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เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – ดไูบ 
วนัท่ี 2. ดไูบ – มิลาน – เจนวั  
วนัท่ี 3. เจนวั - ลา สเปเซีย – ชิงเกว แตรเ์ร - ปารม์า 
วนัท่ี 4. ปารม์า – Outlet – เวนิส-เมสเตร ้
วนัท่ี 5. เวนิส-เมสเตร ้– เกาะเวนิส – โอพาเทีย 
วนัท่ี 6. โอพาเทีย – อุทยานแหง่ชาติพลทิวิเซ ่– ซาเกรบ็ 
วนัท่ี 7. ซาเกรบ็ – ลบูลยิานา 
วนัท่ี 8. ลบูลยิานา – เบลด – ฮลัสตทั – ซาลสบ์วรก์ 
วนัท่ี 9. ซาลสบ์วรก์ – เวียนนา – ชอ้ปป้ิง – สนามบิน 
วนัท่ี 10. ดไูบ – กรุงเทพฯ 

  อติาลี โครเอเชยี สโลวเีนีย ออสเตรีย 

10 วัน 7 คนื  

 
 

ราคาแนะน าเพยีง 62,900.- 

เดนิทาง เมษายน – กรกฎาคม 63 
มิลาน | เจนวั | ลา สเปเซีย | เวนิส | โอพาเทีย | อทุยานแหง่ชาติพลทิวิเซ ่| ซาเกรบ็ | เบลด | ฮลัสตทั | เวียนนา 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – ดูไบ   
17.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู9 เคาน์เตอร ์ T สายการบินเอมิเรตส ์โดยมี

เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
21.05 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 373 

***คณะทีอ่อกเดนิทางต้ังแต่เดอืนกรกฎาคม 63 เป็นต้นไป จะออกเดนิทางเวลา 21.25 น.และถึงดูไบเวลา 00.50 น.*** 

วันที ่2 ดูไบ – มิลาน – เจนัว 
00.50 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบ เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง 
03.35 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 101 
08.15 น. ถึงสนามบนิมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั่วโมง) น าท่านผ่านด่านตรวจ

คนเขา้เมืองและศลุกากร จากนัน้เดนิทางสูต่ัวเมืองมิลาน (Milan)  เมืองท่ีเรียกไดว้่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก น าท่าน
ถ่ายรูปด้านนอกของมหาวหิารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสรา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกนั ชมความ
งดงามอนัน่าอศัจรรย ์ของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ น าท่านชมแกลเลอรี วิคเตอร ์เอ็มมานูเอล 
(Galleria Vittorio Emanuele II) ซึ่งนับว่าเป็นชอ้ปปิ้งมอลลท่ี์สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสดุในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ์ของ
กษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานเูอล ท่ี 2 ผูร้เิริม่การรวมชาตหิวัเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์องศิลปินช่ือดงัในยุคเรเนซองสอี์ก 1 
ท่าน คือลีโอนารโ์ด ดารว์นิซ่ี ท่ีอยู่ในบรเิวณ ดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเจนัว (Genoa) เมืองบา้นเกิดของครสิโตเฟอร ์โคลมับสั นกัเดนิเรือท่ีเป็นผูค้น้พบทวีปอเมริกาคนแรก และ

เป็นเมืองท่าทางทะเลท่ีส  าคญัทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้กบัพระราชวังซานจิออรจ์ิโอ (Palazzo 

San Giorgio) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1260 วสัดท่ีุน ามาก่อสรา้งพระราชวงัแห่งนีม้าจากการรือ้ถอนสถานทูตเวนิส จากกรุงคอนส
แตนติโนเปิล (ปัจจุบนัคือเมืองอิสตนับูล ประเทศตรุกี), มหาวิหารซานลอเรนโซ (Cattedrale di San Lorenzo) ท่ีสรา้งขึน้
ในช่วงศตวรรษท่ี 12 – 14 ลกัษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบโรมาเนสกผ์สมผสานกบัโกธิคอย่างลงตวั และน าท่านชมจัตุรัสเฟรร์า
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ร่ี (Palazza de Ferrari) เป็นท่ีตัง้ของน า้พกุลางเมือง ถือเป็นจตัรุสัท่ีสวยทีสดุแห่งหนึ่งในอิตาลี ซึ่งเคยเป็นสถานท่ีท่ีโคลมับสัเคย
อาศยัอยู่เม่ือครัง้ยงัเป็นเดก็ บรเิวณรอบๆ จตัรุสัถกูรายลอ้มดว้ยบา้นเรือนแบบโรมนัคลาสสิก มีโบสถเ์ก่าแก่ และสวนสวย อิสระ
ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้ของท่ีระลกึตามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN GENOA CITY หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 เจนัว - ลา สเปเซีย – ชิงเกว แตรเ์ร - ปารม์า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองลา สเปเซีย (La Spezia) เมืองในเขตลิกูเรีย ตอนเหนือของอิตาลีอยู่ระหว่างเมืองเจนัว และ ปิซ่า ใน
บรเิวณอ่าวลกิเูรหนึ่งในอ่าวท่ีมีความส าคญัทางดา้นการคา้และการทหาร น าท่านโดยสารรถไฟสู่ชิงเกว แตรเ์ร (Cinque Terre) 
หมูบ่า้นเล็กๆ ท่ีตัง้อยู่บริเวณริมชายฝ่ังริเวียร่าของอิตาลี ท่ีมีความหมายว่า “ดินแดนทั้งห้า (Five Land)” ตัง้บนหนา้ผาสงูชัน
เหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนตดิทะเลบรเิวณชายฝ่ังแควน้ลกิเูรีย ประกอบดว้ยหมู่บา้น 5 แห่ง ไดแ้ก่ MONTEROSSO AL MARE, 
VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทัง้หา้หมู่บา้นนี ้มีหุบเขาลอ้มรอบ ประกอบกันเป็นส่วน
หนึ่งของอทุยานแห่งชาตฯิ และไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกอีกดว้ย น าท่านชมความงามของหมู่บา้นท่ีมีสีสนั
สวยงาม สรา้งลดหลั่นกนัตามเนินผารมิทะเล น าท่านเดนิเล่นชมหมู่บ้านริโอแมกจิโอเร่ (Rio –Maggiore) เป็นหมู่บา้นประมง
เล็กๆ ท่ีมีเสน่หแ์ละมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา บา้นเรือนท่ีตัง้ลดหลั่นกันบนหนา้ผาท่ีปกคลมุดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจีตัดกับน า้
ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนสีเทอรค์วอยซ ์อิสระใหท้่านชมความงดงามและถ่ายรูปตามอัธยาศยั จากนัน้น าท่านสู่หมู่บ้านมานาโรล่า 
(Manarola) อาจไดช่ื้อวา่เป็นหมู่บา้นท่ีเล็กเป็นอันดบัสอง แต่มีความเก่าแก่ท่ีสดุในบรรดาหมู่บา้นทัง้ 5 ท่ีสรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 
1338  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดนิสูเ่มืองปารม์า (Parma) เมืองในแควน้เอมีเลีย-โรมญัญา เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นการผลิตแฮม และเป็นตน้ก าเนิด

ของปารม์าแฮมและพารเ์มซานชีส ท่ีโดง่ดงัไปทั่วโลก อีกทัง้ยงัเป็นเมืองแห่งศลิปวฒันธรรม ผ่านชมอาหาคารมหาวิทยาลยั  ปาร์
มาและสโมสรฟตุบอลปารม์า  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั SAN MARCRO หรือเทียบเท่า   
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วันที ่4 ปารม์า – Outlet – เวนิส-เมสเตร้ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ Fidenza Village Outlet ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระชอ้ปปิ้งสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น Armani, Boggi 
Milano, Calvin Klein, Coach, Diesel, Dolce&Gabbana, Fabiana Filippi, Guess, GrandVision by Avanzi, Massimo 
Rebecchi, Michael Kors, New Balance, Paul Smith, Samsonite, Timberland, Versace, และอ่ืนๆอีกมากมาย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเวนิส-เมสเตร้ (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดินใหญ่  เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถูกสรา้งขึน้

จากการเช่ือมเกาะเล็ก ๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่า
โบราณ และเป็นเมืองท่ีใชค้ลองในการคมนาคมมากท่ีสดุ  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก 

 
น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL DUO หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 เวนิส-เมสเตร้ – เกาะเวนิส – โอพาเทยี 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูท่่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) เพ่ือล่องเรือผ่านชมความงดงามของเกาะเวนิส (Venice) หรือ เวเนเซีย 
(Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมืองท่ีไมเ่หมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่ง
ทะเลเอเดรียตกิ" มีเกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกนักวา่ 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังท่ีบรเิวณซานมารโ์ค ศนูยก์ลางของ
เกาะเวนิส จากนัน้น าท่านเดนิชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ท่ีมีเรื่องราวน่าสนใจใน
อดีต เม่ือนักโทษท่ีเดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คกุจะไดมี้โอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง้สดุทา้ยระหว่ างเดิน
ผา่นช่องหนา้ตา่งท่ีสะพานนี ้ ซึ่งเช่ือมตอ่กบัวังดอดจ ์(Doge’s Palace) อนัเป็นสถานท่ีพ านกัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซึ่ง
นกัโทษช่ือดงัท่ีเคยเดนิผา่นสะพานนีม้าเเลว้คือ คาสโนว่านั่นเอง น าท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) 
ท่ีนโปเลียนเคยกลา่วไวว้า่ “เป็นห้องน่ังเล่นทีส่วยทีสุ่ดในยุโรป” จตัรุสัถกูลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทัง้โบสถซ์านมาร์
โค (St.Mark’s Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน ์จากนัน้อิสระใหท้่านไดมี้เวลาเดินเท่ียวชมเกาะอันสดุ
แสนโรแมนติกตามอัธยาศยั เช่น เดินเล่นชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิส , เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์คท่ีสวยงาม, ชอ้ปปิ้งสินคา้ของท่ี
ระลกึ อาทิเช่น เครื่องแกว้มรูาโน่,หนา้กากเวนิส เลือกซือ้สนิคา้แฟชั่นชัน้น า หรือนั่งจิบกาแฟในรา้น Café Florian ท่ีเปิดใหบ้ริการ
มาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1720 หรือ นั่งเรือกอนโดลา่ ลอ่งชมคลองเวนิส  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านออกเดนิทางสูแ่ควน้ อิสเตรีย (Istria) ประเทศโครเอเชีย น าท่านชมเมืองโอพาเทยี (Opatija) เมืองท่ีไดร้บัสมญานามว่า

เป็น “ไขม่กุแห่งทะเลอาเดรียตกิ” มีบา้นพกัตากอากาศสไตลอ์อสเตรียท่ีเรียงรายอยู่ตามชายฝ่ัง  แวะถ่ายรูปกับรูปป้ันหญิงสาว

กับนกนางนวล (Maiden with the Seagull) เป็นรูปป้ันหญิงสาวท่ีงดงามท่ีมีนกนางนวลเกาะอยู่ท่ีมือ  เท่ียวชมเมืองท่ีเตม็เป่ียม
ไปดว้ยมนตเ์สน่หข์องบา้นพกัรมิชายฝ่ังทะเลท่ีแสนโรแมนตกิ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก 

 
น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั AMADRIA OPATIJA หรือเทียบเท่า 
 
 

https://www.tbvsc.com/fidenza-village/it/marche/armani-outlet
https://www.tbvsc.com/fidenza-village/en/brands/boggi-milano
https://www.tbvsc.com/fidenza-village/en/brands/boggi-milano
https://www.tbvsc.com/fidenza-village/it/marche/calvin-klein
https://www.tbvsc.com/fidenza-village/it/marche/coach
https://www.tbvsc.com/fidenza-village/en/brands/diesel
https://www.tbvsc.com/fidenza-village/en/brands/dolce-and-gabbana
https://www.tbvsc.com/fidenza-village/en/brands/fabiana-filippi
https://www.tbvsc.com/fidenza-village/it/marche/guess
https://www.tbvsc.com/fidenza-village/en/brands/grandvision-by-avanzi
https://www.tbvsc.com/fidenza-village/en/brands/massimo-rebecchi
https://www.tbvsc.com/fidenza-village/en/brands/massimo-rebecchi
https://www.tbvsc.com/fidenza-village/it/marche/michael-kors
https://www.tbvsc.com/fidenza-village/it/marche/new-balance
https://www.tbvsc.com/fidenza-village/it/marche/paul-smith
https://www.tbvsc.com/fidenza-village/it/marche/samsonite
https://www.tbvsc.com/fidenza-village/it/marche/timberland
https://www.tbvsc.com/fidenza-village/it/marche/versace


 5
  

อิตาล ีโครเอเชีย สโลวีเนีย ออสเตรีย 10 วนั 7 คืน โดยสายการบนิเอมิเรตส ์(EK)                                                                                                                                                                             [GQ3MXP-EK041]                                                                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

วันที ่6 โอพาเทยี – อุทยานแห่งชาตพิลิทวิเซ่ – ซาเกร็บ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดนิทางเขา้สูอุ่ทยานแห่งชาตพิริตวเิซ่ (Plitvice National Park) ซึ่งไดร้บัการขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก
ทางธรรมชาต ิอทุยานนีมี้พืน้ท่ีประมาณ 29,482 เฮคเตอร ์หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 223 ตารางกิโลเมตรเป็นพืน้ท่ี
ป่าและพืน้น า้ครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสีเธอรค์อยซ์ถึง 16 แห่งท่ีมีความงดงามแตกต่างกัน           
น าท่านเขา้ชมความงามของอุทยาน Lower Lake โดยล่องเรือขา้มทะเลสาบ Jezero Kozjak ***ในกรณีที่ทะเลสาบเป็น

น ้าแขง็จนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทคืนเงนิท่านละ 5 ยูโร*** ซึ่งเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสดุในอุทยานแห่งนี ้อีกทัง้ยัง
เป็นทะเลสาบท่ีเช่ือมระหว่างอุทยานตอนล่างขึน้สู่ทะเลสาบชั้นบนของอุทยาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและความ
อลงัการของ Lower Lake ท่ีประกอบดว้ยทะเลสาบ Milanovac, Gavanovac และ Kaluderovac เป็นตน้ น าท่านเดินชม
ทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไมท่ี้เช่ือมแต่ละทะเลสาบเขา้ดว้ยกัน ชม Veliki Slip จุดชมน า้ตกท่ีใหญ่ท่ีสดุในอุทยานมี
ความสงูถึง 70 เมตร 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางมาท่ีเมืองซาเกร็บ (Zagreb) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสดุของประเทศโครเอเชีย ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต้

ของท่ีราบแพนโนเนีย ซึ่งเช่ือมโยงไปยงับรเิวณเทือกเขาแอลป์ เทือกเขาไดนาริกแอลป์ ทะเลอาเดรียติก และภูมิภาคแพนโนเนีย 
ท าใหส้ามารถตดิตอ่และคมนาคมขนสง่กบัภมูภิาคยโุรปกลางกบัทะเลอาเดรียตกิไดอ้ย่างดีมากการ และเป็นศนูยก์ลางการขนส่ง 
อตุสาหกรรม และสถาบนัวจิยัทางวทิยาศาสตรข์องเมืองนีก้็เป็นพืน้ฐานท่ีท าให้ซาเกรบเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ นอกจากนี ้
ซาเกรบยังเป็นศูนย์กลางการปกครอง การบริหาร และเป็นท่ีตัง้ของกระทรวง หน่วยงานราชการต่าง ๆ ของประ เทศอีกดว้ย
ปัจจบุนัชาวโครเอเชีย มีวถีิชีวติเหมือนกบัชาวยโุรปท่ีเจรญิโดยทั่วไป ทัง้การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบ็ก็สะดวกสบาย และนิยม
ใชร้ถรางเป็นพาหนะทั่วทัง้เมือง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั ARISTOS หรือเทียบเท่า 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
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วันที ่7 ซาเกร็บ – ลูบลิยานา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินเท่ียวเมืองซาเกร็บ ถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนตส์ตีเฟน (St. Stephen Cathedral)  ซึ่งมียอดแหลมทรงกรวยคู่บน
ยอดวหิารตกแตง่อย่างงดงาม สามารถเห็นไดจ้ากทกุมมุในซาเกรบ็ มหาวหิารนีก้็ไดร้บัการบรูณะใหม่อีกหลายครัง้ จนในปัจจุบนั
ลกัษณะสถาปัตยกรรมของมหาวิหารเป็นแบบนีโอ – โกธิค ซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก ซึ่งไดร้บัอิทธิพลจากการบูรณะ
ก่อสรา้งในปี ค.ศ. 1880 จากนัน้น าชม ตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจง้ท่ีเก่าแก่ มีสีสนัสดใส มีดอกไมป้ระดบั
และผลไมร้าคาถกูวางขายมากมาย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองลูบลิยานา (Ljubljana) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศสโลวีเนีย อีกทัง้ยังเป็น

หนึ่งในเมืองท่ีน่าอยู่ท่ีสดุแห่งหนึ่งในยุโรปอีกดว้ย โดยไดร้บัเลือกใหเ้ป็นเมืองสีเขียวของภูมิภาคยุโรปในปี 2016 (European 
Green Capital) เมืองลบูลยิานาไดช่ื้อวา่เป็นดนิแดนแห่งมงักรและความเทพนิยาย โดยชาวเมืองท่ี น่ีมีความเช่ือว่ามงักรนัน้เป็น
สตัวท่ี์ซ่ือสตัยต์อ่มนษุยม์าก จึงไดมี้การสรา้ง สะพานมงักร หรือ Dragon Bridge (Zmajski Most) ขึน้มาเพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ของ
เมืองนี ้

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั AUSTRIA TREND หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2


 7
  

อิตาล ีโครเอเชีย สโลวีเนีย ออสเตรีย 10 วนั 7 คืน โดยสายการบนิเอมิเรตส ์(EK)                                                                                                                                                                             [GQ3MXP-EK041]                                                                                                         

 

วันที ่8 ลูบลิยานา – เบลด – ฮัลสตัท – ซาลสบ์วรก์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเบลด (Bled) ประเทศสโลวเีนีย (Slovenia) เมืองแห่งโบสถก์ลางทะเลสาบ สดุแสนโรแมนตกิ ท่ามกลาง
หบุเขาจูเลียน แอลป์ (Julian Alps) ทะเลสาบ   เบลดเกิดจากการละลายตวัของธารน า้แข็งจากภูเขาจูเลียนแอลป์  น าท่าน น่ัง
เรือสู่เกาะกลางทะเลสาบ ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของโบสถพ์ระแม่มารี (Assumption of Mary ) ของเหลา่นกัแสวงบญุ  ตัง้แต่ศตวรรษท่ี 
11 ชมโบสถแ์ละหอคอยกลางทะเลสาบ จากท่าเรือจะตอ้งเดนิขึน้บนัไดไปอีก 99 ขัน้ ซึ่งประเพณีทอ้งถิ่นคู่สมรสฝ่ายชายจะตอ้ง
อุม้ฝ่ายหญิงขึน้บนัได 11 ขัน้นี ้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านออกเดนิทางสูฮ่ัลสตัท (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี เมืองท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ย

ขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสดุใน Salzkammergut เขตท่ีอยู่บนอัพเพอร์
ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ท่ีมรดกโลกของ 
UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวงัคแ์ห่งความฝัน จากนัน้เดินทางสู่
เมืองซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอนัเป็นบา้นเกิดของนกัดนตรีเอก “วลูฟ์กงั อมาดอิสุ โมสารท์” ท่ีมีช่ือเสียง
กอ้งโลก 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั AUSTRIA TREND MITTE หรือเทียบเท่า 
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วันที ่9 ซาลสบ์วรก์ – เวียนนา – ช้อปป้ิง – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเท่ียวชมความงามของเมืองซาลสบ์วรก์ท่ีมีความหมายวา่ “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคท่ีตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้ซัล
ซาค เมืองซาลสบ์วรก์เคยเป็นท่ีประทบัถาวรของอารค์บชิอป และ เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาคริสตน์ิกายคาทอลิกท่ีส  าคญัยิ่งของ
บรรดาประเทศท่ีใชภ้าษาเยอรมนั ชมสวนมิราเบล (Mirabell Garden) ซึ่งเป็นฉากหนึ่งในการถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่อง “มนตรั์ก
เพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ท่ีโดง่ดงัไปทั่วโลก  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf  อิสระชอ้ปปิ้ง สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, 

BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, 
OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าเดนิทางสูส่นามบนิชเวทชาท กรุงเวียนนา เพ่ือใหท้่านมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลา
ในการเลือกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

22.45 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เท่ียวบนิท่ี EK 126 
 

วันที ่10 ดูไบ – กรุงเทพฯ   
06.20 น. เดนิทางถึงดไูบ เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง 
09.40 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เท่ียวบนิท่ี EK 372 

** คณะเดนิทางเดอืน ก.ค. 63 เป็นต้นไปเดนิทางถึงสนามบนิสุวรรณภูมิเวลา 19.15 น. 
18.55 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  
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ราคาแนะน าเพยีง  

อิตาลี โครเอเชีย สโลวีเนีย ออสเตรีย 

10 วัน 7 คืน โดยสายการบนิเอมิเรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

05 เม.ย. – 14 เม.ย. 63 65,900.- 65,900.- 65,900.- 40,900.- 8,900.- 

10 เม.ย. – 19 เม.ย. 63 68,900.- 68,900.- 68,900.- 41,900.- 8,900.- 

12 เม.ย. – 21 เม.ย. 63 68,900.- 68,900.- 68,900.- 41,900.- 8,900.- 

25 เม.ย. – 04 พ.ค. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 38,900.- 8,900.- 

03 พ.ค. – 12 พ.ค. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 38,900.- 8,900.- 

03 ก.ค. – 12 ก.ค. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 38,900.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนันับจาก

วนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้ง

ไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
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2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน า้หนักเกินจาก

ทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่า
กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี (ผูเ้ดนิทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (20 EURO) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 EURO) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 
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ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ
ลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึง
เลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือ
ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต  ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทาง
ตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เน่ืองจาก
ประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่าง
ส าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ๆ และ
พาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา
เดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้
(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
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5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี 
บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเล่ือนการ
เดนิทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว 
และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้  าระคา่ทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซ่าและคา่บรกิารย่ืนวีซ่า / คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว ( Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่มีอ่างอาบน า้ 

ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแต่ละคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซี่า ประเภทหมู่คณะ 

เท่าน ัน้ โดยการยืน่เป็นหมู่คณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผู ้

ก าหนดวนัยืน่วซี่าเท่าน ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซี่าในวนัทีก่ าหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

 ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายื่นวซี่านอ้ยกว่า 11 วนัท าการ นบัจากวนัเดนิทาง  ม ี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่  ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทีเ่หลอืเวลายืน่วซีา่เหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ จะมคีา่ Fast Track เพิม่เตมิ

อกี ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  

และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที่ถ ือพาสปอร์ต สญัชาติไทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ , ท างานอยู่

ตา่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทาง

บรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูต

ตอ้งการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได ้

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

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของ

ผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ี

โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 

วันกอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ 

แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสาร

แสดงความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

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

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM 

IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM 

IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 
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6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งท าหนงัสอืชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไป

ตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคา้เขยีนหรอืพมิพ์

ขึน้เอง) 

6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นัน้) 

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบุตรจากเขต

หรอือ าเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทีม่กีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ัน้ 

6.4 ทา่นจะตอ้งน าหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศตัวจรงิ จากขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบตุรเป็นส าเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสุลใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่น

น ามายืน่ มเิชน่นัน้ทางศนูยร์ับยืน่ vfs จะไมร่ับยืน่เอกสารของบตุรทา่นโดยเด็ดขาด 

6.5 เนือ่งจากการประทบัตรากงสลุ จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หากทา่นไมแ่น่ใจวา่เอกสารใชไ้ด ้

หรอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์อ่นน าไปประทับตรากงสลุ มเิชน่นัน้ทา่นอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิ

และเสยีเวลาอันมคีา่ของทา่นเพือ่ไปท าเอกสารใหมอ่กีรอบ หากเอกสารทีท่า่นท ามาแลว้นัน้

กลายเป็นเอกสารทีใ่ชย้ืน่ไมไ่ด ้

 

***โปรดอา่น กอ่นทีท่า่นจะไปท าหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือ าเภอใหบุ้ตรของทา่น 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักับเด็ก จากอ าเภอตน้

สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่

ท าไมไมม่ ีpassport *** 
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- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. หากพอ่หรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ืน่วซีา่พรอ้มลกู ใหท้ าจดหมายชีแ้จงภาษาอังกฤษ 

อธบิายวา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวัุนเริม่และวันหมดอายวุซีา่ พรอ้มทัง้ถา่ยส าเนาหนา้

พาสปอรต์และหนา้วซีา่นัน้มาแนบดว้ย 

8. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศอติาล ี
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของ

ทา่น) 
 

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



 17
  

อิตาล ีโครเอเชีย สโลวีเนีย ออสเตรีย 10 วนั 7 คืน โดยสายการบนิเอมิเรตส ์(EK)                                                                                                                                                                             [GQ3MXP-EK041]                                                                                                         

 

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สัญชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจาก

ปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

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

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่..............................ถงึวันที.่.................................... 
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15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย(กรณุาระบวุันทีห่ากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

  

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 


