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  PERFECT OF EASTERN EUROPE 

    อิตาล ีโครเอเชีย สโลวีเนีย ออสเตรีย 

10 วัน 7 คืน  

 
 

ราคาแนะน าเพยีง 52,900.- 

เดินทาง มนีาคม – กรกฎาคม 63 
มิลาน | เวโรนา | เวนิส | อทุยานแห่งชาติพลิทวเิซ่ | ซาเกรบ | เบลด | ฮลัสตทั | เวียนนา 

  
 

 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ – ดไูบ   

วนัที่ 2. ดไูบ – มิลาน – มหาวิหารดโูอโม - ปารม์า 

วนัที่ 3. ปารม์า – Outlet – เวโรนา 

วนัที่ 4. เวโรนา – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร ้
วนัที่ 5. เวนิส-เมสเตร ้– โรวินจ ์– รเิจกา้ 
วนัที่ 6. รเิจกา้ – อทุยานแห่งชาติพลทิวิเซ่ – ซาเกรบ 

วนัที่ 7. เบลด – ลอ่งเรอืทะเลสาบ - กราซ 

วนัที่ 8. กราซ – ฮลัสตทั – เวียนนา 

วนัที่ 9. เวียนนา – ชอ้ปป้ิง - OUTLET – สนามบิน 

วนัที่ 10. ดไูบ – กรุงเทพฯ   
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – ดูไบ   
17.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคานเ์ตอร ์T สายการบินเอมิเรตส ์โดยมี

เจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
21.05 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์ เท่ียวบินท่ี EK 373 

วันที ่2 ดูไบ – มลิาน – มหาวหิารดูโอโม – ปารม์า  
00.50 น. เดินทางถงึสนามบินดไูบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
03.35 น. ออกเดินทางสูเ่มืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส ์ เท่ียวบินท่ี EK 101 
08.15 น. ถงึสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) น  าท่านผ่านด่านตรวจ

คนเขา้เมืองและศลุกากร จากนัน้เดินทางสูต่ัวเมืองมิลาน (Milan)  เมืองที่เรียกไดว้่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก น าท่าน
ถา่ยรูปด้านนอกของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกัน ชมความ
งดงามอนัน่าอศัจรรย ์ของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ น  าท่านชมแกลเลอรี วิคเตอร ์เอ็มมานูเอล 
(Galleria Vittorio Emanuele II) ซึ่งนับว่าเป็นช้อปป้ิงมอลลท์ี่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สดุในเมืองมิลาน อนุสาวรีย์  ของ
กษัตรยิว์ิคเตอร ์เอ็มมานเูอล ที่ 2 ผูร้เิริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์องศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองสอ์ีก 1 
ท่าน คือลโีอนารโ์ด ดารว์ินซี่ ที่อยู่ในบรเิวณ ดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินสูเ่มืองปารม์า (Parma) เมืองในแควน้เอมีเลยี-โรมัญญา เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงดา้นการผลิตแฮม และเป็นตน้ก าเนิด

ของปารม์าแฮมและพารเ์มซานชีส ที่โด่งดงัไปทั่วโลก อีกทัง้ยงัเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม ผ่านชมอาคารมหาวิทยาลยั  ปารม์า
และสโมสรฟุตบอลปารม์า น  าท่านถ่ายรูปด้านนอกของมหาวิหารแห่งเมืองปารม์า (Duomo di Parma) ซึ่งเป็นมหาวิหาร
โรมนัคาธอลกิ อทุิศใหก้บัการสนันิษฐานของพระแม่มารีผูศ้กัด์ิสทิธ์ิ ตกแต่งดว้ยลวดลายอนัสวยงาม 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง (ปารม์าแฮม) 
ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั SAN MARCRO หรอืเทียบเท่า 
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วันที ่3 ปารม์า – Outlet – เวโรนา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ Fidenza Village Outlet ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย 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, และอื่นๆอีกมากมาย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มืองเวโรนา (Verona) เมืองใหญ่อนัดบั 2 รองจากเวนิส ของแควน้เวเนโต ้และเมืองเวโรน่ายังไดข้ึน้ทะเบียน

เป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมขององคก์ารยเูนสโกเมื่อปี คศ.2000 อีกทัง้วิลเลยีม เชกสเปียร ์นักกวีและนักเขียนบทละครชาว
องักฤษ ผูไ้ดร้บัการยกย่องว่าเป็นนักเขียนผูย่ิ้งใหญ่ของอังกฤษและของโลกยังใชบ้รรยากาศและเรื่องราวความรกัของหนุ่มสาว
สองตระกูลในเวโรน่า แต่งเป็นละครโศกนาฏกรรมขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1595 เรื่อง โรมิโอกับจูเลียต จากนั้นน  าท่านเดินชมอาคาร
บา้นเรือนสีสดใสสวยงาม จัตุรสักลางเมืองที่คึกครืน้มีชีวิตชีวา จากนั้นพาท่านถ่ายรูปกับ โรงละครโรมันกลางแจ้ง (Verona 

Arena) ที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดับ 3 ของโลก สรา้งขึน้เมื่อตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 1 โดยมีลกัษณะเช่นเดียวกับโคลอสเซียมในกรุง
โรม เพียงแต่มีขนาดเลก็กว่า ซึ่งปัจจบุนัยงัคงมีการเปิดแสดงโอเปรา่หรือคอนเสิรต์กลางเเจง้ในสนามกีฬาอยู่เป็นประจ า น  าท่าน
ถ่ายรูปดา้นนอกกับบ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต ชมระเบียงแห่งเรื่องราว โรแมนติกที่จูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค ่าคืน และ
บรเิวณหนา้บา้นยงัมีรูปป้ันส  ารดิขนาดเท่าตวัจรงิของจเูลยีต 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN CTC VERONA หรอืเทียบเท่า   

วันที ่4 เวโรนา – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูท่่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) เพื่อล่องเรือผ่านชมความงดงามของเกาะเวนิส (Venice) หรือ เวเนเซีย 
(Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่ง
ทะเลเอเดรยีติก" มีเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถงึกนักว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังที่บรเิวณซานมารโ์ค ศูนยก์ลางของ
เกาะเวนิส จากนัน้น  าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวน่าสนใจใน
อดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดม้ีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง้สดุทา้ยระหว่า งเดิน
ผ่านช่องหนา้ต่างที่สะพานนี ้ ซึ่งเชื่อมต่อกบัวังดอดจ ์(Doge’s Palace) อนัเป็นสถานที่พ  านกัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซึ่ง
นกัโทษชื่อดงัที่เคยเดินผ่านสะพานนีม้าเเลว้คือ คาสโนว่านั่นเอง น  าท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) 
ที่นโปเลยีนเคยกลา่วไวว้่า “เป็นห้องน่ังเล่นท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป” จตัรุสัถกูลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทั้งโบสถซ์านมาร์
โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน ์จากนั้นอิสระใหท้่านไดม้ีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสดุ
แสนโรแมนติกตามอัธยาศัย เช่น เดินเล่นชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิส, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์คที่สวยงาม, ชอ้ปป้ิงสินคา้ของที่
ระลกึ อาทิเช่น เครื่องแกว้มรูาโน่,หนา้กากเวนิส เลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นชัน้น  า หรอืนั่งจิบกาแฟในรา้น Café Florian ที่เปิดใหบ้ริการ
มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1720 หรอื นั่งเรอืกอนโดลา่ ลอ่งชมคลองเวนิส  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง (สปาเก็ตตีห้มึกด า) 
บ่าย จากนัน้น  าท่านเดินทางสูเ่มืองเวนิส เมสเตร้ (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดินใหญ่  เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถูกสรา้งขึน้

จากการเชื่อมเกาะเลก็ ๆ จ  านวนมากเขา้ดว้ยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่า
โบราณ และเป็นเมืองที่ใชค้ลองในการคมนาคมมากที่สดุ  

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
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก 

 
น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั ALEXANDER หรอืเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่5 เวนิส เมสเตร้ – โรวนิจ ์– ริเจก้า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองโรวินจ ์(Rovinj) เมืองสวยชายทะเลที่ตั้งอยู่บนแหลมอีสเตรีย ดว้ยความที่ดินแดนแห่งนี ้ถูกปกครองโดย
เวเนเชี่ยน และอยู่ภายใตก้ารปกครองของอิตาลีมาก่อน จึงท  าใหส้ถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของเมืองมีกลิ่นอายและความ
คลา้ยคลึงกับอิตาลีเป็นอย่างมาก จึงได้สมญาว่า "เวนิสแห่งโครเอเชีย"  น  าท่านถ่ายรูปคู่กับโบสถเ์ซนต์อาเฟเหม่ีย (St. 

Euphemia) โบสถส์ไตลบ์ารอกที่ตั้งอยู่ใจกลางเขตเมืองเก่าของเมืองโรวินจถ์ูกสรา้งขึ ้นในปีค.ศ. 1736 และเป็นแลนดม์ารก์
ส  าคญัของเมืองนี ้จากนัน้อิสระใหท้่านเดินเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศัย  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนั้นน  าท่านเขา้ชมเมือง ริเจก้า (Rijeka) เมืองริมทะเลที่สวยงาม ถือเป็นเมืองท่าโครเอเชีย และเป็นประตูสู่หมู่เกาะของ

โครเอเชีย Korzo ทางเดินเลน่หลกัเรยีงรายรอบไปดว้ยอาคารยคุเบิรก์ส ์มีโรงละครแห่งชาติ Zajc Croatian มีภาพวาดเพดานโดย 
Gustav Klimt ปราสาทยอดเขา Trsat Castle ซึ่งมีศาลทางศาสนามีทิวทศันอ์นักวา้งไกลของเกาะ Kvarner Bay 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั BONAVIA PLAVA LAGUNA หรอืเทียบเท่า 

วันที ่6 ริเจก้า – อุทยานแห่งชาตพิลิทวเิซ่ – ซาเกรบ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางเขา้สูอุ่ทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ (Plitvice National Park) ซึ่งไดร้บัการขึน้ทะเบียนจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก
ทางธรรมชาติ อทุยานนีม้ีพืน้ที่ประมาณ 29,482 เฮคเตอร ์หรอืประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 223 ตารางกิโลเมตรเป็นพืน้ที่
ป่าและพื ้นน  ้าครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสีเธอร์คอยซ์ถึง 16 แห่งที่มีความงดงามแตกต่างกัน           
น  าท่านเขา้ชมความงามของอุทยาน Lower Lake โดยล่องเรือขา้มทะเลสาบ Jezero Kozjak ***ในกรณีท่ีทะเลสาบเป็น
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น ้าแข็งจนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทคืนเงนิท่านละ 5 ยูโร*** ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สดุในอุทยานแห่งนี ้อีกทั้งยัง
เป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนล่างขึ ้นสู่ทะเลสาบชั้นบนของอุทยาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและความ
อลงัการของ Lower Lake ที่ประกอบดว้ยทะเลสาบ Milanovac, Gavanovac และ Kaluderovac เป็นตน้ น  าท่านเดินชม
ทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไมท้ี่เชื่อมแต่ละทะเลสาบเขา้ดว้ยกัน ชม Veliki Slip จุดชมน า้ตกที่ใหญ่ที่สดุในอุทยานมี
ความสงูถงึ 70 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางมาที่เมืองซาเกร็บ (Zagreb) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สดุของประเทศโครเอเชีย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้

ของที่ราบแพนโนเนีย ซึ่งเชื่อมโยงไปยงับรเิวณเทือกเขาแอลป์ เทือกเขาไดนาริกแอลป์ ทะเลอาเดรียติก และภูมิภาคแพนโนเนีย 
ท  าใหส้ามารถติดต่อและคมนาคมขนสง่กบัภูมิภาคยโุรปกลางกบัทะเลอาเดรยีติกไดอ้ย่างดีมากการ และเป็นศูนยก์ลางการขนส่ง 
อตุสาหกรรม และสถาบนัวิจยัทางวิทยาศาสตรข์องเมืองนี ้ก็เป็นพืน้ฐานที่ท  าใหซ้าเกรบเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ นอกจากนี ้
ซาเกรบยังเป็นศูนย์กลางการปกครอง การบริหาร และเป็นที่ตั้งของกระทรวง หน่วยงานราชการต่าง ๆ ขอ งประเทศอีกดว้ย
ปัจจบุนัชาวโครเอเชีย มีวิถีชีวิตเหมือนกบัชาวยโุรปที่เจรญิโดยทั่วไป ทัง้การคมนาคมภายในกรุงซาเกร็บก็สะดวกสบาย และนิยม
ใชร้ถรางเป็นพาหนะทั่วทัง้เมือง  

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั LAGUNA หรอืเทียบเท่า 

 

วันที ่7 เบลด – ล่องเรือทะเลสาบ - กราซ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองเบลด (Bled) ประเทศสโลวีเนีย (Slovenia) เมืองแห่งโบสถก์ลางทะเลสาบ สดุแสนโรแมนติก ท่ามกลาง
หบุเขาจเูลยีน แอลป์ (Julian Alps) ทะเลสาบ   เบลดเกิดจากการละลายตัวของธารน า้แข็งจากภูเขาจูเลียนแอลป์  น  าท่าน น่ัง
เรือสู่เกาะกลางทะเลสาบ ซึ่งเป็นที่ตัง้ของโบสถพ์ระแม่มารี (Assumption of Mary ) ของเหลา่นักแสวงบุญ  ตั้งแต่ศตวรรษที่ 
11 ชมโบสถแ์ละหอคอยกลางทะเลสาบ จากท่าเรอืจะตอ้งเดินขึน้บันไดไปอีก 99 ขั้น ซึ่งประเพณีทอ้งถ่ินคู่สมรสฝ่ายชายจะตอ้ง
อุม้ฝ่ายหญิงขึน้บนัได 11 ขัน้นี ้  
 

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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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มืองกราซ (Graz) เมืองสวยของประเทศออสเตรีย ที่ไดร้บัการคัดเลือกใหเ้ป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมแห่ง

ยโุรป และเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสอง ของประเทศออสเตรีย  ในอดีตเมืองกราซเป็นเมืองหนา้ด่านที่มีป้อมปราการอันแข็งแกร่งไว้
ป้องกนัการรุกรานจากพวกเติรก์ กราซตัง้อยู่รมิแม่น  า้ เมอร ์เป็นศูนยก์ลางของสถาปัตยกรรมต่างๆจากทุกสมัย ทั้งโกธิค เรอเนส์
ซองส ์และบารอก อีกทัง้ยงัเป็นที่ตัง้ของ มหาวิทยาลยักราซ มหาวิทยาลยัที่มีความเก่าแก่ซึ่งสรา้งในปี ค.ศ. 1585 และต่อมาเมือ
งกราซไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1999 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN PLUS PLAZA HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วันที ่8 กราซ – ฮัลสตัท – เวยีนนา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางสูฮ่ัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายกุว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ย
ขนุเขาและป่าสเีขียวขจีสวย งามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สดุใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์
ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื ้นที่มรดกโลกของ 
UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวงัคแ์ห่งความฝัน 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
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บ่าย จากนั้นน  าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาติของทิวเขาสงู 
และพืน้ที่อนัเขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรยี 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL AM SACHSENGANG หรอืเทียบเท่า 

วันที ่9 เวยีนนา – ช้อปป้ิง - OUTLET – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น  าท่านเดินทางสูก่รุงเวียนนา (Vienna) จากนัน้น  าผ่านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอ้มไปดว้ยอาคาร
อนังดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปรา่ ที่สรา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารไดถู้กท  าลายไปใน
ระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 และเปิดใหม่อีกครัง้ในปี ค.ศ.1955 ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิรก์ (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่ม
อาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชส  านักฮัปสบูรก์ มาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษที่ 13 จนถึงตน้คริสตศ์ตวรรษที่ 20 น  าชมบริเวณรอบ
นอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณข์องกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจา้คารล์ที่ 6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.
1713 เพื่อเป็นการแกบ้นต่อความทกุขย์ากของประชาชน จากนัน้ใหท้่านอิสระช็อปป้ิงตามอธัยาศยั 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf  อิสระชอ้ปป้ิง สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, 

BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, 
OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย  

 ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
22.45 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 126 

วันที ่10 ดูไบ – กรุงเทพฯ   
06.20 น. เดินทางถงึดไูบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
09.40 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์ เที่ยวบินที่ EK 372 
18.55 น. เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
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ราคาแนะน าเพียง  

PERFECT OF EASTERN EUROPE 

    อิตาลี โครเอเชีย สโลวีเนีย ออสเตรีย 

10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

29 มี.ค. – 07 เม.ย. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 28,900.- 6,900.- 

05 เม.ย. – 14 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 34,900.- 7,900.- 

10 เม.ย. – 19 เม.ย. 63 61,900.- 61,900.- 61,900.- 34,900.- 7,900.- 

12 เม.ย. – 21 เม.ย. 63 61,900.- 61,900.- 61,900.- 34,900.- 7,900.- 

03 พ.ค. – 12 พ.ค. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 31,900.- 7,900.- 

03 ก.ค. – 12 ก.ค. 63 54,900.- 54,900.- 54,900.- 34,100.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมัดจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 วันนับจาก

วนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั้งหมด 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้ง

ไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน า้หนักเกินจาก

ทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว , ค่า
กระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาล ี (ผูเ้ดินทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (17 EURO) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 EURO) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 
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ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรอื ก่อนเดินทางกบัทางบรษัิท ท่านต้องแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ
ลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึง
เลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุติัวีซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ านักหรือ
ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทาง
ตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริ ษัทดว้ย เนื่องจาก
ประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่าง
ส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง นั้นๆ และ
พาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แต่งเติมใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้
(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
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5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่ 
บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 
และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบ ห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่างอาบน า้ 

ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่าประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแตล่ะคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซี่า ประเภทหมู่คณะ 

เทา่น ัน้ โดยการยืน่เป็นหมู่คณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผู ้

ก าหนดวนัยืน่วซี่าเทา่น ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไม่สามารถไปยืน่วซี่าในวนัทีก่ าหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

 ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซี่าน้อยกว่า 11 วนัท าการ นบัจากวนัเดนิทาง  มี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่  ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทีเ่หลอืเวลายืน่วซี่าเหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ จะมคีา่ Fast Track เพิม่เตมิ

อกี ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  

และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สญัชาติไทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ , ท างานอยู่

ตา่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทาง

บรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูต

ตอ้งการเพิ่มเตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได ้

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

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บญัชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของ

ผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ี

โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 

วันกอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ 

แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสาร

แสดงความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน 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  

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

IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ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. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 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 าหนังสอืยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางไปตา่งประเทศตัวจรงิ จากขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบตุรเป็นส าเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสุลใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่น

น ามายืน่ มเิชน่นัน้ทางศนูยรั์บยืน่ vfs จะไมรั่บยืน่เอกสารของบตุรทา่นโดยเด็ดขาด 

6.5 เนือ่งจากการประทบัตรากงสุล จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หากทา่นไมแ่น่ใจวา่เอกสารใชไ้ด ้

หรอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์อ่นน าไปประทับตรากงสลุ มเิชน่นัน้ทา่นอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิ

และเสยีเวลาอันมคีา่ของทา่นเพือ่ไปท าเอกสารใหมอ่กีรอบ หากเอกสารทีท่า่นท ามาแลว้นัน้

กลายเป็นเอกสารทีใ่ชย้ืน่ไมไ่ด ้

 

***โปรดอา่น กอ่นทีท่า่นจะไปท าหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือ าเภอใหบุ้ตรของทา่น 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักับเด็ก จากอ าเภอตน้

สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่

ท าไมไมม่ ีpassport *** 
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- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. หากพอ่หรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ืน่วซีา่พรอ้มลกู ใหท้ าจดหมายชีแ้จงภาษาอังกฤษ 

อธบิายวา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวัุนเริม่และวันหมดอายวุซีา่ พรอ้มทัง้ถา่ยส าเนาหนา้

พาสปอรต์และหนา้วซีา่นัน้มาแนบดว้ย 

8. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศอติาล ี
 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของ
ทา่น) 

 

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

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

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

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

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

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

7. สญัชาตปัิจจุบัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจาก

ปัจจุบนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

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

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจุบัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย 

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

                  ไมเ่คย   เคย(กรณุาระบวัุนทีห่ากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

  

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 


