
 

 
โดโลไมท ์บาวาเรยี ทโีรล 
อติาล ี– เยอรมน ี– ออสเตรยี 

9 วนั 6 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

   

 

 

  
• นําทา่นเที:ยวเกาะเวนสิ (Venice) อนัสดุแสนโรแมนตกิ  
• เที:ยว 2 แควน้ 3 ประเทศ บาวาเรยี และ ทโีรล   
• ขึCนกระเชา้สูเ่นนิเขา แอลป์ ด ิซุสซี: ในเขตอทุยานโดโลไมท ์
• ชมยอดเขาซุกสปิตเซ ่(Zugspitze) ยอดที:สงูที:สดุในเยอรมน ี
• เขา้ชม พระราชวงัแฮเรนเคยีมเซ ่พระราชวงัที:ไดร้บัการขนานนามเป็น “แวรซ์ายนแ์หง่บาวา

เรยีน” 
• เต็มอิ:มกบัธรรมชาต ิที:สดุแสนงดงามของฮลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกอายกุวา่ 4,500 

ปี 

ราคาเร ิ:มตน้  59,900.-



         กาํหนดการเดนิทาง        

    

  เสน้ทางการเดนิทาง 

   

วนัที:   26 ก.ค.-3 ส.ค. 61 59,900.-

วนัที:   9-17, 22-30 ส.ค. 61 62,900.-

วนัที:   9-17 ก.ย., 24 ก.ย.-2 ต.ค. 61 62,900.-

วนัที:   2-10 ต.ค. 61 59,900.-

วนัที:   16-24 ต.ค. 61 62,900.-

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที:ยง คํ:า
โรงแรมที:พกั  
หรอื เทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2 ดไูบ – มลิาน – ดโูอโมม่ลิาน – เวโรน่า – เวนสิเมสเตร ้ ✈ O O RUSSOTT 

3 เวนสิเมสเตร ้– เกาะเวนสิ – โบลซาโน่ O O O
PARKHOTEL 
LAURIN

4
โบลซาโน – ออรท์เิซ ่– ขึ>นกระเชา้สูแ่อลป์ ด ิซสุเซ ่ 
– การม์ชิ พารเ์ทน่ เคยีรเ์ชน่

O O X
MERCURE 
GARMISCH 
PARTENKIRCHEN

5 การม์ชิ – เขาซกุสปิตเซ ่– พระราชวงัแฮเรนเคยีมเซ ่– โรเซนไฮม์ O O O
TRYP BY 
WYNDHAM 
ROSENHEIM

6
โรเซนไฮม ์– เบริช์เต็ทกาเดน้ – ทะเลสาบโคนกิ – ฮลัสตทัท ์– 
ลนิซ์

O O O
TRANS WORLD  
DONAUWELLE

7 ลนิซ–์ เมลค ์– Outlet – เวยีนนา O O X
BEST WESTERN 
PLUS AMEDIA 
WIEN 

8 เวยีนนา – สนามบนิ O X ✈

9 ดไูบ – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈



   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที: 1: กรงุเทพฯ – ดไูบ

17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ

เอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีN คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

21.05 น. ออกเดนิทางสูก่รงุมลิาน โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีNยวบนิทีN EK 373

วนัที: 2: ดไูบ – มลิาน – ดโูอโมม่ลิาน – เวโรนา่ – เวนสิเมสเตร ้

00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลี:ยนเครื:อง 

03.35 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยเทีNยวบนิ EK 101

08.15 น.
 

ถงึ สนามบนิมลิาโนมลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี (เวลาทอ้งถิNนชา้กวา่ประเทศไทย 5 

ชัNวโมง และจะเปลีNยนเป็น 6 ชัNวโมงในวนัทีN 28 ตลุาคม 2561) นําทา่นผ่ านดา่นตรวจคนเขา้เมื องและ

ศลุกากร จากนั>นเดนิทางสู ต่วัเมอืงมลิาน (Milan) เมอืงทีNเรยีกไดว้า่ เป็นเมอืงหลวงแหง่แฟชัNนของ

โลก นําทา่นถา่ยรปูดา้นนอกของมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) ทีNสรา้งดว้ย

ศลิปะแบบนโีอโกธคิ ผสมผสานกนั ชมความงดงามอนัน่าอศัจรรย ์  ของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยั

ฟื>นฟศูลิปวทิยาการ นําทา่นชม แกลเลอร ี วคิเตอร ์ เอ็มมานเูอล (Galleria Vittorio Emanuele 

II) ซึNงนับวา่เป็นชอ้ปปิ>งมอลลท์ีNสวยงาม หรหูราและเกา่แกท่ีNสดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิ

เตอร ์ เอ็มมานูเอล ทีN 2 ผูร้เิร ิNมการรวมชาตหิวัเมอืงตา่งๆในอติาล ี และอนุสาวรยีข์องศลิปินชืNอดงัในยคุ

เรเนซองสอ์กี 1 ทา่น คอืลโีอนารโ์ด ดารว์นิซีN ทีNอยูใ่นบรเิวณ ดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่  

เที:ยง      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวโรนา่ (Verona) เมอืงใหญอ่นัดบั 2 รองจากเวนสิ ของแควน้เวเนโต ้ และ

เมอืงเวโรน่ายังไดข้ึ>นทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององคก์ารยเูนสโกเมืNอปี คศ. 2000 

อกีทั >งวลิเลยีม เชกสเปียร ์นักกวแีละนักเขยีนบทละครชาวองักฤษ ผูไ้ดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นนักเขยีนผูย้ ิNง

ใหญ่ของอังกฤษและของโลกยังใชบ้รรยากาศและเรืNองราวความรักของหนุ่มสาวสองตระกลูในเวโรน่า 

แตง่เป็นละครโศกนาฏกรรมขึ>นเมืNอปี ค.ศ. 1595 เรืNอง โรมโิอกบัจเูลยีต  จากนั>นนําทา่นเดนิชมอาคาร

บา้นเรอืนสสีดใสสวยงาม จัตรัุสกลางเมอืงทีNคกึครื>นมชีวีติชวีา จากนั>นพาทา่นถา่ยรปูกบัโรงละครโรมนั

กลางแจง้ (Verona Arena) ทีNมขีนาดใหญเ่ป็นอนัดบั 3 ของโลก สรา้งขึ>นเมืNอตั >งแตส่มัยศตวรรษทีN 1 

โดยมลีักษณะเชน่เดยีวกบัโคลอสเซยีมในกรงุโรม เพยีงแตม่ขีนาดเล็กกวา่ ซึNงปัจจบุันยังคงมกีารเปิด

แสดงโอเปรา่หรอืคอนเสริต์กลางเเจง้ในสนามกฬีาอยูเ่ป็นประจํา นําทา่นถา่ยรปูดา้นนอกกบับา้นเลขที: 

23 ของจเูลยีต ชมระเบยีงแหง่เรืNองราว โรแมนตกิทีNจเูลยีตเฝ้ารอคอยพบโรมโิอทกุคํNาคนื และบรเิวณ

หนา้บา้นยังมรีูปปั>นสํารดิขนาดเทา่ตัวจรงิของจูเลยีต ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวนสิ 

(Venice Mestre)  ฝัNงแผ่นดนิใหญ่  เมอืงหลวงของแคว น้เวเนโต เวนสิถกูสรา้งขึ>นจากการเชืNอมเกาะ

เล็ก ๆ จํานวนมากเขา้ดว้ยกนัในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี ซึNงเป็นสว่นหนึNงของทะเลอาเดรยีตรกิ เป็น

เมอืงทา่โบราณ และเป็นเมอืงทีNใชค้ลอง ในการคมนาคมมากทีNสดุ 

คํ:า      รับประทานอาหารคํNา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

     เข้าสู่ที่พัก โรงแรม RUSSOTT HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที: 3: เวนสิเมสเตร ้– เกาะเวนสิ – โบลซาโน่



เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทาง สูท่า่เรอืตรอนเคตโต ้ (Tronchetto) นําทา่นลอ่งเรอืผา่นชมบา้นเรอืนของชาว

เวนสิ สูเ่กาะเวนสิ หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงทีNไม่ เหมอืนใคร โดยใช ้

เรอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มสีมญานามวา่เป็น "ราชนิแีหง่ทะเลเอเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญก่วา่ 118 

เกาะ และมสีะพานเชืNอมถงึกนักวา่ 400 แหง่ ขึ>นฝัNงทีNบรเิวณซานมารโ์ค ศนูย์กลางของเกาะเวนสิ จากนั>น

นําทา่นเดนิชมความงามของเกาะเวนสิ ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ทีNมเีรืNองราวน่า

สนใจในอดีต เมืNอนักโทษทีNเดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสูคุ่กจะไดม้ีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลก

ภายนอกเป็นครั >งสดุทา้ยระหวา่งเดนิผา่นชอ่งหนา้ตา่งทีNสะพานนี>  ซึNงเชืNอมตอ่กบัวงัดอดจ ์ (Doge’s 

Palace) อนัเป็นสถานทีNพํานักของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี        ซึ Nงนั กโทษชืNอดงัทีNเคยเดนิผา่น

สะพานนี>มาเเลว้คอื คาสโนวา่นัNนเอง นําทา่นถา่ยรปูบรเิวณจตัรุสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) 

ทีNนโปเลยีนเคยกลา่วไวว้า่ “เป็นหอ้งนัNงเลน่ทีNสวยทีNสดุในยโุรป” จัตรัุสถกูลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม 

รวมทั >งโบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ทีNมโีดมใหญ ่5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน ์จาก

นั>นอสิระใหท้า่นไดม้เีวลาเทีNยวชมเกาะอนัแสนโรแมนตกิ เชน่ เพืNอชมมนตเ์สน่หแ์หง่นครเวนสิ, เขา้ชม

โบสถซ์านมารโ์ค, ชอ๊ปปิ>งสนิคา้ของทีNระลกึ อาทเิชน่ เครืNองแกว้มรูาโน่,หนา้กากเวนสิ หรอืนัNงจบิกาแฟใน

รา้น Café Florian ทีNเปิดใหบ้รกิารมาตั >งแตปี่ ค.ศ.1720

เที:ยง      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื>นเมอืง (สปารเ์ก็ตตีCหมกึดาํ)

บา่ย สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลบัสูฝั่Nงแผน่ดนิใหญ ่Venice Mestre จากนั>นเดนิทางสูต่วัเมอืงโบลซา

โน่ (Bolzano) เม ืองทางตอนเหนื อของอ ิตาลที ี Nเป็นประตูเข า้สู่อุทยานแห่งชาตโิดโลไมท ์

(Dolomites) ทีNไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ร UNESCO เมืNอปี 2009 ลักษณะ

ภมูปิระเทศเป็นหนา้ผาสงู สลบักบัหบุเหวลกึ โดยภมูปิระเทศของเทอืกเขาโดโลไมทเ์คยเป็นแนวปะการัง

มากอ่นเมืNอ 500 ลา้นปีทีNแลว้ ตวัเทอืกเขานั>นเป็นเทอืกเขาหนิปนูเป็นแนวตอ่ๆ กนักนิพื>นทีNกวา้งใหญจ่น

เกดิหุบเขาสเีขยีวและทะเลสาบมากมายโดยในฤดหูนาวหมิะจะปกคลุมยอดเห็นเป็นสขีาวโพลนไปหมด 

และตวัเมอืงโบลซาโนลอ้มรอบดว้ยแมนํ่>า งดงามดว้ยโบสถ ์วหิาร โดยเมอืงนี>เป็นศนูยก์ลางการปลกูผลไม ้

ใหญท่ีNสดุในอติาล ีและยงัเป็นเมอืงหลวงของแควน้ทโิรลใตด้ว้ย (South Tyrol)

คํ:า       รับประทานอาหารคํNา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

     เข้าสู่ที่พัก โรงแรม PARKHOTEL LAURIN หรอืเทยีบเทา่  

วนัที: 4: โบลซาโน – ออรท์เิซ ่–ขึCนกระเชา้สูแ่อลป์ ด ิซุสเซ ่– การม์ชิ พารเ์ทน่ เคยีรเ์ชน่

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืง ออรท์เิซ ่(Ortisei)  ศนูยก์ลางของแถบอทุยานโดโลไมท ์ โดยเมื องนี>เป็น

เมอืงทีNอยูใ่นหบุเขา มเีทอืกเขาลอ้มรอบสวยงามอสิระใหท้า่นพักผอ่นเพลดิเพลนิ กบัอากาศอันบรสิทุธิ ̂

ชมววิทวิทัศนท์ีNสวยงามแปลกตา นําทา่นน ั:งกระเชา้แบบกอนโดลาขนาดมาตรฐานขึ>นสูบ่นเนนิเขาทีN

เรยีกวา่ แอลป์ ด ิซุสเซ ่(Alpe di Siusi ) นําทา่นชมววิทวิทศันบ์นทุง่หญา้ราบเลยีบบนภเูขา ที:ได้

ข ึCนชื:อวา่ “กวา้งใหญท่ี:สดุในยโุรป”  ใหท้า่นไดส้มัผสัความมหศัจรรยข์องทวิทศันม์มุสงูของเทอืก

เขาโดโลไมท ์ เวลาทีNมองลงไปดา้นลา่งจะยงัเห็นบา้นเรอืนในสไตลย์โูรเปี>ยนรสีอรท์กระจายอยูต่ามไหล่

เขา อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ถา่ยรปูตามอธัยาศยั จากนั>นนําทา่นนัNงกระเชา้กลบัลงสูด่า้นลา่ง 

***การนัNงกระเชา้ หากสภาพอากาศหรอืมเีหตขุดัขอ้งไมส่ามารถขึ>นไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ̂นการงด

ใหนั้Nงกระเชา้เพืNอความปลอดภยั ***

เที:ยง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื>นเมอืง 



บา่ย ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นตอ่ไปยงัเมอืงการม์ชิ พารเ์ทน่ เคยีรเ์ชน่ (Garmisch Partenkirchen) 

ประเทศเยอรมน ี

***เสน้ทางยอดเขาโดโลไมต ์สําหรับผูท้ีNมอีาการเมารถ ควรพกยาตดิตวัไปดว้ย เนืNองจากเป็นเสน้ทางคด

เคี>ยวลดัเลาะความสวยงามของยอดเขาแอลป์***

คํ:า      อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

      เขา้สูท่ีNพัก โรงแรม MERCURE HOTEL GARMISCH PARTENKIRCHEN หรอืเทยีบเทา่   

วนัที: 5: การม์ชิ – เขาซุกสปิตเซ ่– พระราชวงัแฮเรนเคยีมเซ ่– โรเซนไฮม ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นสู ่สถานรีถไฟซุกสปิตเซ ่ เพื:อโดยสารรถไฟไตเ่ขาเดนิทางขึ>นสู ่ยอดเขาซุกสปิตเซ ่ภเูขาทีN

สงูทีNสดุในเยอรมัน ใหท้า่นชืNนชมทัศนยีภาพทีNสวยงามตลอด2ขา้งทาง จนถงึลานหมิะบนความสงูระดับ 

2,000เมตร นําทา่นเปลี:ยนเป็นกระเชา้เคเบลิคารเ์พืNอไตร่ะดบัความสงูสู ร่ะดบัความสงู 3,000 เมตร ให ้

เวลาทา่นเดนิเลน่ถา่ยรปูและชืNนชมความสวยงามของเทอืกเขาแอลป์ และบนยอดเขาซกุสปิตเซ ่ นั>นเป็น

อกีหนึNงพรมแดนทางธรรมชาตขิองเยอรมนัและออสเตรยี

เที:ยง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขา อาหารพืCนเมอืง 

บา่ย นําทา่นเดนิทางนัNงเรอืขา้มสูเ่กาะเคยีมเซ (Chiemsee Island) อนัเป็นทีNตั >งของพระราชวงัแฮเรนเคยีม

เซพ่ระราชวงัทีNไดรั้บการขนานนามใหเ้ป็น “พระราชวงัแวรซ์ายน ์ แหง่ บาวาเรยีน”  โดยพระราชวงันี>ถกู

สรา้งโดยพระเจา้ลคุวคิทีN 2 แหง่บาวาเรยี หรอืเจา้ชายหงสข์าว โดยมตีน้แบบมาจากพระราชวงัแวรซ์ายน์

ในประเทศฝรัNงเศส ตวัพระราชวงัโอบลอ้มดว้ยความรม่รืNน ของป่าไมน้านาพันธแ์ละเชืNอมดว้ยคลองขนาด

ใหญ ่ ขนาบขา้งดว้ยสนามหญา้, สวยสวยและนํ>าพุ นําท่านเขา้ชม พระราชวงัแฮเรนเคยีม

เซ(่Herrenchiemsee Palace ) ภายในตกแตง่ดว้ยศลิปะอลงัการจากชา่งฝีมอืในยคุนั>นทีNทา่นจะได ้

เห็นจากหอ้งวา่ราชการ, หอ้งบรรทม, หอ้งฉลองพระองค ์และทีN โดดเดน่ทีNสดุคอืหอ้งกระจก (The Hall of 

Mirrors) ออกแบบในสไตลเ์ฟรนชโ์รโคโค ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงโรเซนไฮม ์

(Rosenheim) เมอืงเล็กๆในแควน้บาวาเรยี อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ถา่ยรปูตามอธัยาศยั

คํ:า        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื>นเมอืง 

       เขา้สูท่ีNพัก โรงแรม TRYP BY WYNDHAM ROSENHEIM หรอืเทยีบเทา่    
 

วนัที: 6: โรเซนไฮม ์– เบริช์เต็ทกาเดน้ – ทะเลสาบโคนกิ – ฮลัสตทัท ์– ลนิซ์

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเบริช์เต็ทกาเดน้ (Berchtesgaden) เมอืงสวยในเขตบาวาเรยีทีNหอ้มลอ้มไป

ดว้ยเทอืกเขาและงดงามดว้ยทะเลสาบตา่งๆใหเ้วลาทา่นไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืงทีNเดมิเป็นศนูยก์ลางทางการ

คา้และการสํารวจหาเกลอืและสนิแร ่ บรเิวณเมอืงเกา่เต็มไปดว้ยศลิปะและการสรา้งอาคารในรปูแบบบา

วาเรยีตอนบนทีNมเีอกลักษณ์เฉพาะตัวตกแตง่ดว้ยลายปนูสไตลส์ตัดโก ้ นําทา่น ชมความสวยงามของ 

ทะเลสาบโคนกิ (Konig See) ทีNแปลวา่ทะเลสาบพระราชา เพราะเป็นทะเลาสาบทีNมคีวามลกึทีNสดุ

และเป็นทะเลสาบทีNไดช้ืNอวา่นําใสทีNสดุในเยอรมน ี เป็นฟยอรด์ งดงามทีNสดุในเยอรมน ี แหลง่กําเนดิมา

จากการละลายของหมิะบนยอดเขา อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ทีNทะเลสาบตามอธัยาศยั โดยทา่นอาจจะเดนิ

ชมความงามโดยรอบ หรอื ถา่ยรปูกบักบัทะเลสาบสเีขยีวมรกตตดักบัสฟ้ีาของทอ้งฟ้าโดยมเีทอืกเขาแอ

ลป์เป็นฉากหลงักไ็ด ้

เที:ยง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื>นเมอืง 



บา่ย ออกเดนิทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี เมอืงทีNตั >งอยู ร่มิ

ทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมอืงทีNโรแมน

ตกิทีNสดุใน Salzkammergut เขตทีNอยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยี

ใหฉ้ายาเมืองนี>ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื>นทีNมรดกโลกของ UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพยีงเดนิเทีNยวชมเมอืงเสมอืนหนึNงทา่นอยู ใ่นภวงัคแ์หง่ความฝัน เดนิทางตอ่สู่

เมอืงลนิซ ์ เมอืงมกีารผลติเหล็กกลา้ เครืNองจักร อปุกรณไ์ฟฟ้า ผลติภณัฑ์ ยาสบู เมอืงนี>พัฒนามาจาก

คา่ยสมัยโรมัน เป็นศนูยก์ลางการคา้ทีNสําคัญในครสิตศ์ตวรรษทีN 13 ไดรั้บความเสยีหายอยา่งมากใน

สงครามโลกครั>งทีNสอง

คํ:า        รับประทานอาหารคํNา ณ ภตัตาคาร อาหารพื>นเมอืง 

       เขา้สูท่ีNพัก โรงแรม TRANS WORLD HOTEL DONAUWELLE หรอืเทยีบเทา่   

วนัที: 7: ลนิซ ์– เมลค ์– Outlet – เวยีนนา 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเมลค ์ เป็นทีNตั >งของสาํนกัสงคเ์มลค ์ แอบบยี ์ (Melk Abbey) ทีNอลงัการและ

วจิติรการตา โดยตั >งอยูบ่นเนนิเขาเหนอืแมนํ่>าดานูบ สรา้งขึ>นเมืNอปี ค.ศ. 1089 อดตีปราสาทของขนุนาง

ชั >นสงู ลโีอโพลดท์ีN 2 มากราฟแหง่ออสเตรยี ใหเ้วลาทา่นเดนิชมเมอืงทีNสวยงาม

เที:ยง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย จากนั>นนําทา่นเดนิทางสู ่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระ

ชอ้ปปิ>งสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, 

CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE,  OAKLEY, DIESEL และอืNนๆอกีมากมาย 

*** เนื:องจาก OUTLET จะปิดทาํการในว ันอาทติย ์ ถา้หากคณะใดตรงกบัวนัอาทติยใ์นวนัน ัCน 

ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน***นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่ กรุงเวยีนนา 

(Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี ผา่นชมเส น้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพื>นที Nอนัเขยีว

ชอุม่ของ    ป่าไมแ้หง่ออสเตรยี

คํ:า        อสิระอาหารคํNาตามอธัยาศยั 

       เขา้สูท่ีNพัก โรงแรม BEST WESTERN PLUS AMEDIA WIEN หรอืเทยีบเทา่    

วนัที: 8: เวยีนนา – สนามบนิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ทีNแวดลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเกา่แก ่

ผา่นชมโรงละครโอเปรา่ ทีNสรา้งขึ>นในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารไดถู้กทําลายไปใน

ระหว่างสงครามโลกครั >งทีN 2 และเปิดใหม่อีกครั >งในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวงัฮอฟเบริก์ 

(Hofburg Palace) ซึNงเป็นกลุม่อาคารทีNเคยเป็นทีNประทับของราชสํานักฮัปสบรูก์ มาตั >งแตค่รสิต์

ศตวรรษทีN 13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษทีN 20

เที:ยง       อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั

จากนั>นเชญิชอ๊ปปิ>งสนิคา้เครืNองแกว้สวาร็อฟสกี> หรอืสนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ Louis Vitton, Gucci, 

รา้นนาฬกิา Bucherer, สนิคา้เสื>อแฟชัNนทนัสมยั เชน่ Zara, H&M ฯลฯ และสนิคา้ของฝากเช่น ชอ๊คโก

แลตโมสารท์ หรอืแวะชมิของหวานทีNรา้น THE DEMEL รา้นเบเกอรร์ีNและชอ๊คโกแลตทีNเกา่แก ่เริNมกจิการ

ตั >งแตปี่ 1786 ในยา่น ถนนคารน์ทเ์นอร ์(Karntnerstrabe) ใจกลางกรงุเวยีนนา

18.00 น. นําคณะเดนิทางสู ่สนามบนิเวทชาท เพืNอใหท้า่นมเีวลาในการทํา  คนืภาษ ี(Tax Refund) และ 

มเีวลาในการเลอืกซื>อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ



22.45 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเที:ยวบนิที: EK 126

วนัที: 9: ดไูบ – กรงุเทพฯ 

06.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพืNอรอเปลีNยนเครืNอง

09.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีNยวบนิทีN EK 372

19.15 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิXการยา้ยเมอืงที:เขา้พกั เชน่ กรณีที:เมอืง

น ัCนมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที:ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี:ยนตาม

ความเหมาะสม

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการทีNจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีNทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีNยวบนิ รวมถงึ

กรณีทีNกองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั >งในกรณีทีNทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี>าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึNง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการเปลีNยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีNยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการเปลีNยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณี ทีNคณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมื:อทา่นทาํการซืCอโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ื:อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที:ลกูคา้ตอ้งออกต ัYวโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที:ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัCง มฉิะน ัCนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัCงส ิCน

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี:ยนแปลงได ้ท ัCงนีCข ึCนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที:ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั



โปรแกรม : โดโลไมท ์บาวาเรยี ทโีรล อติาล ี– เยอรมน ี– ออสเตรยี 9 วนั 6 
คนื โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

กาํหนดวนัเดนิทาง:     26 ก.ค.-3 ส.ค. 61, 2-10 ต.ค. 61  

กาํหนดวนัเดนิทาง:    9-17, 22-30 ส.ค. 61, 9-17 ก.ย., 24 ก.ย.-2 ต.ค. 61, 16-24 ต.ค. 61 

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 59,900.-

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ:มเตมิเร ื:องโรงแรมที:พกั) 59,900.-

พกัหอ้งเดี:ยว เพิ:มทา่นละ 10,500.-

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 59,900.-

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ:มเตมิเร ื:องโรงแรมที:พกั)
59,900.-

ราคาไมร่วมต ัYวเครื:องบนิทา่นละ 39,900.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศอติาล ี

(ผูย้ ื:นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื:นวซีา่ในวนัยื:น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

ช ัCนธรุกจิเพิ:มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ:มตน้ที:ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื:อที:น ั:ง confirm เทา่น ัCน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ:ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 62,900.-

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ:มเตมิเร ื:องโรงแรมที:พกั) 62,900.-

พกัหอ้งเดี:ยว เพิ:มทา่นละ 10,500.-

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 62,900.-

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ:มเตมิเร ื:องโรงแรมที:พกั)
62,900.-

ราคาไมร่วมต ัYวเครื:องบนิทา่นละ 42,900.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศอติาล ี

(ผูย้ ื:นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื:นวซีา่ในวนัยื:น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

ช ัCนธรุกจิเพิ:มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ:มตน้ที:ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื:อที:น ั:ง confirm เทา่น ัCน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ:ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **



อตัราคา่บรกิารนีCรวม  
คา่ตัaวเครืNองบนิ ชั >นประหยดั ( Economy Class) ทีNระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั 

และอยูภ่ายใตเ้งืNอนไขของสายการบนิ) 

คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีNยวตามรายการ  

คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีNระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่   

คา่อาหารตามทีNระบใุนรายการ 

คา่เขา้ชมสถานทีNทอ่งเทีNยวตามรายการ 

คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื:อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที:) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืNนไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืCอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื:องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ:มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีCยประกนัเร ิ:มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีCยประกนัเร ิ:มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที:มอีายตุ ัCงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

คา่ภาษมีลูคา่เพิ:ม 7% 

อตัราคา่บรกิารนีCไมร่วม  
คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครืNองดืNมทีNสัNงพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ>าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ>น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที่

สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

คา่ธรรมเนยีมนํ>ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีNสายการบนิมกีารปรับขึ>นราคา 

คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึNงทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี(จาํนวน 3,000 บาท ชําระพรอ้มเงนิมดัจาํ) 

คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ:น  (16 ยโูร) 

คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 ยโูร) 

เง ื:อนไขการจอง 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที:น ั:งจะยนืยนัเมื:อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัCน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีNเดนิทาง ทีNมอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพืNอทําการจองควิยืNนวซีา่ ภายใน  3 วนันับจากวนัจอง  

หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมืNอไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที:ตอ้งการออกต ัYวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีN  

กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั >ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีN ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ̂มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีNเกดิขึ>น 

5. การยืNนวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั >นตอนการยืNนวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั >งแบบหมูค่ณะและยืNน  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพืNอประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ทีN 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นัNงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีNยวใน

ระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัNวโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนืNองจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั >งหมด 



เง ื:อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที:เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที:เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จาํเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที:เกดิขึCนจรงิ 

  ขอ้มลูเพิ:มเตมิเร ื:องต ัYวเครื:องบนิและที:น ั:งบนเครื:องบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีNนัNงพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัaวเครืNองบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก̂าร

เรยีกเกบ็คา่มดัจําตัaวเครืNองบนิ ซึNงมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัaวเครืNองบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ̂รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีNเกดิขึ>นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นัNงทีN Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีNจะนัNงตอ้งมี คณุสมบตัติรงตามทีNสายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีNมี

รา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืNนไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีNเครืNองบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้ (นํ>าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีNมปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ีNนัNง Long leg ขึ>นอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีNเชค็อนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีNเชค็อนิเทา่นั>น 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึ>นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั >งหมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ̂เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั >งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิXในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัCงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที ่ 

     บรษิทัฯกาํหนดไว ้(30ทา่นขึCนไป) เนืNองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืNนทีNเดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไป    

     ชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีNเกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึNงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลืNอนการเดนิทางของทา่น    

    ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั >งนี>ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีNไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัaว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีN  

    สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื:นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีNเกดิขึ>นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืNนวซีา่ / คา่มดัจําตัaวเครืNองบนิ หรอืคา่ตัaวเครืNองบนิ (กรณีออกตัaวเครืNองบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีNกรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัYวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ̂นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัCงหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนืNองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีN ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ̂นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัCงหมด 

 
ขอ้มลูเพิ:มเตมิเร ื:องโรงแรมที:พกั 

1. เนืNองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึ งอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีNยว 

(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครืNองปรับอากาศเนืNองจากอยูใ่นแถบทีNมอีณุหภมูตํิNา 

3. กรณีทีNมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ>นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ̂นการปรับเปลีNยนหรอืยา้ยเมอืงเพืNอใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีNมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีNเป็นหอ้งเดีNยวอาจเป็นหอ้งทีNมขีนาดกะทดัรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํ>า ซึNงขึ>นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั>นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 



**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื:นขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี:ยนแปลงกฎและเอกสารการยื:นอยูเ่ร ื:อย ๆ** 

หมายเหต:ุ การยื:นวซีา่แตล่ะคร ัCงกบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งทาํการยื:นวซีา่      ประเภทหมูค่ณะ เทา่น ัCน โดย

การยื:นเป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจีาํนวน 15 คน ขึCนไป โดยทางศนูยร์บัยื:น จะเป็นผูก้าํหนดวนัยื:นวซีา่เทา่น ัCน 

ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยื:นวซีา่ในวนัที:กาํหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ:มเตมิ (Premium) ดงันีC  
• ในกรณีที:เหลอืระยะเวลายื:นวซีา่นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง มคีา่ใชจ้า่ยเพิ:ม  ทา่นละ 

2,200 บาท   
• ในกรณีที:เหลอืเวลายื:นวซีา่เหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนั มคีา่ Fast Track เพิ:มเตมิอกี ทา่นละ 400 บาท 

รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัCงนีC คา่ใชจ้า่ยที:เกดิขึCน ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระกบัทางศนูยร์บัยื:นโดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบั

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืNนวซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีที:ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทาํงานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ที:ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยื:นขอวซีา่จะมเีง ื:อนไข และ ขอ้กาํหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิ:มเตมิ และ บางสถาน

ทตูอาจไมส่ามารถยื:นขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ ขอ้กาํหนดนีCรวมไปถงึผูเ้ดนิทางที:ถอืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ>ว จํานวน 2 ใบ (พื>นหลงัขาวเทา่นั>น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้ม

สวมแวน่ตาหรอืเครืNองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement บญัชอีอมทรัพยธ์รรมดาของ

ธนาคารทัNวไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝาก

หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยืNนวซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้ง

ขอเป็น Statement เทา่นั>น) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีNสามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีN

นอ้ง ทีNมสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นั>น) 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัทาํการ 

ยื:นวซีา่แสดงตนที:ศนูยย์ ื:นวซีา่ VFS Global(สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารที:ออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในวนัยื:นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได้



3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถา่ยสาํเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีNออกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีNออกให ้และผูท้ีNถกูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนาทะเบยีน

สมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจาํ, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนีC กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีNมชีืNอของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริNมทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืNอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชืNอสถานทตูทีNยืNน) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีNออกจากสถาบนัทีNกําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืNอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชืNอสถานทตูทีNยืNน) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุNากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีNยนชืNอ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีNยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาส

ปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั >งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที:บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีที:บดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทาํจดหมายชีCแจงวา่ทาํไม

ไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายตุํ:ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชืNอรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์

กบับตุรทีNสถานทตูดว้ย ท ัCงสองทา่น (เฉพาะควิเดีNยวเทา่นั>น) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่เทา่น ัCน 



เอกสารยื:นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี:ยนและขออพัเดทเพิ:มเตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ:มเตมิ 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยื:นวซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื:องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชืNอตวั [ภาษาองักฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

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

5. สถานทีNเกดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทีNเกดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ..................................สญัชาตโิดยกําเนดิหากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืNนๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชืNอ-นามสกลุ ทีNอยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจปกครอง/

ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีNอยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื................................................................. 

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

12. อาชพีปัจจบุนั(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื>อผา้ ขายอาหาร 

เป็นตน้.......................................................................................................... 

13. ชืNอบรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีNอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชืNอ ทีNอยูข่องสถาบนั

ศกึษา 

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

………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีNเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีNผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ั >งแตว่นัทีN...............................ถงึวนัทีN..................................... 



15. เคยถกูพมิพล์ายนิ>วมอืเพืNอการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี> 

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุนัทีN หากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืNนออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุืNอ .............................................    

สิNงทีNชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิNงทีNชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีNพักทีNมผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ทีNพักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั >งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืNนๆ (โปรดระบ)ุ     อืNนๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี:ยวขอ้งใดๆท ัCงส ิCน ท ัCงนีC

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัCน


