊ท์เลต็ เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้า)   

บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองมิลาน หรือมิลาโน Milan เมอืงหลกัของแควน้ลอมบำรเ์ดยีและเป็นเมอืงส ำคญัทำง
ภำคเหนือของประเทศอติำล ีมชีือ่เสยีงในดำ้นแฟชัน่และศลิปะ ซึ่งมลิำนถูกจดัใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ในลกัษณะ
เดยีวกบันิวยอรค์  ปำรสี  ลอนดอน และโรม นอกจำกนี้ยงัเป็นทีรู่จ้กัในดำ้นอุตสำหกรรม ผำ้ไหม และแหล่ง
ผลติรถยนต ์อลัฟำ โรมโีอ รวมไปถงึสโมสรฟุตบอลอนิเตอรม์ลิำนและสโมสรฟุตบอลเอซมีลิำน (ใชเ้วลำ
เดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) น ำชมจตัุรสัสกำล่ำและรปูปัน้ดำวนิช ีและใหท้่ำนถ่ำยรปูและชมควำมยิง่ใหญ่
ภำยนอก ของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลานหรือมิลานดโูอโม มหำวหิำรหนิอ่อนแบบโกธิคทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 
ในยุโรป สรำ้งในปี ค.ศ.1386 ดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิผสมผสำนกนัเป็นสถำปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยั
ฟ้ืนฟูศลิปวทิยำกำร ใชเ้วลำสรำ้งนำนถงึ 500 ปี มคีวำมวจิติรงดงำมและประดบัประดำไปดว้ยรูปปัน้นบักวำ่ 
3,000 รปู มหีลงัคำยอดเรยีวแหลมจ ำนวน 135 ยอด บนสดุมรีปูปัน้ทองขนำด 4 เมตรของพระแมม่ำดอนน่ำ
เป็นสงำ่อยู่ มลีำนกวำ้งดำ้นหน้ำดโูอโมทีม่อีนุสำวรยี์พระเจำ้วกิเตอรเ์อมมำนูเอลที ่2 ทรงมำ้คอืสถำนทีจ่ดังำน
ส ำคญัต่ำงๆ ในบรเิวณเดยีวกนัยงัเป็นทีต่ ัง้ของ แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอม็มำนูเอล ทีน่บัว่ำเป็นชอ้ปป้ิงอำเขตที่
สวยทีส่ดุในอติำล ีมำกว่ำ 100 ปี พรอ้มถ่ำยรูปกบัอนุสำวรยี์ของ ลโิอนำรโ์ด ดำร์วนิชจีติรกรเอกทีโ่ดง่ดงัจำก
ภำพโมนำลซิ่ำ  

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

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


Europe Scenic Route 10D (DE-AU-SV-IT) /TG , 8-17 Apr2019 **Revised 2 “เพ่ิมเง่ือนไขท้ายรายการทวัร์”--แกไ้ข 2 Jan2019**   8 

 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีเ่ก้า  มิลาน-สนามบิน 
เช้า รบัประทำนอำหำรทีโ่รงแรม    

น ำท่ำนเชค็เอ๊ำทีพ่กั และน ำท่ำนเดนิทำงสู ่Sforza Castle ป้อมปรำกำรแห่งมลิำนทีถ่อืวำ่ใหญ่ทีส่ดุในยุโรป 
สรำ้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่15 โดยฟรำนเซสโก ้สฟอรซ์ำ ดยุคแห่งมลิำนต่อมำไดม้กีำรบรูณะเพิม่เตมิในช่วง
ศตวรรษที ่16 ละ 17 ปัจจุบนัเป็นพพิธิภณัฑแ์ละแกลเลอรีเ่กบ็งำนศลิปะ น ำท่ำนเดนิชมภำยนอกของป้อม
ปรำกำร ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินมารเ์พน็ซ่า มิลาน เผือ่เวลาให้ท่านส าหรบัการ
ท าคืนภาษี 

14.05 น. น าท่านออกเดินทางจากสนามบินมารเ์พน็ซ่า โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG941 
 

วนัทีสิ่บ  กรงุเทพฯ 
05.55 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

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

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 

อตัราค่าเดินทาง  08-17 เม.ย.2562 

 

 

Europe Scenic Route 10 D 7 N / TG 
เยอรมนั-ออสเตรีย-สโลวีเนีย-อิตาลี 

ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ ท่ำนละ 85,900 51,200 
เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 83,000 51,200 
เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (เสรมิเตยีง) 79,900 48,300 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่ำนละ 10,500 10,500 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 
 
**บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
  

ปรับราคาทัวร์!!! 
Update 26 Dec 2018 

เพิม่เง่ือนไขท้ายรายการทัวร์ 
2 ม.ค. 2562 
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หมายเหต ุ
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจาก

ยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทาง

บริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่า
พร้อมคณะได้  

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครัง้ของสายการบิน ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบิน
ท่ีบินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนักลบัออกจากยโุรป มีค่าธรรมเนียมในการเลื่อนตัว๋กลบั 
ท่านละ 4,500 บาท หากเปลี่ยนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอีกได้ และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อม
คณะได้ หากมีการเดินทางต่อไปยงักลุ่มเชงเก้นอ่ืน ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองท่ีอยู่ต่อว่าอยูท่ี่ไหนนาน
ท่ีสุด ท่านอาจจะต้องไปยื่นวีซ่าเชงเก้นท่ีเมืองนัน้ๆ แทน บริษทัสามารถออกเอกสารส าหรบัการยื่นวีซ่าให้
ท่านได้เพียงเฉพาะตามรายการทวัรแ์ละระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องด าเนินการด้วยตวัท่าน
เอง 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือใน
การจดัเตรียมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวก
รวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและ
สแกนน้ิวมือ 

 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิไทยเสน้ทำง กรงุเทพฯ-มวินิค // มลิำน-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คำ่โรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(สองท่ำนต่อหนึ่งหอ้ง) 
 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ,  คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่, ค่ำรถรบัสง่ระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 คำ่ภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คำ่บรกิำรหวัหน้ำทวัรข์องบรษิทัจำกกรงุเทพฯ ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 คำ่ธรรมเนียมกำรท ำวซี่ำเชงเกน้ 
 คำ่ทปิพนักงำนขบัรถ, มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิหวัหน้ำทวัรท์ีเ่ดนิทำงไป-กลบัพรอ้มคณะ 

 คำ่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส ำหรบัซึง่เดก็อำยุต ่ำกวำ่ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปี 
วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไมไ่ดร้วมถงึค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ อนัเกดิจำกอุบตัเิหตุ อำท ิค่ำตัว๋
โดยสำร, ค่ำทีพ่กั, คำ่อำหำรหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตำมเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คำ่ภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่18 
ธ.ค.2561 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือตัรำกำรผกผนัคำ่น ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฏและเงือ่นไขของ
สำยกำรบนิ   

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมัต่อท่ำน) 
 คำ่ธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 คำ่น ้ำดืม่ระหว่ำงทวัร ์(ไมม่กีำรแจกน ้ำดืม่ระหวำ่งทวัร)์ 
 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 คำ่ทปิพนักงำนยกกระเป๋ำทุกแห่ง ซึง่ท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัย์สนิของท่ำนดว้ยตวัท่ำนเอง หรอืหำกตอ้งกำรกำร

บรกิำรยกกระเป๋ำจะตอ้งช ำระคำ่ทปิตำมทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ ค่ำเครือ่งดื่มและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองคำ่โทรศพัท์ คำ่ซกัรดีฯลฯ 
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 คำ่อำหำรหรอืเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
 คำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัค่ำน ้ำมนั, ค่ำบรกิำรอื่นๆ เพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัวซี่ำ หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้น

รำยกำร 
 คำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงหรอืประกนัสขุภำพหรอืประกนัวำตภยัหรอืเหตุรำ้ยแรงในต่ำงประเทศทีน่อกเหนือจำกประกนั

อุบตัเิหตุทีท่ำงบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่ำนสำมำรถซื้อประกนัเพิม่เตมิได้ 
 
การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจำกกำรจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่มดัจ ำทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 45 วนัท ำกำรแต่ไมเ่กนิ 90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิมดัจ ำค่ำตัว๋โดยสำรของ

ท่ำนนัน้ๆ (เงือ่นไขคำ่มดัจ ำตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยื่นวซี่ำแลว้ไมไ่ดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระคำ่มดัจ ำ 20,000.- บำท และคำ่วซี่ำตำมทีส่ถำนทูต

เรยีกเกบ็ 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดวซี่ำผำ่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืค่ำมดัจ ำ  
 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืคำ่ทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไมส่ำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกวำ่จะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวำ่สำมำรถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยค่ำเสยีหำย เนื่องจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท ำให้
ไมส่ำมำรถเดนิทำงไป-กลบัไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมที่กองตรวจคน
เขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไม่วำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงส่วน 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทูตงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 

ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนกัส่วนที่
เกนิ 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดที่ชดัเจน
ในเรือ่งกำรสูบบหุรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 
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o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไมส่ะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4 - 5 ช ัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำคอ่นขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผำ่นทำงออนไลน์ โดยในวนัที่คณะจะเขำ้
ชมไมส่ำมำรถจองผำ่นระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนที่ดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่ำน 
เนื่องจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสต์หรอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชำวยุโรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำกอ่นกำรจองทวัร์ 

 

 

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 หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

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 โดยนบัวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทำง  

o หน้ำหนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำวำ่งส ำหรบัวซี่ำอย่ำงน้อยไมต่ ่ำกวำ่ 3 หน้ำ   
o หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม ่กรุณำเตรยีมเล่มเกำ่ให้ดว้ยเนื่องจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำ  
o ท่ำนทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 

เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทูตจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่ำ (ไมค่วรสวมเสือ้สขีำว)   
- รปูถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใสแ่วน่, หำ้มคำดผมและหำ้มใส่

หมวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้ำตำ, หำ้มใสค่อนแท็กเลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อำยส ์** 
 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  

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

หรอืศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 
3. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดลุยพนิิจของสถำนทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรที่ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ำรพจิำรณำ

ของสถำนทูตงำ่ยขึน้ 
4. ++ส าคญัมาก++ การแปลเอกสารเก่ียวกบัหนังสือยินยอมให้เดก็เดินทางไปกบัผูป้กครองอ่ืน หรือเอกสารการ

รบัรองบตุร หรือเอกสารใดๆ ท่ีออกจากอ าเภอหรือราชการจะต้องแนบเป็นภาษาองักฤษแนบด้วยโดยฉบบั
แปลจะต้องเป็นการแปลท่ีออกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมีตราสแตมป์ของกระทรวงยืนยนั   

หมายเหต ุ กรณีลูกคำ้ท่ำนใดมกีำรใชพ้ำสปอรต์เดนิทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ลูกคำ้ตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อ
วำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน 

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

ใชเ้วลำพจิำรณำอนุมตัวิซี่ำ 15 วนัท ำกำร  
เอกสำรในกำรขอวซี่ำ  (กรุณำจดัสง่ภำยใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทำง) 
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- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
- หำกเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี และยงัศกึษำอยู่ถงึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทูตขอส ำเนำสตูบิตัรดว้ยและกรณุำ

แนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์ือถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
o ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปลี่ยนช่ือ 
o ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปลี่ยนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 

o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
 *** การสะกดช่ือ นามสกลุของผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดินทาง มิเช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบัพิจารณา (ส าคญัมาก) *** 
- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีดกำร

เขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน (หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำนออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจำกวนัยื่นวซี่ำ) เป็นตน้ 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบตุ ำแหน่ง, 

อตัรำเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริ่มท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลำและ ส ำเนำบตัรประจ ำตวั
รำชกำร 1 ชดุ (หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำนออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยื่นวซี่ำ) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส าเนาหนังสือรบัรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต า่กว่า 3 เดือน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแมบ่ำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 
 หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส ำเนำสตูบิตัรบตุร ทัง้นี้เพื่อแสดงควำมสมัพนัธ์กำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์กำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

 
- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้  จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคำ่ใชจ้่ำย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน

ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำย
ใหแ้กผู่เ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ์ โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ  (กรณีนี้หำก
ควำมสมัพนัธ์ไมส่ำมำรถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถูกปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำนี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา  ใชห้นงัสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนักเรยีน หรอื นกัศกึษำ 
 จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็นภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

o หลกัฐานการเงิน   

- ใช้ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั อพัเดทไม่เกิน 7 วนัก่อนย่ืนพร้อมถ่ายส าเนา
ย้อนหลงั 6 เดือนแสดงช่ือเจ้าของบญัชี  โดยช่ือและนามสกลุต้องสะกดให้ถกูต้องตามหน้า
หนังสือเดินทาง  

- หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมดุเล่มเกำ่ กรณุำส ำเนำหน้ำแรกทีม่ชี ือ่เจำ้ของบญัชขีองเล่มเกำ่ทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝำกเป็นปัจจุบนั 
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- หำกรำยกำรปรบัสมุดบญัชขีองท่ำนมบีำงเดอืนหำยไป ขอใหอ้อกเป็น statement จำกธนำคำรยอ้นหลงัไมต่ ่ำกวำ่ 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล้่ำสดุ ไมต่ ่ำกว่ำ 7 วนันับจำกวนันดัหมำยยื่นวซี่ำ แต่หำกใช้ statement แลว้ยงัคงไมม่กีำร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ ำหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ ตำมควำมเป็นจรงิ อำท ิ
ไมม่กีำรเคลื่อนไหวเนื่องจำกไมไ่ดต้ดิต่อธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบคุคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชนี้อยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ย อำท ิเช่น บญัชเีงนิฝำกประจ ำ 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองคำ่ใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งท ำจดหมำยรบัรองคำ่ใชจ้่ำยให้บคุคลในครอบครวัเป็นภำษำองักฤษ
พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ์เพื่อชีแ้จงต่อสถำนทูต 1 ฉบบั โดยเฉพำะคูส่ำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมดุบญัชกีำรเงนิ
สว่นตวัประกอบดว้ยแมว้ำ่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิในบญัชนี้อย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกวำ่ตอ้งท ำ
จดหมำยรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มระบชุือ่และควำมสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถำนทูตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองบดิำหรอืมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไป

ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็น
ภาษาองักฤษแนบด้วยโดยฉบบัแปลจะต้องเป็นการแปลท่ีออกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมีตรา
สแตมป์ของกระทรวงยืนยนั พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็น
ภาษาองักฤษแนบด้วยโดยฉบบัแปลจะต้องเป็นการแปลท่ีออกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมีตรา
สแตมป์ของกระทรวงยืนยนั พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบั
มำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยที่อำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำก
อ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบด้วย
โดยฉบบัแปลจะต้องเป็นการแปลท่ีออกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมีตราสแตมป์ของกระทรวงยืนยนั 
พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูด้แูล
บตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบด้วยโดยฉบบัแปลจะต้องเป็น
การแปลท่ีออกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมีตราสแตมป์ของกระทรวงยืนยนั 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้ำ่
ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทูตไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหมทุ่กคร ัง้ 
***  หำกสถำนทูตมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำยและ
โปรดแต่งกำยสภุำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักล่ำวเชน่กนั 
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***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทูต ยกเลกิวซี่ำของ
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถิตใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืวำ่ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหวำ่งกำรยื่นวซี่ำ ท่ำนสำมำรถจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้รำบ
ล่วงหน้ำ แต่หำกกรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทำงกอ่นก ำหนดวนัยื่นวซี่ำและท่ำนไมส่ำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั 
ท่ำนนัน้จะตอ้งมำยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทูตตำมก ำหนดกำรของสถำนทูตเชน่เดยีวกนั  ** 

 
 ***   ทำงสถำนทูตจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ

ตำมทีร่ะบเุท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซี่ำอนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซี่ำท่องเทีย่ว 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่ำนหลงัจำกทวัรอ์กเดนิทำงภำยใน 20 วนั 
โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็น
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 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


