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กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

ตลุาคม : 5 – 13  52,900.- 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ 

โรงแรมทีพ่กั 
หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈   

2 ดไูบ – มลิาน – ดโูอโมม่ลิาน – เมสเตร ้ ✈ O O 
DELFINO VENICE 
MESTRE 

3 เมสเตร ้– เกาะบรูาโน – เกาะเวนสิ – เมสเต ้ O O X 
DELFINO VENICE 
MESTRE 

4 เมสเตร ้– Outlet – ลบุเบลยีน่า  O X O SHERATON LUJBJANA 

5 ลบุเบลยีน่า – เบลด – กราซ O O  O RAMADA GRAZ   

6 กราซ – ฮลัลสตัด – เวยีนนา O O O KAVALIER HOTEL    

7 เวยีนนา – พระราชวังเชนิบรนุน ์– Outlet  – บราตสิลาวา่ O O X 
HOLIDAY INN 
BRATISLAVA    

8 บราตสิลาวา – เวยีนนา – คารท์เนอร ์– สนามบนิ    O O ✈  

9 ดไูบ – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

อติาล ี– สโลวาเนยี – สโลวคั – ออสเตรยี  

9 วนั 6 คนื      

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
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 ***เทีย่วเกาะบรูาโน สสีนัสดใสแหง่เวนสิ*** 

***พกัเวนสิ เมสเตร ้2คนื*** 

นําท่านเดนิทางกบัสายการบนิเอมเิรตส ์(Emirate Airline) อนัสุดหรู สู่มหานครแห่งแฟช ัน่มลิาน 

(Milan) เมอืงหลวงแหง่แฟช ัน่โลก เดนิเลน่บนเกาะเวนสิ หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ 

มสีมญานามวา่เป็น "ราชนิแีหง่ทะเล เอเดรยีตกิ" เยอืนเมอืงลบุเบลยีนา่ (Ljubljana) เมอืงหลวงของสโลวเีนีย 

ชมเกาะกลางทะเลสาบสดุแสนโรแมนตกิทีเ่มอืงเบลด (Bled)  เทีย่วเยอืนกรงุบราตสิลาวา่ (Bratislava) 

เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศสโลวคั เทีย่วชมเมอืงฮลัสตดัด ์(Hallstatt) เมอืงมรดกโลก 

เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) ทีว่จิติรตระการตาอันโดง่ดังของออสเตรยี 

 

วนัแรกของการเดนิทาง กรงุเทพฯ   

17.30 น. 
 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู  9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่ คอยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก 

 

21.05 น. ออกเดนิทางสูก่รงุมลิาน โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK373   

วนัทีส่องของการเดนิทาง    ดไูบ – มลิาน – ดโูอโมม่ลิาน – เมสเตร ้ 

00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง   

03.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบนิ EK 101  

08.25 น.
  

ถงึ สนามบนิมลิาโนมลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า

ประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั่วโมงในวันที่ 29 ตุลาคม 2560)        

นําท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั้นเดนิทางสู่ตวัเมอืงมลิาน 

(Milan)  เมอืงทีเ่รยีกไดว้า่ เป็นเมอืงหลวงแหง่แฟชัน่ของโลก นําท่านถา่ยรูปดา้น

นอกของมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) ทีส่รา้งดว้ยศลิปะ

แบบนโีอโกธคิ ผสมผสานกนั ชมความงดงามอนัน่าอศัจรรย ์ ของสถาปัตยกรรมแบบ

ตะวันตกสมัยฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ นําท่านชม แกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล 

(Galleria Vittorio Emanuele II) ซึง่นับว่าเป็นชอ้ปป้ิงมอลลท์ีส่วยงาม หรูหรา

และเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอล ที ่2 ผูร้เิริม่

การรวมชาตหิัวเมอืงตา่งๆในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดังในยคุเรเนซองสอ์กี 

1 ทา่น คอืลโีอนารโ์ด ดารว์นิซี ่ทีอ่ยูใ่นบรเิวณ ดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่   

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เมอืงเวนสิ (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่  เมอืง

หลวงของแควน้เวเนโต เวนสิถูกสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเขา้

ดว้ยกนัในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของทะเลอาเดรยีตกิ เป็นเมอืงทา่

โบราณ และเป็นเมอืงทีใ่ชค้ลองในการคมนาคมมากทีส่ดุ  

ระยะทาง 271 กม.  

ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 3.45 ชม. 

 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง   

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก   Delfino Venice Mestre  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง            เมสเตร ้– เกาะบรูาโน – เวนสิ – เมสเตร ้

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นําท่านต่อไปยังเกาะบูราโน 

(Burano) เกาะทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงกับเกาะเวนสิ ใหท้า่นประทับใจกบีสสีันอันจัดจา้นของ

เกาะบูราโน เนื่องมาจากอาคารบา้นเรอืนของเกาะนี้จะทาดว้ยหลากหลายส ีตัดกัน

อยา่งชดัเจน จากนัน้นําทา่นลอ่งเรอืผา่นชมบา้นเรอืนของชาว เวนสิ สูเ่กาะเวนสิ หรอื 

เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงทีไ่ม่เหมอืนใคร โดยใชเ้รอื

แทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มสีมญานามว่าเป็น "ราชนิีแห่งทะเลเอเดรยีตกิ" มเีกาะ

นอ้ยใหญก่วา่ 118 เกาะ และมสีะพานเชือ่มถงึกนักว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังทีบ่รเิวณ ซาน

มารโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเวนสิ   

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (สปาเก็ตตีห้มกึดาํ)  

บา่ย นําท่านเดนิชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of 

Sighs) ทีม่เีรือ่งราวน่าสนใจในอดตี เมือ่นักโทษทีเ่ดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสูคุ่ก

จะไดม้โีอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง้สุดทา้ยระหว่างเดนิผ่านช่อง

หนา้ต่างทีส่ะพานนี้ ซ ึง่เชือ่มต่อกับวงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อันเป็นสถานที่

พํานักของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี ซึง่นักโทษชือ่ดังทีเ่คยเดนิผ่านสะพานนี้มาเเล ้

วคือ คาสโนว่าน่ันเอง นําท่านถ่ายรูปบรเิวณจตัุรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s 

Square) ทีน่โปเลยีนเคยกล่าวไวว้่า “เป็นหอ้งน่ังเล่นทีส่วยทีส่ดุในยโุรป” จัตุรัสถูก

ลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม รวมทัง้โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ที่

มโีดมใหญ ่5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน ์จากนัน้อสิระใหท้่านไดม้เีวลาเทีย่วชม

เกาะอนัแสนโรแมนตกิ เชน่ เพือ่ชมมนตเ์สน่หแ์หง่นครเวนสิ, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์ค, 

เลือกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย อาทเิชน่ เครือ่งแกว้มูราโน่,หนา้กากเวนิส 

หรอืน่ังจบิกาแฟในรา้น Café Florian ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1720   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ อสิระอาหารเย็นเพือ่ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูรอบๆเกาะเวนสิอยา่งเต็มที ่  

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก Delfino Venice Mestre  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง          เมสเตร ้– Outlet – ลบูเบลยีนา่ (สโลวเีนยี) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นํ า ท่ า น เ ดิน ทา ง ต่ อ ไป ยั ง  เ มือ ง  Noventa อิส ร ะ ให ้ท่ า น ช อ้ ป ป้ิ ง จุ ใ จ  ณ 

McArthurGlen  Noventa di Piave Designer Outlet ศูนยร์วมรา้นคา้กว่า 

160 รา้น เชน่ แวน่ตา ผลติภัณฑเ์ครือ่งหนัง รองเทา้ กระเป๋า อปุกรณ์กฬีา แฟชัน่แบ

รนดแ์นมชือ่ดังอาท ิเชน่ Salvatore Ferragamo, D&G, Armani, Burberry, Bally, 

Diesel, Calvin Klein, Gant, Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Tod’s, Versace, 

Valentino, Furly, Guess, Hugo Boss, Lacoste, Levi’s และอืน่ ๆ อกีมากมาย  

ระยะทาง 36 กม. 

ใชเ้วลาประมาณ 

0.45 ช.ม. 

 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจ  

บา่ย จากนัน้นําท่านสูเ่มอืงลุบเบลยีนา่ (Ljubljana) เมอืงหลวงของประเทศสโลวเีนยี 

(Slovenia) สัมผัสบรรยากาศเมืองหลวงที่ยังคงใหท้่านไดเ้ห็นร่องรอยของ

สถาปัตยกรรมโบราณ อทิธพิลของศลิปะสไตลบ์าโรก นําท่านชมเมอืงลุบเบลยีนา่ 

ระยะทาง 200 กม. 

ใชเ้วลาประมาณ  

3 ชม. 
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(Ljubljana) ชมสะพานมงักร ทีท่อดขา้มแมน้ํ่า  ลบุเบลยียานกิา้ ชมและแวะถ่ายรูป

กับสถานทีสํ่าคัญต่างๆภายในเมอืงเชน่ ศาลาว่าการเมอืง มหาวหิารเซนต์ นิโคลัส  

ชมปราสาทเมอืงเกา่ (Old town castle) ซึง่ตัง้อยูบ่นเนนิสงู ซึง่สามารถมองเห็น

ทัศนียภาพของเมอืงไดอ้ย่างชัดเจน ปราสาทแห่งนี้สรา้งในสมัยศตวรรษที ่11 ใน

ศลิปะสไตลบ์าโรก และไดทํ้าการบรูณะใหมใ่นปี 1990 โดยไดบ้รูณะหอสงูในลักษณะ

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ณ จุดนี้ท่านสามารถชมววิทวิทัศน์โดยรอบของเมอืงลุบเบ

ลยีน่าไดใ้นระยะไกล 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก Sheraton Ljubljana Mons หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง           ลบูเบลยีนา่ – เบลด – กราซ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเบลด (Bled) เมอืงแหง่โบสถก์ลางทะเลสาบ สดุแสน

โรแมนตกิ ท่ามกลางหุบเขาจูเลยีน แอลป์ (Julian Alps) ทะเลสาบ   เบลดเกดิ

จากการละลายตัวของธารน้ําแข็งจากภเูขาจูเลยีนแอลป์  นําท่านน่ังเรอืสู่เกาะกลาง

ทะเลสาบ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของโบสถพ์ระแมม่าร ี(Assumption of Mary ) ของเหลา่

นักแสวงบญุ  ตัง้แต่ศตวรรษที่ 11 ชมโบสถแ์ละหอคอยกลางทะเลสาบ จากท่าเรอื

จะตอ้งเดนิขึน้บนัไดไปอกี 99 ขัน้ ซึง่ประเพณีทอ้งถิน่คู่สมรสฝ่ายชายจะตอ้งอุม้ฝ่าย

หญงิขึน้บนัได 99 ขัน้นี ้  

ระยะทาง 54 กม. 

ใชเ้วลาประมาณ 

1.00 ช.ม. 

 
เทีย่ง 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย จากน ัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกราซ (Graz) เมอืงสวยของออสเตรยีทีไ่ดรั้บการ

คัดเลอืกใหเ้ป็นเมอืงหลวงแหง่ศลิปวฒันธรรมแหง่ยโุรป และเป็นเมอืงใหญอ่นัดบัสอง 

ของประเทศออสเตรีย  ในอดีตเมืองกราซเป็นเมืองหนา้ด่านที่มีป้อมปราการอัน

แข็งแกร่งไวป้้องกันการรุกรานจากพวกเติร์ก กราซตัง้อยู่ร ิม แม่น้ํา เมอร์ เป็น

ศูนยก์ลางของสถาปัตยกรรมต่างๆจากทุกสมัย ทัง้โกธคิ เรอเนสซ์องส ์และบารอก 

อกีทัง้ยงัเป็นทีต่ัง้ของ มหาวทิยาลัยกราซ มหาวทิยาลัยทีม่คีวามเกา่แกซ่ ึง่สรา้งในปี 

ค.ศ. 1585 และต่อมาเมอืงกราซไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดก

โลก ในปี ค.ศ.1999 มเีวลาใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงไดต้ามอธัยาศัย 

ระยะทาง 214 กม.

ใชเ้วลาประมาณ    

3.15 ช.ม. 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก  Ramada Graz หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง              กราซ – ฮลัสตทั – เวยีนนา  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านออกเดนิทางสู่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า     

4,500 ปี เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราว

กับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุใน Salzkammergut เขตทีอ่ยูบ่น

อัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนี้ว่าเป็น

ไขม่กุแหง่ออสเตรยี และเป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical 

Heritage เพยีงเดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ทา่นอยูใ่นภวังคแ์หง่ความฝัน 

ระยะทาง 177 กม.

ใชเ้วลาประมาณ    

2.45 ช.ม. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Assumption_of_Mary
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง   

บา่ย เดนิทางโดยรถโคช้สู่ กรุงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรีย 

ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่ง

ออสเตรยี 

ระยะทาง 300 กม.

ใชเ้วลาประมาณ 

3.30 ช.ม. 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก KAVALIER HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง        เวยีนนา –  Outlet –  บราตสิลาวา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace)  แห่ง

ราชวงศฮ์บัสบวรก์ ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 และต่อมา

พระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหมอ่ยา่งสง่างามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้ง

ในระหว่างปีค.ศ.1744 - 1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้ง

พระโรง และพลับพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดรั้บการตกแต่งอยา่งวจิติรบรรจงสวยงามไมแ่พ ้

พระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศส  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให ้

เวลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเช่น  GUCCI, BALLY, 

HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, 

GUESS, LACOSTE, NIKE,  OAKLEY, DIESEL และอืน่ๆอกีมากมาย *** 

เนือ่งจาก OUTLET จะปิดทําการในวนัอาทติย ์ถ้าหากคณะใดตรงกบัวนั

อาทติยใ์นวนัน ัน้ ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน*** 

จากนัน้นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่ กรุงบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวงและ

เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศสโลวคั ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าดานูบทีบ่รเิวณพรมแดนของ  

สโลวัค ออสเตรยี และฮงัการ ีและใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเชก็ 

 

คํา่ อสิระอาหารเย็นเพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งเต็มที ่  

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก  HOLIDAY INN HOTEL BRATISLAVA   หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง    บราตสิลาวา – เวยีนนา – คารท์เนอร ์– สนามบนิ   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นชมบรรยากาศของกรงุบราตสิลาวา ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาแหง่สโลวัก ถา่ยรูป

คูก่บัปราสาทบราตสิลาวา(Bratislava Castle) ซึง่เป็นอาคารทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้

ตัง้อยูบ่นเนนิเขา รมิฝ่ังแมน้ํ่าดานูบ ทา่นสามารถชมทัศนยีภาพอนังดงามของเมอืงได ้

จากมมุของปราสาทแหง่นี ้ มเีวลาใหท้า่นไดซ้ือ้ของทีร่ะลกึในเขตเมอืงเกา่ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 เ ดิ น ท า ง สู่ ก รุ ง เ วี ย น น า  นํ า ท่ า น ต่ อ ไ ป ยั ง  ใ น ย่ า น  ถ น น ค า ร ท์เ น อ ร ์

(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา ใหท้่านไดช้๊อปป้ิงสินคา้เครื่องแกว้

สวาร็อฟสกี ้หรือสนิคา้นานาชนิด อาทเิชน่ Louis Vitton, Gucci, รา้นนาฬกิา 

Bucherer, สนิคา้เสือ้แฟชัน่ทันสมัย เชน่ Zara, H&M ฯลฯ และสนิคา้ของฝากเชน่ 

ระยะทาง 80 กม. 

ใชเ้วลาประมาณ 

1.15 ช.ม. 
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(รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นทาํการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

 

 

 

ชอ๊คโกแลตโมสารท์ หรอืแวะชมิของหวานทีร่า้น THE DEMEL รา้นเบเกอรร์ีแ่ละชอ๊ค

โกแลตทีเ่กา่แก ่เริม่กจิการตัง้แตปี่ 1786  

18.00 น. นําคณะเดนิทางสู่ สนามบนิเวทชาท เพื่อใหท้่านมีเวลาในการทํา  คนืภาษ ี

(Tax Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิ 

 

22.45น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK 126  

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง       ดไูบ –  กรงุเทพฯ 

06.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

09.40 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372  

19.15 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ    
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โปรแกรม : อติาล ี 
สโลวาเนยี  สโลวคั ออสเตรยี 

9 วนั 6 คนื 
โดยการบนิ เอมเิรตส ์(EK) 

 

กาํหนดการเดนิทาง   

ตลุาคม : 5 – 13 

     อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 52,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 52,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 52,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
52,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  18,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศอติาล ี

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  
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  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย   

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

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

6. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

7. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้กลุม่ประเทศเชงเกน้ 

8. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละพนกังานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง (17 ยโูร) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

9. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจํุาเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเหต 
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ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

 
1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวีซา่ดว้ยตนเองในประเทศที่ตน

พํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ่ากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลือ่น

การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมใน

การมดัจําตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจําตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้้องพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่ี

อา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัทาํการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global(สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแต่ละคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งทําการยืน่วซี่า      

ประเภทหมูค่ณะ เทา่น ัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจํีานวน 15 คน ขึน้ไป 

โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผูก้ําหนดวนัยืน่วซี่าเท่าน ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไม่

สามารถไปยืน่วซี่าในวนัทีก่ําหนดได ้อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (Premium) 

ดงันี ้ 

 ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซี่านอ้ยกว่า 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง              

มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่  ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทีเ่หลอืเวลายืน่วซี่าเหลอืนอ้ยกว่า 5 วนั มคี่า Fast Track 

เพิม่เตมิอกี ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 

หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้ง

ไมช่ํารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่

ดว้ย) 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยส์ว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน 

(รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 

7 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 
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3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ 

แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถา่ยสาํเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชฝีากประจํา และบญัชยีอดตดิลบ** 

4. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุา่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
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*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชีแ้จงวา่

ทําไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

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

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยกําเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

.......................................................................................................... 
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13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่..............................ถงึวนัที.่.................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


