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 ITALY AND AUSTRIA  
10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

• ชมความอลังการของมหาวิหารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ที่นครวาตกินั 

• ชม 2 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก โคลอสเซีย่ม และ หอเอนปิซา่   

• ถา่ยรูปกับหลงัคาทองคํา (Golden Roof) สัญลักษณ์สําคัญของเมอืงอนิสบ์รูค (Innsbruck) 

• เต็มอิ่มกับธรรมชาตทิีส่ดุแสนงดงามของฮลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลก 

 

         กาํหนดการเดนิทาง        
                                                                      
วนัที ่  13-22 ต.ค. 61 72,900.- 

วนัที ่  17-26 พ.ย., 24 พ.ย.-3 ธ.ค. 61 62,900.- 

วนัที ่  1-10, 8-17 ธ.ค. 61 62,900.- 

 

 

 

 

 

 

ราคาเริม่ตน้ 59,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลาง
วนั คํ่า โรงแรมที่พกั  

หรอื เทียบเท่า 
1. กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2. กรุงเทพฯ – โรม – โคลอสเซีย่ม – วาตกิัน – ปิซ่า ✈ O O GALILEI 

3. ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ ์ – เจนัว  O X O MERCURE GENOA 
CITY   

4. เจนัว – หมู่บา้นชงิเคว เตรเร – เวโรน่า O O O 
SHG HOTEL 
CATULLO 

5. เวโรน่า – เวนสิ – เวนสิเมสเตร ้ O O O RUSSOTT 

6. เมสเตร ้– อนิสบ์รูค O O X 
RAMADA TIVOLI 
INNSBRUCK 

7. อนิสบ์รูค – ฮัลสตัท – เวยีนนา O O O 
AUSTRIA TREND 
VIENNA 

8. เวยีนนา – OUTLET – เวยีนนา O X X 
AUSTRIA TREND 
VIENNA 

9. เวยีนนา – สนามบนิ  O ✈ ✈  

10. กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที่ 1: กรุงเทพฯ  

21.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคานเ์ตอร ์D สายการ

บนิไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวก 

วนัที่ 2: กรุงเทพฯ – โรม – โคลอสเซีย่ม – วาตกินั – ปิซา่ 

00.20 น.
  

ออกเดนิทางสู่กรุงโรม โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG 944   

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่3 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวา 00.01 น. และถงึกรุงโรม 

เวลา 05.55 น.*** 

06.50 น.
  

ถงึสนามบนิฟูมชิโิน กรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ ิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) นําท่าน

ผ่านพิธตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนั้นผ่านชมกลุ่มโรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดีต

ศูนย์กลางทางดา้นการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ท ี่สะทอ้นใหเ้ห็นความ

เจรญิรุ่งเรอืงของอารยะธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปีท ีผ่่านมา นําทา่นชมความยิ่งใหญ่ในอดีต ของ

สนามกฬีาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดตีสนามประลอง

การต่อสูท้ ีย่ิ่งใหญ่ของชาวโรมันทีส่ามารถจุผูช้มไดถ้งึ 50,000 คน นําชมงานประติมากรรมของเทพ

นยิายกรกีและโยนเหรยีญอธษิฐานบรเิวณนํา้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมทีโ่ด่ง 

นําท่านเดนิสู่บรเิวณยา่นบนัไดสเปน (The Spainsh Step) แหล่งแฟช่ันชัน้นําและแหล่งนัดพบของ

คนรักการชอ้ปป้ิง 
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กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

 นําท่านเดนิทางพาท่านเขา้สู่นครรฐัวาตกินั (Vatican) ประเทศทีเ่ล็กทีสุ่ดในโลกตัง้อยู่ใจกลางกรุง

โรม เป็นประเทศเดยีวในโลกทีม่กีําแพงลอ้มรอบเมอืงเอาไวไ้ดท้ัง้หมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และ

เป็นศูนย์กลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิโดยมพีระสันตะปาปา มอีํานาจปกครองสูงสุด นํา

ทา่นเขา้ชมมหาวหิารทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลกมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica)     ชม

ประตมิากรรมอันลอืชือ่ปิเอตา้ (Pieta) ของมเิคลันเจโลและชมแทน่บูชาบลัแดคคโิน (St. Peter's 

Baldachin) เป็นซุม้สํารดิท ีส่รา้งโดยจานโลเรนโซ แบรน์นิ ีซึง่สรา้งตรงบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝัง

พระศพของนักบุญปีเตอร ์ จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เมอืงปิซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะที่สําคัญของ

อติาล ี  

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก GALILEI หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 3: ปิซา่ – หอเอนปิซา่ – ฟลอเรนซ ์ – เจนวั 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเขา้สู่บรเิวณจตุัรสักมัโป เดย ์มรีาโกลี (Compo Dei Miracoli) ทีป่ระกอบดว้ยกลุ่มอาคาร

สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเริม่จากหอพธิเีจมินํา้มนต ์(Baptistry of St. John) ทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ในอติาล,ี มหาวหิารดูโอโม (Duomo) ทีง่ดงามและหอเอนแหง่เมอืงปิซ่าอันเลือ่ง ชมหอเอนปิซ่า 

(Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมอืงปิซ่า 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริ่ม

สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสรา้งตอ้งหยุดชะงักลงไปเมื่อ

สรา้งไปไดถ้งึชัน้ 3 ก็เกดิการยุบตัวของฐานขึน้มา และต่อมาก็มกีารสรา้งหอต่อเติมขึ้นอีกจนแลว้เสร็จ 

โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมดถงึ 177 ปี โดยทีห่อเอนปิซ่านี ้กาลเิลโอ  บดิาแห่งวทิยาศาสตร์ ซึ่งเป็นชาว

อติาเลีย่นไดใ้ชเ้ป็นสถานทีท่ดลองทฤษฎแีรงโนม้ถ่วงของโลกทีว่่า สิง่ของสองชิน้ น้ําหนักไม่เท่ากัน ถา้

ปล่อยสิง่ของทัง้สองชิน้จากทีสู่งพรอ้มกัน ก็จะตกถงึพื้นพรอ้มกัน จากนัน้ใหท้่านอสิระใหท้่านไดเ้ลือก

ซือ้สนิคา้ท ีร่ะลกึราคาถูก ท ีม่รีา้นคา้เรยีงรายอยู่มากมาย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองฟลอเรนซ์ 

(Florence) 

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บา่ย นําท่านสู่ย่านเมอืงเกา่ของฟลอเรนซ ์ทีไ่ดรั้บการคัดเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกเมื่อปี 

ค.ศ.1982 เป็นเมอืงศูนย์กลางแห่งศลิปะในยุคเรอเนสซองส ์และยังเป็นเมอืงทีไ่ม่อนุญาตใหร้ถโคช้เขา้

ไปในเขตเมอืงเก่า นําชมจตุัรสัเดลลาซิญญอเรยี ( Piazza Della Signoria ) ซึง่รายลอ้มไปดว้ย

รูปป้ัน อาทิ เช่น รูปป้ันเทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune ),วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถ ือหัวเมดูซ่า 

(Perseus with the Head of Medusa) ,รูปป้ันเดวดิ ผลงานทีม่ชีือ่เสียงของ ไมเคิล แองเจโล่  ชม

ความยิ่งใหญ่และอลังการของมหาวหิารซานตา มาเรยี เดล ฟิโอเร ่ (Santa Maria Dell Fiore) 

วหิารของเมอืงฟลอเรนซ ์ท ีใ่หญ่เป็นอันดับ 4 ของ ทวปียุโรป ซึง่โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมทีใ่ชห้นิอ่อน

หลายสตีกแต่งทัง้สชีมพู สเีขยีว และสขีาว ซึง่นํามาผสมผสานกันไดอ้ย่างงดงาม         

นําท่านสู่เมอืงเจนวั (Genoa) เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของอติาลทีางภาคตะวันตกเฉยีงเหนอื ชมเขตเมอืงเก่า
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ศูนย์กลางทางประวัตศิาสตรท์ ีใ่หญ่ทีสุ่ดของยุโรป เป็นเมอืงทีม่คีวามรุ่งเรอืงมาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่11 

มาจนถงึ ค.ศ. 1797 ปัจจุบันเป็นเมอืงศูนย์กลางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมผลติรถยนตข์องอติาลี่

ไดแ้ก่ เฟียต, อัลฟ่าโรมโีอ, แลนเซยี 

ค่ํา       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก MERCURE GENOA CITY  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 4:  เจนวั – หมูบ่า้นชิงเคว เตรเร – เวโรนา่ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านโดยสารรถไฟสู่ชงิเกว แตรเ์ร (Cinque Terre) หมู่บา้นเล็กๆ ท ีตั่ง้อยูบรเิวณรมิชายฝ่ังรเิวยี ร่า

ของอติาล ีท ีม่คีวามหมายว่า “ดนิแดนท ัง้หา้ (Five Land)” ตัง้บนหนา้ผาสูงชันเหนอืทะเลเมดเิตอรเ์ร

เนยีนตดิทะเลบรเิวณชายฝ่ังลกิูเรยี ประกอบดว้ยหมู่บา้น 5 แห่ง ไดแ้ก่ MONTEROSSO AL MARE, 

VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทัง้หา้หมู่บา้นนี ้มหุีบเขาลอ้มรอบ 

ประกอบกันเป็นส่วนหนึง่ของอุทยานแห่งชาตฯิ และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกอ้ ีก

ดว้ย นําท่านชมความงามของหมู่บา้นทีม่สีสัีนสวยงาม สรา้งลดหล่ันกนัตามเนนิผารมิทะเล นําท่านเดิน

เล่นชมหมูบ่า้นรโิอแมกจโิอเร ่(Rio –Maggiore) เป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ ท ีม่เีสน่หแ์ละมบีรรยากาศ

เหมอืนเมอืงตุ๊กตา บา้นเรอืนทีตั่ง้ลดหล่ันกันบนหนา้ผาทีป่กคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจีตัดกับน้ําทะเลเมดิ

เตอรเ์รเนยีนสเีทอรค์วอยซ ์อสิระใหท้่านชมความงดงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านสู่

หมูบ่า้นมานาโรล่า (Manarola) อาจไดช้ือ่ว่าเป็นหมู่บา้นทีเ่ล็กเป็นอันดับสอง แต่มคีวามเก่าแก่ท ีสุ่ด

ในบรรดาหมู่บา้นทัง้ 5 ทีส่รา้งมาตัง้แต่ปีค.ศ. 1338 จากนัน้นําท่านเดนิทางกลับสู่เมอืงลา สเปเซยี (LA 

SPEZIA) 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย เดนิทางสู่เมอืงเวโรนา่ (Verona) เมอืงทีโ่ด่งดังมาจากนยิายรักอมตะเรือ่งเอกของ วลิเลีย่ม เชกส์

เปียร ์  ชือ่โรมโิอและจูเลยีต นําท่านชมย่านเมอืงเก่า ท ียั่งคงสภาพบา้นเรอืนแบบโบราณ นําท่านเดนิ

เท ีย่วชมจตุัรสัเออรเ์บ (Piazza delle Erbe หรอื Market's square) ทีร่ายลอ้มไปดว้ย

คฤหาสน ์ วังเก่าของตระกูลทีเ่คยปกครองเวโรน่า เดนิผ่านโรมนั อารนีา่ (Verona Arena) สนาม

กฬีากลางแจง้แบบโบราณในสมัยนัน้  แลว้นําท่านถ่ายรูปกับบา้นของจูเลียต ถ่ายรูปกับระเบยีงทีโ่รมโิอ

ปีนเขา้หาจูเลยีต และรูปป้ันสัมฤทธิจู์เลยีต ป้ันโดย N.Costantini ว่ากันว่าใครอยากสมหวังในเรือ่งความ

รักก็ใหไ้ปจับทีห่นา้อกของจูเลยีตนอกจากนีภ้ายในบรเิวณกําแพงบา้นจูเลยีตยังมกีารเขยีนแสดงความรัก

กันมากมายจนแทบไมเ่ห็นสกีําแพงเดมิ   

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 
 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก SHG HOTEL CATULLO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 5: เวโรนา่ – เวนสิ – เวนสิเมสเตร้ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทาง สู่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) นําทา่นล่องเรอืผา่นชมบา้นเรอืนของชาวเว

นสิ สู่เกาะเวนสิ หรอื เวเนเซีย (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงทีไ่ม่เหมอืนใคร โดยใช ้
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เรอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มสีมญานามว่าเป็น "ราชนิแีห่งทะเลเอเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 

เกาะ และมสีะพานเชือ่มถงึกันกว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังท ีบ่ริเวณซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส 

จากนัน้นําท่านเดนิชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่ม ี

เรือ่งราวน่าสนใจในอดตี เมือ่นักโทษทีเ่ดนิออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสว่าง

และโลกภายนอกเป็นครัง้สุดทา้ยระหว่างเดนิผ่านช่องหนา้ต่างที่สะพานนี้  ซึ่งเชื่อมต่อกับวงัดอดจ ์

(Doge’s Palace) อันเป็นสถานทีพํ่านักของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี        ซึง่นักโทษชือ่ดังท ีเ่คย

เดนิผ่านสะพานนีม้าเเลว้คอื คาสโนว่าน่ันเอง 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง (สปาเกตตีห้มกึดํา) 

บา่ย นําทา่นถา่ยรูปบรเิวณจตุัรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ทีน่โปเลยีนเคยกล่าวไวว่้า “เป็น

หอ้งน่ังเล่นทีส่วยทีสุ่ดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม รวมทัง้โบสถซ์านมารโ์ค 

(St.Mark’s Bacilica) ทีม่โีดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน ์จากนัน้อสิระใหท้่านไดม้เีวลา

เทีย่วชมเกาะอันแสนโรแมนตกิ เช่น เพือ่ชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนสิ, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์ค, ช๊อปป้ิง

สนิคา้ของทีร่ะลกึ อาทเิช่น เครือ่งแกว้มูราโน่,หนา้กากเวนสิ หรอืน่ังจบิกาแฟในรา้น Café Florian ทีเ่ปิด

ใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1720 ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางต่อสู่เมอืงแมสเตรห้รอืเวนสิเมสเตร ้

เมอืงทางฝ่ังของเกาะเวนสิ 

ค่ํา        รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั        เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก RUSSOTT หรอืเทยีบเทา่   
  

วนัที่ 6: เมสเตร ้– อนิสบ์รูค 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางต่อสู่เมอืงอินส์บรูค (Innsbruck) เป็นเมอืงหลวงของแควน้ทโีรล เป็นเมอืงเอกดา้นการ

ท่องเท ีย่วของประเทศออสเตรยี ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น้ําอนิ ซึง่คําว่าอนิสบ์รูคนัน้ แปลว่า สะพานแห่งแม่น้ําอนิ 

มลัีกษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทอืกเขาแอลป์ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย ชมหลังคาทองคํา(Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์สําคัญของเมอืงอนิส์บรูค ซึ่งตั ้งอยู่ในเขตเมืองเก่า 

สรา้งขึน้โดยจักรพรรด ิFriedrich ที ่4 ในช่วงตน้ศตวรรษที่ 15 สําหรับเป็นที่ประทับของผูป้กครอง

แควน้ทโิรลต่อมาคอืจักรพรรด ิMaximilian อสิระใหท้่านเดนิเล่นเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

ค่ํา       อสิระอาหารคําตามอัธยาศัย 

ทีพ่กั        เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก RAMADA INNSBRUCK TIVOLI  หรอืเทยีบเทา่    
 

วนัที่ 7: อนิสบ์รูค – ฮลัสตทั – เวียนนา 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั ้งอยู่ริม

ทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมอืงที่โรแมน

ตกิทีสุ่ดใน Salzkammergut เขตทีอ่ยู่บนอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยี
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ใหฉ้ายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นท ี่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพียงเดนิเท ีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ท่านอยู่ในภวังคแ์ห่งความฝัน 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย นําเดนิทางสู่กรุงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิอง

ทวิเขาสูง และพื้นท ีอ่ันเขยีวชอุม่ของป่าไมแ้ห่งออสเตรยี 

ค่ํา        รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก AUSTRIA TREND VIENNA  หรอืเทยีบเทา่    

วนัที่ 8: เวียนนา – OUTLET – เวียนนา 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระช ้

อปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, 

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

*** เนือ่งจาก OUTLET จะปิดทําการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบัวนัอาทติยใ์นวนัน ัน้ 

ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน*** 

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บา่ย จากนัน้เชญิช๊อปป้ิงสนิคา้เครือ่งแกว้สวาร็อฟสกี ้หรือสินคา้นานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, 

รา้นนาฬิกา Bucherer ,สนิคา้เสือ้แฟช่ันวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯ9ฯ และสนิคา้ของฝาก เช่น 

ช๊อคโกแลตโมสารท์ หรอืแวะชมิของหวานทีร่า้น THE DEMEL รา้นเบเกอรร์ีใ่นย่านถนนคารน์ท์เนอร ์

(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวยีนนา 

ค่ํา       อสิระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก AUSTRIA TREND VIENNA  หรอืเทยีบเท่า    

วนัที่ 9: เวียนนา – สนามบนิ   

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเดนิทางสู่ สนามบนิกรุงเวยีนนา เพื่อใหท้่านมเีวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund) และมเีวลา

ในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

14.35 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 937  

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่ 3 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวา 13.30 น. และถงึ

กรุงเทพฯ เวลา 05.20 น.*** 

วนัที่ 10: กรุงเทพฯ 

05.35 น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภีาพ 
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***รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสิทธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กล้เคยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี่ยนตามความ

เหมาะสม 

 
กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสน้ํีาเงนิ) เดนิทาง  

หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นทําการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตุทุกขอ้แล้ว 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 
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โปรแกรม : ITALY AND AUSTRIA 10 วนั 7 คนื 
โดยสายการบนิไทย (TG) 
 

กําหนดวนัเดนิทาง :  13-22 ต.ค. 61  
  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู่ 1 หอ้ง ท่านละ 72,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 72,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 72,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 

(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
72,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ  41,900.- 
ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศอิตาล ี

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งชําระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต่ํากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

กําหนดวนัเดนิทาง :  17-26 พ.ย., 24 พ.ย.-3 ธ.ค. 61 /  1-10, 8-17 ธ.ค. 61   
  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู่ 1 หอ้ง ท่านละ 62,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 62,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 62,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 

(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
62,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ  39,900.- 
ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศอิตาล ี

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งชําระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต่ํากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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อตัราค่าบรกิารนีร้วม  
 ค่าต๋ัวเคร่ืองบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจํานวนวัน 

และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบนิ) 

 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  

 ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

 ค่าประกันภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท ี)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท ีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก )์  

 ค่าภาษีมูลค่าเพ ิม่ 7% 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม  
 ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพเิศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกว่า  20 ก.ก.และมากกว่า  1 ช ิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมีค่าที่สูญ

หายในระหว่างการเดนิทาง เป็นต ้

 ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมีการปรับขึน้ราคา  

 ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพย์สนิดว้ยตัวท่านเอง 

 ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาประเทศอติาล ี(ผูย้ ืน่วีซ่าตอ้งชําระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซ่ีาในวนัย ืน่ เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

 ค่าทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (18 ยูโร) 

 ค่าทปิมคัคุเทศก์จากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวนั : 10 x 3 = 30 ยูโร) 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญชี ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เท่าน ัน้ 

2. ส่งสําเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท้ี่เดนิทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือทําการจองควิยื่นวีซ่า ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไม่ส่งสําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั  ิ

3. เม่ือไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้ันที 

4. หากท่านท ีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่  

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยว

ในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็น

หมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทัง้หมด 
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เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที่เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที่เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไมผ่า่นการอนุมตัวิีซา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จา่ยที่เกดิขึน้จรงิเหต 

 
  ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยืน่ขอวซ่ีา 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพ่ือ

วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิีซ่าได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนนิเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดนิทางตอ้งมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต่ํากว่า 6 เดือน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นคํารอ้ง

ขอทําหนังสือเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดนิทางเล่มเก่า ใหกั้บทางบรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวัตกิารเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างย ิง่ในการยื่นคํารอ้งขอวีซ่า และจํานวนหนา้หนังสือเดนิทาง ตอ้งเหลือว่างสําหรับตดิวีซ่าไม่ต่ํากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสือเดนิทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็น

หนังสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 

  ขอ้มูลเพ ิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและท ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที่น่ังพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าต๋ัวเคร่ืองบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ ิก์าร

เรียกเก็บค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ ิเ์ รียกเก็บค่าใช จ้่ายตามที่ เก ิดขึ้นจร ิง และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบ ินกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่ มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้( น้ําหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี่น่ัง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่เช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาที่เช็คอนิเท่านัน้ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง  

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิ ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจาํนวนท ี ่ 

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ท่านข ึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอ่ืนที่เดนิทางในคณะเดียวกันบรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเล่ือนการเดนิทางของท่าน    

    ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่  

    สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบนิ หรือค่าต๋ัวเคร่ืองบนิ (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบนิแลว้)     

    ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
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9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธ ิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพ ิม่เตมิเรือ่งโรงแรมท ีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมูต่ํิา 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัต  

     และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซี่าประมาณ 15 วนัทําการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซี่า VFS Global(สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทูต  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไม่สามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอย่ายดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปล ีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยู่เร ือ่ย ๆ** 
 

หมายเหตุ: การยื่นวีซา่แตล่ะคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งทําการยื่นวีซา่      ประเภทหมู ่คณะ 

เท่าน ัน้ โดยการยื่นเป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจีํานวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนย์รบัยื่น จะเป็นผู้

กําหนดวนัยื่นวีซา่เท่าน ัน้ ถา้หากผู้เดนิทางไมส่ามารถไปยื่นวีซา่ในวนัที่กําหนดได้ อาจมี

คา่ใช้จา่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

• ในกรณีที่เหลอืระยะเวลายื่นวีซา่นอ้ยกว่า 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง มคีา่ใช้จา่ยเพิม่  

ท่านละ 2,200 บาท   

• ในกรณีที่เหลอืเวลายื่นวีซา่เหลอืนอ้ยกว่า 5 วนั มคีา่ Fast Track เพิ่มเติมอีก ท่าน

ละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ทัง้นี ้คา่ใช้จา่ยที่เกดิขึน้ ผู้เดนิทางตอ้งชําระกบัทางศูนย์รบัยืน่โดยตรง** 
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1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ชํารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณานํามาประกอบการยืน่วีซา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที่ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยู่ตา่งประเทศ, ทํางานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ของทางบริษทัให้ทราบ

ทนัที เพราะการยื่นขอวีซา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ่มเติม 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยื่นขอวีซา่ในประเทศไทยได้ ข้อกําหนดนี้รวมไปถึงผู้

เดนิทางที่ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเทา่นั้น ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมึก) 

 

 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผู้เดนิทาง ออกคา่ใช้จา่ยเอง สําเนาสมุดบัญช ีหรือ 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตวัของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ย

ปรับยอดเงินในบัญชไีม่เกนิ 7 วันกอ่นวันยืน่วีซา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement 

เทา่นั้น) 

3.2 กรณีผู้เดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใช้จา่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ 

แม่ พีน่อ้ง ทีม่ีสายเลอืดเดยีวกัน หรือ สามีภรรยา เทา่นั้น) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถา่ยสําเนาสมุดบญัชี หรือ Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่ ูกรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบัิตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีช ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ
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หุน้สว่น อายไุม่เกนิ 3 เดอืน หรือ สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบตุําแหน่ง, เงินเดอืน, วันเริ่มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ําว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ําว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตุํ่ากว่า 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้มี) 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มีการเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ

หนา้พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสมัพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สังกัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด

ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีที่บดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช้ ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชี้แจงวา่

ทําไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พรอ้มเดนิทางมา

สัมภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองท่าน (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นั้น) 

7. ทา่นไม่จําเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวีซา่

เท่าน ัน้ 
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เอกสารยืน่วซ่ีาอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่เตมิ 
 

แบบฟอร์มสําหรบักรอกข้อมลูยื่นวซ่ีาเชงเกนประเทศอติาล ี
 
(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวีซา่ของทา่น) 
 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

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

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

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

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

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

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

7. สัญชาตปัิจจบัุน ..................................สัญชาตโิดยกําเนิดหากตา่งจากปัจจบัุน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว์ กรุณากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้ีอํานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว์ 

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์ือถอื................................................................. 

    อีเมล............................................. 

 

 

12. อาชพีปัจจบัุน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเส ือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บริษัทหรือรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรียน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง



 
 

EU172510BF_Italy_Austria_10D_7N_TG_Oct-Dec18   หนา้ 15 จาก 15 

สถาบันศกึษา 

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

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

 

14. วีซา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไม่เคย 

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

15. เคยถูกพมิพล์ายนิ้วมือเพือ่การขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไม่เคย   เคย (กรุณาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีีซา่เชงเกน้ รบกวนท่านถา่ยสําเนาหนา้วีซา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวีซา่หรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหว่างการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวีซา่เอง   มีผูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบริษัท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงินสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ีผูจ้ัดหาให ้

   ชําระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพํานักมีผูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิีซา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่้เดนิทางเท่าน ัน้ 

 

 


