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FANTASTIC FOUR COUNTRIES 

อิตาล ี– สวิตเซอรแ์ลนด ์- เยอรมนี - ออสเตรีย  

10 วัน 7 คืน  
เดนิทาง ธันวาคม 62 –มถุินายน 63 

ราคาแนะน าเพียง 62,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซียม – นครรฐัวาตกินั – ปิซ่า 

วนัท่ี 3. ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ ์– เมสเตร ้

วนัท่ี 4. เมสเตร ้– เกาะเวนิส – มลิาน 

วนัท่ี 5. มลิาน – ลเูซิรน์ – อินเทอรล์าเคน 

วนัท่ี 6. อินเทอรล์าเคน– ยอดเขาจงุเฟรา – เซนทก์ลัเลน 

วนัท่ี 7. เซนทก์ลัเลน – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– อินสบ์รูค 

วนัท่ี 8. อินสบ์รูค – ฮลัสตทั – เวียนนา 

วนัท่ี 9. เวียนนา – สนามบนิ 

วนัท่ี 10 กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู2 เคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย พบเจา้หนา้ท่ี
คอยอ านวยความสะดวก 

วันที ่2 กรุงเทพฯ – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซียม – นครรัฐวาตกัิน – ปิซ่า 
00.01 น. ออกเดนิทางสูก่รุงโรม โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 944 

*** ส าหรับคณะทีอ่อกเดนิทางต้ังแต่เมษายนจะออกเดนิทางเวลา 00.20 น.และไปถึงกรุงโรมเวลา 06.50 น.*** 
06.00 น. ถึงสนามบนิฟมูชิิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปล่ียนเป็น 5 ชั๋วโมงในวนัท่ี 

31 มีนาคม 2562) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จากนัน้ผ่านชมกลุ่มโรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดีต
ศนูยก์ลางทางดา้นการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจกัรโรมนั ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรม
โรมนัในช่วง 2,000 ปีท่ีผ่านมา น าท่านชมความยิ่งใหญ่ในอดีต ของสนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่ง
มหศัจรรยข์องโลกยคุโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสูท่ี้ยิ่งใหญ่ของชาวโรมนัท่ีสามารถจุผูช้มไดถ้ึง 50 ,000 คน น าชม
งานประตมิากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบรเิวณน ้าพุเทรว ี(Trevi Fountain) สญัลกัษณ์ของกรุงโรมท่ี
โดง่ น าท่านเดนิสูบ่รเิวณย่านบันไดสเปน (The Spainsh Step) แหลง่แฟชั่นชัน้น าและแหลง่นดัพบของคนรกัการชอ้ปปิง้ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
         บ่าย น าท่านเดนิทางพาท่านเขา้สูน่ครรัฐวาตกัิน (Vatican) ประเทศท่ีเลก็ท่ีสดุในโลกตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวใน

โลกท่ีมีก าแพงล้อมรอบเมืองเอาไว้ได้ทั้งหมด ยกเว้นด้านหน้าทางเข้า และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมนัคาทอลกิโดยมีพระสนัตะปาปา มีอ านาจปกครองสงูสดุ น าท่านเขา้ชมมหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกมหาวิหารเซนตปี์
เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอันลือช่ือปิเอตา้ (Pieta) ของมิเคลนัเจโลและชมแท่นบูชาบลัแดคคิโน (St. 
Peter's Baldachin) เป็นซุม้ส  ารดิท่ีสรา้งโดยจานโลเรนโซ แบรน์ินี ซึ่งสรา้งตรงบรเิวณท่ีเช่ือกนัวา่เป็นท่ีฝังพระศพของนักบุญ
ปีเตอร ์จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองปิซ่า (Pisa) เมืองแห่งศลิปะท่ีส  าคญัของอิตาลี 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั GALILEI หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ ์– เมสเตร้ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่บริเวณจัตรุสักัมโป เดย ์มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ท่ีประกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโร
มาเนสก ์โดยเริม่จากหอพธีิเจิมน า้มนต ์(Baptistry of St. John) ท่ีใหญ่ท่ีสดุในอิตาลี, มหาวิหารดโูอโม (Duomo) ท่ีงดงาม
และหอเอนแห่งเมืองปิซ่าอันเล่ือง ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลกัษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่ง
มหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง เริม่สรา้งเม่ือปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แตร่ะหวา่งการก่อสรา้งตอ้งหยดุชะงักลง
ไปเม่ือสรา้งไปไดถ้ึงชัน้ 3 ก็เกิดการยุบตวัของฐานขึน้มา และต่อมาก็มีการสรา้งหอต่อเติมขึน้อีกจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลา
สรา้งทัง้หมดถึง 177 ปี โดยท่ีหอเอนปิซ่านี ้กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร ์ซึ่งเป็นชาวอิตาเล่ียนไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีทดลอง
ทฤษฎีแรงโนม้ถ่วงของโลกท่ีวา่ สิง่ของสองชิน้ น า้หนกัไมเ่ท่ากัน ถา้ปลอ่ยสิง่ของทัง้สองชิน้จากท่ีสงูพรอ้มกัน ก็จะตกถึงพืน้
พรอ้มกัน จากนั้นให้ท่านอิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ท่ีระลึกราคาถูก ท่ีมีรา้นคา้เรียงรายอยู่มากมาย จากนั้นน าท่าน
เดนิทางสูเ่มืองฟลอเรนซ ์(Florence) 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านสู่ย่านเมืองเก่าของฟลอเรนซ ์ท่ีไดร้บัการคดัเลือกจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ.1982 เป็นเมือง

ศนูยก์ลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส ์และยังเป็นเมืองท่ีไม่อนุญาตให้รถโคช้เขา้ไปในเขตเมืองเก่า น าชมจัตรุัสเดลลา
ซิญญอเรีย ( Piazza Della Signoria ) ซึ่งรายลอ้มไปดว้ยรูปป้ัน อาทิ เช่น รูปป้ันเทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune ),
วีรบรุุษเปอรซ์ิอสุถือหวัเมดซู่า (Perseus with the Head of Medusa) ,รูปป้ันเดวิด ผลงานท่ีมีช่ือเสียงของ ไมเคิล แองเจโล ่
ชมความยิ่งใหญ่และอลงัการของมหาวหิารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร ่(Santa Maria Dell Fiore) วหิารของเมืองฟลอเรนซ ์ท่ี
ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของ ทวีปยุโรป ซึ่งโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีใชห้ินอ่อนหลายสีตกแต่งทัง้สีชมพ ูสีเขียว และสีขาว ซึ่ง
น ามาผสมผสานกันไดอ้ย่างงดงาม น าท่านเดินทางสู่เมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแควน้
เวเนโต เวนิสถูกสรา้งขึน้จากการเช่ือมเกาะเล็ก ๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ทะเลอาเดรียตรกิ เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองท่ีใชค้ลอง ในการคมนาคมมากท่ีสดุ 
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ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN MESTRE หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 เมสเตร้ – เกาะเวนิส – มิลาน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทาง สูท่่าเรือตรอนเคตโต ้(Tronchetto) น าท่านลอ่งเรือผา่นชมบา้นเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเน
เซีย (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็น 
"ราชินีแห่งทะเลเอเดรียตกิ" มีเกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังท่ีบริเวณซานมาร์
โค ศนูยก์ลางของเกาะเวนิส จากนัน้น าท่านเดนิชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ท่ีมี
เร่ืองราวน่าสนใจในอดีต เม่ือนักโทษท่ีเดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คกุจะไดมี้โอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็น
ครัง้สดุทา้ยระหวา่งเดนิผา่นช่องหนา้ตา่งท่ีสะพานนี ้ซึ่งเช่ือมตอ่กบัวงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อนัเป็นสถานท่ีพ านักของเจา้
ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนกัโทษช่ือดงัท่ีเคยเดนิผา่นสะพานนีม้าเเลว้คือ คาสโนวา่นั่นเอง น าท่านถ่ายรูปบรเิวณจัตรุสัซาน
มารโ์ค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกลา่วไวว้า่ “เป็นหอ้งนั่งเลน่ท่ีสวยท่ีสดุในยโุรป” จตัรุสัถกูลอ้มรอบดว้ยอาเขตอัน
งดงาม รวมทัง้โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน ์จากนัน้อิสระใหท้่าน
ไดมี้เวลาเท่ียวชมเกาะอนัแสนโรแมนตกิ เช่น เพ่ือชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิส, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์ค, ช๊อปปิ้งสินคา้ของท่ี
ระลกึ อาทิเช่น เครื่องแกว้มรูาโน่,หนา้กากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในรา้น Café Florian ท่ีเปิดใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1720 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (สปารเ์ก็ตตีห้มึกด า) 
บ่าย จากนัน้เดนิทางสูต่วัเมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกไดว้า่ เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก น าท่านถ่ายรูปคูก่ับมหาวิหาร

แห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก 
สมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ท่ีนับว่าเป็นชอปปิงมอลลท่ี์
สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสดุในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ์ของกษัตริยว์ิคเตอร ์เอ็มมานูเอลท่ี 2 ผูร้ิเริ่มการรวมชาติหัวเมือง
ตา่งๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์องศิลปินช่ือดงัในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนารโ์ด ดารว์ินซ่ี ท่ีอยู่ในบริเวณดา้นหนา้
ของโรงละครสกาลา่ 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN GOLDENMILE หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 มิลาน – ลูเซิรน์ – อินเทอรล์าเคน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางเขา้สู่เดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอันดบัหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ีถูกหอ้ม
ลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา จากนัน้พาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหิน
ธรรมชาต ิเพ่ือเป็นอนสุรณร์  าลกึถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวสิท่ีเกิดจากการปฏิวตัิในฝรั่งเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 
ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึ่ง
เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลเูซิรน์ เป็นสะพานไมท่ี้มีหลังคาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยุโรป สรา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใต้
หลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวตัศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน จากนัน้ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซือ้สินคา้ของสวิส 
เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนงั, มีดพบั, นาฬกิาย่ีหอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซือ้สินคา้ของสวิส เช่น ช็อคโกแลต , เครื่องหนัง, มีดพบั, นาฬิกาย่ีหอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, 

Omega, Tag Heuer เป็นตน้ เดินทางต่อสู่เมืองอินเทอรล์าเคน (Interlaken) เมืองระหว่างทะเลสาบ เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่
ระหวา่ง ทะเลสาบทนู (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ ์(Lake Brienz) อิสระใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศและธรรมชาติ
แบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมืองเลก็ๆ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ฟองดูรช์สี) 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั CITY OBERLAND  หรือเทยีบเท่า 

วันที ่6 อินเทอรล์าเคน – ยอดเขาจุงเฟรา – เซนทกั์ลเลน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่เมืองกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมืองตากอากาศท่ีสวยงามและยังเป็นท่ีตัง้สถานีรถไฟขึน้สู่ ยอดเขาจุง
เฟรา (Jungfrau) เเละเม่ือปี คศ.2001 องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจูงเฟรา เป็นพืน้ท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่ง
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แรกของยโุรป น าคณะนั่งรถไฟท่องเท่ียวธรรมชาต ิขึน้พชิิตยอดเขาจงูเฟราท่ีมีความสงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 
3,454 เมตร ระหว่างเสน้ทางขึน้สู่ยอดเขาท่านจะไดผ้่านชมธารน า้แข็งท่ีมีขนาดใหญ่จนถึง  สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค 
(Jungfraujoch) สถานีรถไฟท่ีอยู่สงูท่ีสดุในยโุรป (Top of Europe) เขา้ชมถ า้น า้แขง็ (Ice Palace) ท่ีแกะสลกัใหส้วยงาม อยู่
ใตธ้ารน า้แขง็ลกึถึง 30 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย สมัผสักบัภาพของธารน า้แขง็ Aletsch Glacier ท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่

เคยละลาย อิสระใหท้่านไดส้นุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา และท่ีไม่
ควรพลาดกบัการสง่โปสการด์โดยท่ีท าการไปรษณียท่ี์สงูท่ีสดุในยโุรป น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ  า้เสน้ทางเดิม 
ใหท้่านไดช้มวิวทิวทัศนท่ี์สวยงามและแตกต่างกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวทเ์ทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen) จากนัน้น า
ท่านเดนิทางสูเ่มืองเซนทกั์ลเลน (St. Gallen) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั RADISSON BLU STGALLEN หรือเทียบเท่า 

วันที ่7 เซนทกั์ลเลน – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– อินสบ์รุค 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนี
และออสเตรีย เพ่ือน าท่านเดินทางขึน้ปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein 

Castle) น าชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทราในดสินียแ์ลนด ์ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ์ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดจุ
ปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจา้ลดุวิคท่ี 2 หรือ เจา้ชายหงสข์าว ชมความวิจิตรพิสดารของหอ้งต่างๆ ท่ี
ไดร้บัการตกแตง่อย่างงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ซึ่งเป็นนกัประพนัธเ์พลงท่ีทรงโปรดปรานยิ่ง 
*** หากคณะไม่สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตนไ์ด้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินหน้างานท่านละ 13 ยู
โร และถ่ายรูปด้านนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน ์เป็นการทดแทน *** 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
บ่าย ออกเดนิทางตอ่สูเ่มืองอินสบ์รุค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแควน้ ทีโรลเป็นเมืองเอกดา้นการท่องเท่ียวของประเทศ

ออสเตรียตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้อิน ซึ่งค  าว่าอินสบ์รุคนั้น แปลว่า สะพานแห่งแม่น า้อิน มีลกัษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่าง
เทือกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองค า(Golden Roof) เป็นสญัลกัษณ์ส  าคญัของเมืองอินสบ์รุค ซึ่งตัง้อยู่ในเขตเมืองเก่า สรา้ง
ขึน้โดยจักรพรรดิ Friedrich ท่ี 4 ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 15 ส  าหรบัเป็นท่ีประทับของผูป้กครองแควน้ทิโรล ต่อมาจักรพรรด ิ
Maximilian 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั RAMADA TIVOLI หรือเทียบเท่า 

วันที ่8 อินสบ์รุค – ฮัลสตัท – เวียนนา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ย
ขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกบัภาพวาด กลา่วกันว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสดุใน Salzkammergut เขตท่ีอยู่บนอัพ
เพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มกุแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ท่ีมรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดนิเท่ียวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวงัคแ์ห่งความฝัน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าเดนิทางสูก่รุงเวยีนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาติของทิวเขาสงู และพืน้ท่ีอัน

เขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพั่ก น าท่านเขา้สูท่ี่พกั NH DANUBE CITY หรือเทียบเท่า 

วันที ่9 เวียนนา – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดนิทางสู ่สนามบนิมวินิค เพ่ือใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ใน
รา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.30 น. เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพดว้ยเท่ียวบนิ TG937 
*** ส าหรับคณะทีอ่อกเดนิทางต้ังแต่เมษายนจะออกเดนิทางเวลา 14.35 น.และไปถึงกรุงเทพเวลา 05.35 น. *** 

วันที ่10 กรุงเทพฯ 
05.20 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพโดยสวสัดภิาพ 
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ราคาแนะน าเพยีง  
FANTASTIC FOUR COUNTRIES 

อิตาลี - สวติเซอรแ์ลนด ์- เยอรมนี - ออสเตรีย  
10 วัน 7 คืน โดยสายการบนิไทย (TG) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 

2-3 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตั๋ว 

ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทำ่นละ 

วันที ่7-16 มี.ค. 63 62,900 62,900 62,900 62,900 39,935 8,900 
วันที ่19-28 มี.ค. 63 62,900 62,900 62,900 62,900 39,935 8,900 
วันที ่4-13 เม.ย. 63 72,900 72,900 72,900 72,900 40,365 9,900 
วันที ่5 -14 เม.ย. 63 72,900 72,900 72,900 72,900 40,365 9,900 
วันที ่12-21 เม.ย. 63 72,900 72,900 72,900 72,900 40,365 9,900 
วันที ่16-25 พ.ค. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 42,935 9,900 
วันที ่11-20 มิ.ย. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 42,935 9,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

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

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก
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ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
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 ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 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. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี (ผูเ้ดนิทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (18 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ยโูร) 
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เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต  ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งส  าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 
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2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต  ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งส  าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ 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 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  
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7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

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

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

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** 
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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 เพิม่เตมิอกี 

ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับประทับ

วซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลบั  และหนังสอื

เดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขำวเทำ่นัน้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหำ้มสวมแวน่ตำหรอืเครือ่งประดบั ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส ำเนำสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดำของธนำคำรทั่วไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทำง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบญัช ีโดย

กำร ฝำกหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน

กอ่นวันยืน่วซีำ่ และหำกบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทำ่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ำมำรถรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีำยเลอืดเดยีวกัน หรอื สำมภีรรยำ เทำ่นัน้) 
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3.2.1. ตอ้งท ำเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในกำรเดนิทำง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสำรแสดง

ควำมสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบำ้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถำ่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคำ่ใชจ้ำ่ย 

3.2.3. เอกสำรแสดงควำมสมัพันธร์ะหวำ่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยให ้เชน่ ส ำเนำ

ทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบำ้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้สว่น 

อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู ่ 

(ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งท าหนงัสอืชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคำ้เขยีนหรอืพมิพข์ึน้เอง) 

6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทำ่น เทำ่นัน้) 

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบุตรจากเขต

หรอือ าเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทีม่กีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ัน้ 
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6.4 ทำ่นจะตอ้งน ำหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทำงไปตำ่งประเทศตัวจรงิ จำกขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบตุรเป็นส ำเนำจำกขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสุลใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่น

น ำมำยืน่ มเิชน่นัน้ทำงศนูยร์ับยืน่ vfs จะไมร่ับยืน่เอกสำรของบตุรทำ่นโดยเด็ดขำด 

6.5 เนือ่งจากการประทบัตรากงสลุ จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หำกทำ่นไมแ่น่ใจวำ่เอกสำรใชไ้ด ้

หรอืไม ่รบกวนสอบถำมบรษัิททัวรก์อ่นน ำไปประทับตรำกงสลุ มเิชน่นัน้ทำ่นอำจจะตอ้งไปเสยีเงนิ

และเสยีเวลำอันมคีำ่ของทำ่นเพือ่ไปท ำเอกสำรใหมอ่กีรอบ หำกเอกสำรทีท่ำ่นท ำมำแลว้นัน้

กลำยเป็นเอกสำรทีใ่ชย้ืน่ไมไ่ด ้

 

***โปรดอา่น กอ่นทีท่า่นจะไปท าหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือ าเภอใหบุ้ตรของทา่น 

 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยมำรดำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุำ่ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับบดิำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตร

ประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยบดิำจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอม และระบวุำ่ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตร

ประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีด

วำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไม่

ม ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมัครวซีำ่ พรอ้มเดนิทำงมำ

สมัภำษณ์กับบตุรทีส่ถำนทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพำะควิเดีย่วเทำ่นัน้) 

7. หำกพอ่หรอืแมม่วีซีำ่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ืน่วซีำ่พรอ้มลกู ใหท้ ำจดหมำยชีแ้จงภำษำอังกฤษ 

อธบิำยวำ่มวีซีำ่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวัุนเริม่และวันหมดอำยวุซีำ่ พรอ้มทัง้ถำ่ยส ำเนำหนำ้

พำสปอรต์และหนำ้วซีำ่นัน้มำแนบดว้ย 

8. ทำ่นไมจ่ ำเป็นตอ้งเซ็น รับรองส ำเนำถกูตอ้ง ใหท้ำ่นเซ็นเฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 
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เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง [ภำษำไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นำมสกลุ [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นำมสกลุตอนเกดิ [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

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

5. สถำนทีเ่กดิ (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

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

7. สญัชำตปัิจจบุัน ..................................สญัชำตโิดยก ำเนดิหำกตำ่งจำกปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชำย         หญงิ 

9. สถำนภำพ           โสด                     แตง่งำน (จดทะเบยีน)        แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยำ่                แยกกันอยู ่                      หมำ้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์ กรณุำกรอกชือ่-นำมสกลุ ทีอ่ยู(่หำกตำ่งจำกผูข้อ) และสญัชำตขิองผูม้อี ำนำจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยำว ์

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

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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11. ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้นของผูข้อ 

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

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

    หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

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

 

12. อำชพีปัจจบุัน(หำกคำ้ขำย ใหร้ะบดุว้ยวำ่คำ้ขำยอะไร เชน่ ขำยเสือ้ผำ้ ขำยอำหำร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรำ้นคำ้ ทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศัพท ์ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ กรณุำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถำบันศกึษำ 

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

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

14. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่ำ่นมำ 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่..............................ถงึวันที.่.................................... 

 

15. เคยถกูพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุำระบวุันที ่หำกทรำบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ)................................................ 
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17. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีำ่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุำระบชุือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี   

   เช็คเดนิทำง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหำให ้

   ช ำระคำ่ทีพั่กลว่งหนำ้แลว้    คำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดระหวำ่งพ ำนักมผีูอ้อกให ้

   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้    ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 
 


