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 ชมความอลงัการของมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ทนีครวาตกินั  

 ชม 2 ใน 7 สงิมหศัจรรยข์องโลก โคลอสเซยีม และ หอเอนปิซา่   

 ขนึรถไฟพชิติยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป  

 เต็มอมิกบัธรรมชาตทิสีดุแสนงดงามของฮลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลก  

 เขา้ชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) ตน้แบบของ

ปราสาทเจา้หญงินทิรา 

 

4 COUNTRIES IN LOVE 

อติาล-ีสวติเซอรแ์ลนด-์เยอรมน-ีออสเตรยี 
10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิ การบนิไทย (TG) 

 
 เรมิเพยีง 67,900.- 
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        กาํหนดการเดนิทาง                                                                           
 

วนัท ี  18-27 ก.พ. 61 67,900.- 
วนัท ี  17-26 ม.ีค. 61 67,900.- 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ 
โรงแรมทพีกั  

หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2 โรม – โคลอสเซยีม – วาตกินั – ปิซา่ ✈ O O GALILEI 

3 ปิซา่ – หอเอนปิซา่ – ฟลอเรนซ ์– เวนสิ เมสเตร ้ O O O RUSSOTT 

4 เมสเตร ้– เกาะเวนสิ – มลิาน   O O O KILMA HOTEL MILANO   

5 มลิาน – ลเูซริน์ – อนิเทอรล์าเกน O O O CITY OBERLAND 

6 อนิเทอรล์าเกน – ยอดเขาจงุเฟรา – ซงัคทก์ลัเลนิ O O O RADISSON BLU 

7 ซงัคทก์ลัเลนิ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– อนิสบ์รคู O O O RAMADA TIVOLI 
INNSBRUCK 

8 อนิสบ์รคู – ฮัลสตทั – เวยีนนา O O O AUSTRIA TREND 
VIENNA 

9 สนามบนิ O ✈ ✈  

10 กรงุเทพฯ ✈ ✈  ✈  

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ  

21.30 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 2 

เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย พบเจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวก 

 

วนัทสีองของการเดนิทาง     โรม –โคลอสเซยีม – วาตกินั – ปิซา่ 

01.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา โดยเทยีวบนิท ีTG 944  

05.55 น. ถงึสนามบนิฟูมชิโิน กรงุโรม ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถนิชา้กว่าประเทศไทย 

6 ชวัโมง และจะเปลยีนเป็น 5 ชวัโมงในวันท ี25 มนีาคม 2561) นําท่านผ่านพธิี

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนันผ่านชมกลุ่มโรมนัฟอรมั (Roman 

Forum) อดตีศนูยก์ลางทางดา้นการเมอืง ศาสนา และเศรษฐกจิของอาณาจักร

โรมนั ทสีะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุ่งเรอืงของอารยะธรรมโรมันในชว่ง 2,000 ปีที

ผ่านมา นําท่านชมความยงิใหญ่ในอดตี ของสนามกีฬาโคลอสเซียม 

(Colosseum) 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ อดตีสนามประลองการ
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ต่อสูท้ียงิใหญ่ของชาวโรมันทสีามารถจุผูช้มไดถ้งึ 50,000 คน นําชมงาน

ประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณนําพุเทรว ี

(Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมทโีด่ง นําท่านเดนิสู่บรเิวณยา่น

บนัไดสเปน (The Spainsh Step) แหลง่แฟชนัชนันําและแหลง่นัดพบของคน

รักการชอ้ปปิง 

 
 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

บา่ย นําท่านเดนิทางพาท่านเขา้สูน่ครรฐัวาตกินั (Vatican) ประเทศทเีล็กทสีดุใน

โลกตังอยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกทีมีกําแพงลอ้มรอบเมือง

เอาไวไ้ดท้ังหมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิต์

นกิายโรมันคาทอลกิโดยมพีระสันตะปาปา มอํีานาจปกครองสูงสุด นําทา่นเขา้

ชมมหาวิหารทีใหญ่ทีสุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร  ์(St.Peter’s 

Basilica)     ชมประตมิากรรมอันลอืชอืปิเอตา้ (Pieta) ของมเิคลันเจโลและ

ชมแทน่บชูาบลัแดคคโิน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้สํารดิทสีรา้งโดย

จานโลเรนโซ แบรน์นิ ีซงึสรา้งตรงบรเิวณทเีชอืกันว่าเป็นทฝัีงพระศพของนักบญุ

ปีเตอร ์ จากนันนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปิซา่ (Pisa) เมอืงแห่งศลิปะทสํีาคัญของ

อติาล ี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 362 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 
คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง  

 เขา้สูท่พีกั โรงแรม GALILEI หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทสีามของการเดนิทาง   ปิซา่ – หอเอนปิซา่ – ฟลอเรนซ ์ – เวนสิ เมสเตร ้  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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  นําท่านเขา้สู่บรเิวณจตัุรสักมัโป เดย ์มรีาโกล ี(Compo Dei Miracoli)       

ทปีระกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเรมิจากหอพธิเีจมิ

นํามนต ์(Baptistry of St. John) ทใีหญ่ทสีดุในอติาล,ี มหาวหิารดโูอโม 

(Duomo) ทงีดงามและหอ

เอนแหง่เมอืงปิซ่าอันเลอืง 

ชมหอเอนปิซ่า (Leaning 

Tower of Pisa) 

สัญลักษณ์แห่งเมอืงปิซ่า 1 

ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลก

ยุคกลาง เ ริมสร า้ง เมือ ปี 

ค.ศ.1173 ใช เ้วลาสรา้ง

ประมาณ 175 ปี แต่ระหว่าง

การก่อสรา้งตอ้งหยุดชะงัก

ลงไปเมอืสรา้งไปไดถ้งึชัน 3 ก็เกดิการยุบตัวของฐานขนึมา และต่อมาก็มกีาร

สรา้งหอต่อเตมิขนึอกีจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทังหมดถงึ 177 ปี โดยทหีอ

เอนปิซ่านี กาลเิลโอ  บดิาแห่งวิทยาศาสตร์ ซงึเป็นชาวอติาเลียนไดใ้ชเ้ป็น

สถานททีดลองทฤษฎแีรงโนม้ถว่งของโลกทวีา่ สงิของสองชนิ นําหนักไมเ่ท่ากัน 

ถา้ปล่อยสงิของทังสองชนิจากทสีงูพรอ้มกัน ก็จะตกถงึพนืพรอ้มกัน จากนันให ้

ทา่นอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึราคาถกู ทมีรีา้นคา้เรยีงรายอยูม่ากมาย 

จากนันนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟลอเรนซ ์(Florence) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 83 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  อาหารพนืเมอืง 

บา่ย นําทา่นสูย่า่นเมอืงเกา่ของฟลอเรนซ ์ทไีดร้ับการคัดเลอืกจากองคก์ารยเูนสโก ้

ใหเ้ป็นมรดกโลกเมอืปี ค.ศ.1982 เป็นเมอืงศูนยก์ลางแห่งศลิปะในยุคเรอเนส

ซองส ์และยงัเป็นเมอืงทไีมอ่นุญาตใหร้ถโคช้เขา้ไปในเขตเมอืงเกา่ นําชมจตัรุสั

เดลลาซญิญอเรยี ( Piazza Della Signoria ) ซงึรายลอ้มไปดว้ยรปูปัน อาท ิ

เชน่ รูปปันเทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune ),วรีบรุุษเปอรซ์อิสุถอืหัวเมดู

ซา่ (Perseus with the Head of Medusa) ,รูปปันเดวดิ ผลงานทมีชีอืเสยีงของ 

ไมเคลิ แองเจโล่  ชมความยงิใหญ่และอลังการของมหาวหิารซานตา มาเรยี 

เดล ฟิโอเร ่(Santa Maria Dell Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ ์ทใีหญ่เป็น

อันดับ 4 ของ ทวีปยุโรป ซงึโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมทีใชห้นิอ่อนหลายสี

ตกแต่งทังสีชมพู สีเขียว และสีขาว ซงึนํามาผสมผสานกันไดอ้ย่างงดงาม        

นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเวนสิ (Venice Mestre)  ฝังแผ่นดนิใหญ ่เมอืงหลวง

ของแควน้เวเนโต เวนิสถูกสรา้งขนึจากการเชอืมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเขา้

ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี ซงึเป็นส่วนหนงึของทะเลอาเดรียตรกิ เป็น

เมอืงทา่โบราณ และเป็นเมอืงทใีชค้ลอง ในการคมนาคมมากทสีดุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 250 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.45 ชม. 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม RUSSOTT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีขีองการเดทาง เมสเตร ้– เกาะเวนสิ – มลิาน   
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําท่านเดนิทาง สูท่า่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) นําทา่นลอ่งเรอืผา่น

ชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ สู่

เกาะเวนสิ หรอื เวเนเซีย 

(Venezia) ดนิแดนแสนโรแมน

ติก เป็นเมืองทีไม่เหมือนใคร 

โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทน

ถนน มสีมญานามว่าเป็น "ราชนิี

แหง่ทะเลเอเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ย

ใหญก่วา่ 118 เกาะ และมสีะพาน

เชอืมถงึกันกว่า 400 แห่ง ขนึฝังทบีรเิวณซานมารโ์ค ศูนยก์ลางของเกาะเวนสิ 

จากนันนําท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( 

Bridge of Sighs) ทมีเีรอืงราวน่าสนใจในอดตี เมอืนักโทษทเีดนิออกจากหอ้ง

พพิากษาไปสู่คุกจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครังสุดทา้ย

ระหว่างเดนิผ่านช่องหนา้ต่างทีสะพานนี  ซงึเชอืมต่อกับวงัดอดจ  ์(Doge’s 

Palace) อนัเป็นสถานทพํีานักของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี        ซงึนักโทษ

ชอืดังทเีคยเดนิผา่นสะพานนมีาเเลว้คอื คาสโนวา่นันเอง นําทา่นถา่ยรปูบรเิวณ

จตัุรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ทนีโปเลียนเคยกล่าวไวว้่า “เป็น

หอ้งนังเล่นทสีวยทสีดุในยุโรป” จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม รวมทัง

โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ทมีีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบ

ศลิปะไบแซนไทน ์จากนันอสิระใหท้่านไดม้เีวลาเทยีวชมเกาะอันแสนโรแมนตกิ 

เชน่ เพอืชมมนตเ์สน่หแ์หง่นครเวนสิ, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์ค, ชอ๊ปปิงสนิคา้ของ

ทรีะลกึ อาทเิชน่ เครอืงแกว้มูราโน่,หนา้กากเวนสิ หรอืนังจบิกาแฟในรา้น Café 

Florian ทเีปิดใหบ้รกิารมาตังแตปี่ ค.ศ.1720 

 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง (สปาเกตตหีมกึดาํ)  

บา่ย สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางกลับสูฝั่งแผ่นดนิใหญ่ Venice Mestre จากนัน

เดนิทางสูต่ัวเมอืงมลิาน (Milan) เมอืงทเีรยีกไดว้่า เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชนั

ของโลก  นําทา่นถา่ยรปูคูก่ับมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano)   

ทสีรา้งดว้ยศลิปะแบบนโีอโกธคิ ทผีสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก 

สมัยฟืนฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria 

Vittorio Emanuele II) ทนัีบว่าเป็นชอปปิงมอลลท์สีวยงาม หรูหราและ

เกา่แกท่สีดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลท ี2 ผูร้เิรมิ

การรวมชาตหิัวเมอืงตา่งๆในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชอืดังในยคุเรเนซองส์

อกี 1 ทา่น คอื ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซ ีทอียูใ่นบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ 

 
ระยะทาง 246 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.15 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 

 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม KILMA HOTEL MILANO  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทหีา้ของการเดนิทาง มลิาน – ลเูซริน์ – อนิเทอรล์าเกน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําท่านเดินขา้มพรหมแดนอติาลี – สวิตเซอร์แลนด์ เดนิทางสู่เมอืงลูเซริน์ 

(Lucerne) เมอืงท่องเทยีวยอดนยิมอันดับหนงึของสวติเซอรแ์ลนด ์ทถีูกหอ้ม

ลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา จากนันพาท่านชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying 

Lion of Lucerne) ทแีกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพอืเป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการ

สละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิทเีกดิจากการปฏวิัตใินฝรังเศสเมอืปี ค.ศ.

1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซงึมคีวามยาวถงึ 204 เมตร 

ทอดขา้มผ่านแมนํ่ารอยส ์(Reuss River) อันงดงามซงึเป็นเหมอืนสัญลักษณ์

ของเมอืงลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้มีหีลังคาทีเก่าแก่ทสีุดในยุโรป สรา้งขนึเมอืปี 

ค.ศ. 1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส   

ตลอดแนวสะพาน   

ระยะทาง 242 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชม. 

 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนันใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซอืสนิคา้ของสวสิ เชน่ ชอ็คโกแลต, เครอืงหนัง, มดี

พับ, นาฬกิายหีอ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ เดนิทางต่อสู่

เมอืงอนิเทอรล์าเกน (Interlaken) เมอืงระหว่างทะเลสาบ เป็นเมอืงทตีังอยู่

ระหวา่ง ทะเลสาบทนู (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz) 

อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ 

ระยะทาง 69 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 
 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง (ชสีสวสิฟองดรู)์  

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทหีกของการเดนิทาง   อนิเทอรล์าเกน – ยอดเขาจงุเฟรา - ซงัคทก์ลัเลนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด ์(Grindelwald) เมืองตากอากาศที

สวยงามและยังเป็นทตีังสถานีรถไฟขนึสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละ

เมอืปี คศ.2001  องคก์ารยเูนสโกประกาศใหย้อดเขาจูงเฟรา เป็นพนืทมีรดกโลก

ทางธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรป นําคณะนังรถไฟท่องเทยีวธรรมชาต ิขนึพชิติ

ยอดเขาจูงเฟราทมีคีวามสูงกว่าระดับนําทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร 

ระหว่างเสน้ทางขนึสู่ยอดเขาท่านจะไดผ้่านชมธารนําแข็งทีมขีนาดใหญ่จนถงึ 

สถานรีถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานรีถไฟทอียู่สูงทสีุดใน

ยุโรป (Top of Europe) เขา้ชมถํานําแข็ง (Ice Palace) ทแีกะสลักให ้

สวยงาม อยูใ่ตธ้ารนําแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

ระยะทาง 20 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 20 นาท ี
 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนเขา อาหารพนืเมอืง  

บา่ย สัมผัสกับภาพของธารนําแข็ง Aletsch Glacier ทยีาวทสีดุในเทอืกเขาแอลป์ 

ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระใหท้่านได ้

สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอด

เขา และทไีม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยททํีาการไปรษณียท์สีูงทสีุดใน

ยุโรป นําคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซําเสน้ทางเดมิ ใหท้่านไดช้มววิ

ทวิทัศน์ทสีวยงามและแตกต่างกันจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรุนเนนิ

(Lauterbrunnen) จากนันนําท่านเดนิทางสู่เมอืงซงัคทก์ลัเลนิ (Sankt 

Gallen)  

 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 221 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.15 ชม. 
 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง  

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม RADISSON BLU หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทเีจ็ดของการเดนิทาง            ซงัคทก์ลัเลนิ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– อนิสบ์รคู 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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10.00 น. นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมอืงเล็กๆที

สวยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนแีละออสเตรยี เพอืนําท่าน

เดนิทางขนึปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน ์

(Neuschwanstein  Castle) นําชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิรา

ในดสินยีแ์ลนด ์ซงึปราสาทนอยชวานสไตน ์ตังตระหงา่นอยูบ่นยอดเขาดจุ

ปราสาทในเทพนยิาย ซงึเป็นปราสาทของพระเจา้ลดุวคิท ี2 หรอื เจา้ชายหงส์

ขาว  ชมความวจิติรพสิดารของหอ้งตา่งๆ ทไีดรั้บการตกแตง่อยา่งงดงามดว้ยการ

ออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ ซงึเป็นนักประพันธเ์พลงททีรงโปรดปรานยงิ 

 

ระยะทาง 158 ก.ม.  
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 2.30 ชม. 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง (ขาหมเูยอรมนั)  

 ออกเดนิทางต่อสู่เมอืงอนิสบ์รูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแควน้          

ทโีรล เป็นเมอืงเอกดา้นการท่องเทยีวของประเทศออสเตรยี ตังอยูร่มิฝังแมนํ่าอนิ 

ซงึคําว่าอนิสบ์รูคนัน แปลว่า สะพานแห่งแม่นําอนิ มลีักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่

ระหว่างเทอืกเขาแอลป์ ชมหลงัคาทองคํา(Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์

สําคัญของเมืองอินส์บรูค ซงึตังอยู่ในเขตเมืองเก่า สรา้งขึนโดยจักรพรรด ิ

Friedrich ท ี4 ในชว่งตน้ศตวรรษท ี15 สําหรับเป็นทปีระทับของผูป้กครอง

แควน้ทโิรล ตอ่มาจักรพรรด ิMaximilian 

ระยะทาง 115 ก.ม.  
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 2 ชม. 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม RAMADA INNSBRUCK TIVOLI หรอืเทยีบเทา่  

วนัทแีปดของการเดนิทาง       อนิสบ์รคู – ฮลัสตทั – เวยีนนา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ออกเดนิทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่     

4,500 ปี เมอืงทตีังอยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งาม

ราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมอืงทโีรแมนตกิทสีดุใน Salzkammergut เขตที

ระยะทาง 251 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.45 ชม. 
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อยูบ่นอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่ ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืง

นวีา่เป็นไขม่กุแหง่ออสเตรยี และเป็นพนืทมีรดกโลกของ UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพยีงเดนิเทยีวชมเมอืงเสมอืนหนงึทา่นอยูใ่นภวังคแ์หง่

ความฝัน 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง  

 นําเดนิทางสูก่รุงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี ผ่านชม

เสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพนืทอีนัเขยีวชอุม่ของป่าไมแ้หง่ออสเตรยี 

ระยะทาง 289 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4.45 ชม. 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง  

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม AUSTRIA TREND VIENNA  หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทเีกา้ของการเดนิทาง       เวยีนนา – สนามบนิ   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ทแีวดลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงาม

สถาปัตยกรรมเกา่แก ่ผา่นชมโรงละครโอเปรา่ ทสีรา้งขนึในระหวา่งปีค.ศ.

1863-1869 แตต่ัวอาคารไดถ้กูทําลายไปในระหวา่งสงครามโลกครงัท ี2 และ

เปิดใหมอ่กีครงัในปีค.ศ.1955, ผา่นพระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg 

Palace) ซงึเป็นกลุม่อาคารทเีคยเป็นทปีระทบัของราชสํานักฮปัสบรูก์ มาตังแต่

ครสิตศ์ตวรรษท ี13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษท ี20 

 

10.30 น. นําเดนิทางสู ่สนามบนิกรงุเวยีนนา เพอืใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษ ี(Tax 

Refund) และมเีวลาในการเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

 

14.30 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีTG931 

***คณะเดนิทางวนัท ี18-27 ก.พ. 61 ออกเดนิทาง เวลา 13.30 น. ถงึ

กรงุเทพฯ เวลา 05.20 น. 

 

วนัทสีบิของการเดนิทาง       กรงุเทพฯ   

05.30 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

 

 
รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์, ขอสงวนสทิธกิารยา้ยเมอืงทเีขา้พัก 

เชน่ กรณีทเีมอืงนันมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงทใีกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสม 
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หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยททีาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ รวมถงึ

กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทังในกรณีทที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํีาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณทีคีณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทกุครงั 

มฉิะนนัทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ 

 
 
 
 
 

โปรแกรม : 4 COUNTRIES IN LOVE  
อติาล-ีสวติเซอรแ์ลนด-์เยอรมน-ีออสเตรยี 10 วนั 7 คนื  
โดยสายการบนิไทย (TG) 
 

กาํหนดวนัเดนิทาง:           18-27  ก.พ. 61 

    17-26  ม.ีค. 61 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 67,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 67,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 8,000.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 67,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
67,900.- 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ 

ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 
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1. คา่ตัวเครอืงบนิ ชนัประหยัด ( Economy Class) ทรีะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี 

คา่ประกันอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงนืไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพมิเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

 

 

 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นําหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชนิ,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้  

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

ในกรณีไมใ่ชต้วัเครอืงบนิ ลดทา่นละ  22,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศอติาล ี

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
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6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ, พนกังานขบัรถ  (18 ยูโร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 10 x 3 = 30 ยโูร ) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%  
 

 

 

 

1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิมดัจํา

แลว้เทา่นนั 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมอืไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ท ีก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ 

5. การยนืวซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมีขันตอนการยนืวซี่าไม่เหมอืนกัน ทังแบบหมู่คณะและยืน รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชวัโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์งัหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารทดีแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขนึ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยนืวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบล่วงหนา้เพอืวางแผนในการขอวซี่าของทา่น ซงึบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทคี่อนขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนินเรืองการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทตีนพํานักหรือ

ศกึษาอยูเ่ทา่นัน 

เงอืนไขการจอง 

เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จําเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ 

ขอ้มูลเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืขอวซีา่ 
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4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่าํกวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยนืคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนืองจาก

ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยงิในการยนืคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

สาํหรับตดิวซีา่ไมต่าํกวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทใีส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้าํรองทนัีงพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธกิารเรยีกเก็บคา่มัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทเีกดิขนึ 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นังท ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทสีายการบนิกําหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้มีรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้(นําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้นัีง Long 

leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีชค็อนิเทา่นัน 

 

 

 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจํานวนทบีรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางใน

คณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตวั 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียนืวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืนวซี่า / ค่ามัดจําตัวเครืองบนิ หรือค่าตัว

เครอืงบนิ (กรณีออกตวัเครอืงบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทกีรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

 

 

ขอ้มูลเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
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เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 15 วนั 

ยนืวซี่าแสดงตนทศีนูยย์นืวซี่า VFS Global(สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการ

และทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยนืวซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง

ออกมาได ้

 

 

 

1. เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้ง

คู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัต่าง

ประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชนักนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 

ทา่น ซงึถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมี

ความจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนอืงจากโรงแรมนนัไม่สามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธใินการเรยีกเก็บเงนิเพมิเตมิในกรณีทอีาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติาํ  

3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ

ในการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทมีลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 
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**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ** 

 

หมายเหต:ุ การยนืวซี่าแตล่ะครงักบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งทําการยนืวซีา่      ประเภทหมูค่ณะ 

เทา่นนั โดยการยนืเป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจีํานวน 15 คน ขนึไป โดยทางศูนยร์บัยนื จะเป็นผู ้

กําหนดวนัยนืวซี่าเทา่นนั ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยนืวซี่าในวนัทกีําหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ (Premium) ดงัน ี 

 ในกรณีทเีหลอืระยะเวลายนืวซี่านอ้ยกว่า 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง              ม ี

คา่ใชจ้า่ยเพมิ  ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทเีหลอืเวลายนืวซีา่เหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนั มคีา่ Fast Track เพมิเตมิอกี ทา่น

ละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ทงัน ีคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระกบัทางศนูยร์บัยนืโดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยนืขอวซีา่จะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยนืขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนรีวมไปถงึผู ้

เดนิทางทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ (พนืหลัง

ขาวเท่านัน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัวไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนั

กอ่นวนัยนืวซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทสีามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พนีอ้ง ทมีสีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถา่ยสาํเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทอีอกคา่ใชจ้า่ย 
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3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้อีอกให ้และผูท้ถีกูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเรมิทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบันทกํีาลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทบีดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชแีจงวา่

ทําไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทสีถานทตูดว้ย ทงัสองทา่น (เฉพาะควิเดยีวเท่านัน) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่
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เทา่นนั 

 

เอกสารยนืวซี่าอาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพมิเตมิ 

 
 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยนืวซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี
 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนอืงจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 
ชอื – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

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

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

3. ชอืตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

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

5. สถานทเีกดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทเีกดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยกําเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อนืๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชอื-นามสกลุ ทอียู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทอียูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.................................................................อเีมล

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

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสอืผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชอืบรษัิทหรอืรา้นคา้ ทอียู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชอื ทอียูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 
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14. วซีา่เชงเกนทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ังแตว่นัท.ี..............................ถงึวนัท.ี.................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนวิมอืเพอืการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น ี

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุนัท ีหากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้นืออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุอื .............................................    

สงิทชีว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สงิทชีว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทพัีกทมีผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทพัีกลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทังหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อนืๆ (โปรดระบ)ุ     อนืๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ 

ทงันบีรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั 


