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อติาล ี(มลิาน)  เยอรมน ีออสเตรยี   
9 วนั 6 คนื  

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 
 

 

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

             

น าท่านเดินทางกบัสายการบนิเอมิเรตส ์(Emirate Airline) อนัสุดหรู สู่มหานครแห่งแฟชั่นมิลาน 

(Milan) เม ืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เข้าชมพระราชว ังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจ ิตร

ตระการตาอันโด่งดังของออสเตรีย เดนิทางสูเ่กาะเวนสิ หรอื เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก 

เยอืนเมอืงเวโรนา่ ตน้ก าเนิดนิยายรักโรแมนตคิ โรมีโอ จเูลยีต ทอ่งอาณาจักร บาวาเรยี-ทีโรล มิวนิค-อินสบ์รคู 

เขา้ชมปราสาทแห่งเทพนิยาย ปราสาทนอยชวานสไตน ์เยือนเมืองแห่งมนต์สเน่ห ์มรดกโลกทางทัศนียภาพ 

เมอืงฮลัสตทั เขา้ชมพระราชวงัเชินบรุนน ์ช้อปป้ิงเอาท์เลทจุใจ ***เมนูพเิศษ... สปาเกตตีห้มกึด า*** 

 

ก าหนดการเดนิทาง               22-30 พ.ย. 2559 
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*ราคาทวัรไ์มร่วมค่าวซ่ีา ทปิมคัคเุทศก ์ และคนขบัรถ* 

วนัแรกของการเดนิทาง  กรุงเทพฯ   

18.00 น. 
 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส์ โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

21.25 น. ออกเดนิทางสู่กรุงมลิาน โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เท ีย่วบนิที ่EK373  

***คณะท ีเ่ดนิทางต ัง้แต่ 8 พ.ย. 59 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 20.35 น.  

 

วนัที่สองของการเดนิทาง    ดูไบ – มลิาน – ดูโอโมม่ลิาน – เวนสิ เมสเตร ้

00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครือ่ง   

03.40 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบนิ EK 101 

***คณะท ีเ่ด ินทางต ัง้แต่ 8 พ.ย. 59 เป็นตน้ไป  ออกเดนิทางเวลา 03.45 น. และ

ถงึมลิาน เวลา 07.45 น. 

 

08.25 น.
  

ถงึ สนามบนิมลิาโนมลัเปนซา เมืองมลิาน ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ ิน่ชา้

กว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง และจะปรับเวลาในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 โดยเวลา

ทอ้งถ ิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) น าท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากร จากนัน้เดนิทางสู่ตวัเมอืงมลิาน (Milan)  เมอืงทีเ่รยีกไดว่้า เป็นเมอืง

หลวงแห่งแฟช่ันของโลก น าท่านเขา้ชมมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo 

di Milano) ท ีส่รา้งดว้ยศลิปะแบบนโีอโกธคิ ผสมผสานกัน ชมความงดงามอัน

น่าอัศจรรย์  ของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ น าท่านชม 

แกลเลอรี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซึ่ง

นับว่าเป็นชอ้ปป้ิงมอลลท์ ีส่วยงาม หรูหราและเก่าแก่ท ีสุ่ดในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี์ 

ของกษัตริย์วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล ที่ 2 ผูร้เิริม่การรวมชาตหัิวเมืองต่างๆในอติาล ี

และอนุสาวรยี์ของศลิปินชือ่ดังในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ท่าน คอืลโีอนารโ์ด ดารว์นิซี ่

ท ีอ่ยู่ในบรเิวณ ดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า   

ระยะทาง 50 กม.

ใชเ้วลาประมาณ 

40 นาท ี

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเวนสิ (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่ เมอืงหลวง

ของแควน้เวเนโต เวนิสถูกสรา้งขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จ านวนมากเขา้

ดว้ยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทยี ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของทะเลอาเดรยีตรกิ เป็น

เมอืงท่าโบราณ และเป็นเมอืงทีใ่ชค้ลองในการคมนาคม มากทีสุ่ด  

ระยะทาง 273 กม. 

ใชเ้วลาประมาณ  

3.30 ช.ม. 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก   APOGIA HOTEL หรอืเทียบเท่า  
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วนัที่สามของการเดนิทาง       เวนสิ เมสเตร ้– เกาะเวนสิ – เวโรนา่  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทาง สู่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) น าทา่นล่องเรอืผา่นชม

บา้นเรอืนของชาวเวนสิ สู่เกาะเวนสิ หรอื เวเนเซีย (Venezia) ดนิแดนแสน

โรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน          

มสีมญานามว่าเป็น "ราชนิแีห่งทะเลเอเดรียตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ 

และมสีะพานเชือ่มถงึกันกว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังท ีบ่รเิวณซานมารโ์ค ศูนย์กลางของ

เกาะเวนสิ จากนัน้น าท่านเดนิชมความงามของเกาะเวนสิ ชมสะพานถอนหายใจ 

( Bridge of Sighs) ที่ม ีเรือ่งราวน่าสนใจในอดีต เมือ่นักโทษที่เดินออกจาก

หอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดม้ ีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั้ง

สุดทา้ยระห ว่างเดินผ่านช่องหนา้ต่างที่สะพานนี้  ซึ่งเชื่อมต่อกับวงัดอดจ ์

(Doge’s Palace) อันเป็นสถานที่พ านักของเจา้ ผูค้รองนครเวนิสในอดีต        

ซึง่นักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้มาเเลว้คือ คาสโนว่าน่ันเอง น าท่าน

ถา่ยรูปบรเิวณจตุัรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ท ีน่โปเลยีนเคยกล่าว

ไวว่้า “เป็นหอ้งน่ังเล่นทีส่วยทีสุ่ดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม 

รวมทัง้โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ท ีม่โีดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบ

ศลิปะไบแซนไทน์ จากนัน้อสิระใหท้่านไดม้ ีเวลาเทีย่วชมเกาะอันแสนโรแมนติก 

เช่น เพื่อชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนสิ, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์ค, ช๊อปป้ิงสนิคา้ของ

ทีร่ะลึก อาทเิช่น เครือ่งแกว้มูราโน่,หนา้กากเวนสิ หรอืน่ังจบิกาแฟในรา้น Café 

Florian ทีเ่ปิดใหบ้ริการมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1720 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลับ

สู่ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่ Venice Mestre 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง (สปาเกตตีห้มกึด า)  

บา่ย สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลับสู่ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่ Venice Mestre น าท่าน

เดนิทางสู่เมอืงเวโรนา่ (Verona) เมอืงใหญ่อันดับ 2 รองจากเวนสิ ของแควน้

เวเนโต ้และเมอืงเวโรน่ายังไดข้ึ้นทะเบยีนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ

องคก์ารยูเนสโกเมือ่ปี คศ. 2000 อกีทั ้งวลิเลยีม เชกสเปียร ์นักกวแีละนักเขยีน

บทละครชาวอังกฤษ ผูไ้ดรั้บการยกย่องว่าเป็นนักเขยีนผูย้ิ่งใหญ่ของอังกฤษและ

ของโลกยังใชบ้รรยากาศและเรือ่งราวความรักของหนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่า 

แต่งเป็นละครโศกนาฏกรรมขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1595 เรือ่ง โรมโิอกับจูเลยีต  จากนั้น

น าท่านเดินชมอาคารบา้นเรอืนสีสดใสสวยงาม จัตุรัสกลางเมืองที่คึกครื้นมี

ชวีติชวีา จากนัน้พาท่านถ่ายรูปกับโรงละครโรมนักลางแจง้ (Verona Arena) 

ทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก สรา้งขึ้นเมือ่ตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่1 โดยมี

ลักษณะเช่นเดยีวกับโคลอสเซียมในกรุงโรม เพียงแต่มขีนาดเล็กกว่า ซึง่ปัจจุบัน

 

 

ระยะทาง 115 กม.

ใชเ้วลาประมาณ 

1.30 ชม. 
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ยังคงมกีารเปิดแสดงโอเปร่าหรอืคอนเสริต์กลางเเจง้ในสนามกฬีาอยู่เป็นประจ า 

น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับบา้นเลขที ่23 ของจูเลียต ชมระเบยีงแห่งเรือ่งราว โร

แมนตกิทีจู่เลียตเฝ้ารอคอยพบโรมโิอทุกค ่าคนื และบรเิวณหนา้บา้นยังมรูีปป้ัน

ส ารดิขนาดเท่าตัวจรงิของจูเลยีต 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก  HOLIDAY INN VERONA CONGRESS หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่สีข่องการเดนิทาง          เวโรนา่ – อนิสบ์รูค – ฟุซเซน่    

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางต่อสู่เมอืงอินส์บรูค (Innsbruck) เป็นเมอืงหลวงของแควน้ที

โรล เป็นเมอืงเอกดา้นการท่องเท ีย่วของประเทศออสเตรยี ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าอ ิน 

ซึง่ค าว่าอนิส์บรูคนัน้ แปลว่า สะพานแห่งแม่น ้าอนิ มลัีกษณะแคบๆแทรกตัวอยู่

ระหว่างเท ือกเขาแอลป์ ชมหลงัคาทองค า (Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์

ส าคัญของเมืองอินส์บรูค  ซึ่งตั ้งอยู่ ในเขตเมืองเก่า สรา้งขึ้นโดยจักรพรรด ิ

Friedrich ที่ 4 ในช่วงตน้ศตวรรษที่ 15 ส าหรับเป็นที่ประทับของผูป้กครอง

แควน้ทโิรล ต่อมาจักรพรรด ิMaximilian  

ระยะทาง 276 กม. 

ใชเ้วลาประมาณ    

3 ช.ม. 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

บา่ย จากนัน้เดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น (Fussen) เป็นเมอืงเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิ

โรมัน เป็นทีตั่ง้ปราสาทของกษัตรยิ์บาวาเรยี ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ที่

มคีวามงดงามทางดา้นทัศนยีภาพ เป็นเมืองสุดทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิทีเ่คยมี

ความรุ่งเรอืงในอดีตตัง้แต่ยุคโรมัน และไดใ้ชเ้มอืงนีเ้ป็นจุดแวะพักขนถ่ายสนิคา้ 

และซือ้ขายเกลอืมาแต่โบราณ 

ระยะทาง 112 กม. 

ใชเ้วลาประมาณ 

1.30 ชม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง   

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก MERCURE MUNCHEN NEUPERLACH  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่หา้ของการเดนิทาง           ฟุซเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– มวินคิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมอืง

เล็กๆทีส่วยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนแีละออสเตรยี น าท่าน

เดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ  ปราสาทนอยชวานสไตน ์

(Neuschwanstein Castle) น าชมตน้แบบของปราสาท เจา้หญิงนิท รา

ในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจ

ปราสาทในเทพนิยาย  ซึง่เป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวคิท ี ่2 หรอื เจา้ชายหงส์

ขาว  ชมความวจิติรพิสดารของหอ้งต่างๆ ทีไ่ดรั้บการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการ

ระยะทาง 10 กม.

ใชเ้วลาประมาณ 

10 นาท ี
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ออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ ซึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิ่ง 

 
เทีย่ง 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ นครมวินิค (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และ

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมืองทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของประเทศ 

(รองจากเบอรล์ินและฮัมบูรก์) และเป็นหนึง่ในเมอืงมั่งค่ังท ี่สุดของยุโรป ซึ่งมี

พรมแดนตดิเทือกเขาแอลป์   โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์า

ก่อน  ก่อนที่จะผนวกเขา้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จ ึงมีเอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทัง้ดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเล ือ่งช ือ่ ซ ึง่ไดแ้ก่ ไส ้

กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบ ียร ์ จากนัน้น าท่านสู่จตุัรสัมาเร ียน 

พลาสท์ (Marienplatz) ถอืว่าเป็นจุดเริม่ตน้ของประวัตศิาสตร์และธุรกจิของ

นครมิวนคิ บรเิวณนีเ้ป็นทีตั่ง้ของศาลาว่าการเมอืงที่มรูีปแบบสถาปัตยกรรมแบบ

โกธคิทีง่ดงามซึง่สรา้งขึน้ในช่วงปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี 

มหีอระฆังสูง 85 เมตร ซึง่จะมีนักท่องเท ี่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที่จะ

ออกมาเตน้ร า เมือ่นาฬิกาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. เชญิเลือกซื้อ

สนิคา้ของทีร่ะลึก เช่น เครือ่งเหล็กตราตุ๊กตาคู่ เป็นตน้ น าท่านออกเดินทางสู่

เมอืงการ์มชิ พารเ์ท่น เคียรเ์ชน่ ระหว่างทางผ่านเมอืงโอเบอรามาเกา เมอืง

เล็กๆทีแ่สนจะน่ารัก อาคารบา้นเรอืนลว้นประดับไปดว้ยภาพเขยีนสเีกีย่วกับครสิต์

ศาสนา รา้นรวงลว้นแต่จ าหน่ายของทีร่ะลกึส าหรับศาสนกิชน เหตุเพราะเคยไดรั้บ

ภัยพิบัตจิากโรครา้ย  

ระยะทาง 120 กม.

ใชเ้วลาประมาณ    

2 ช.ม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก   MERCURE MUNCHEN NEUPERLACH  หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่หกของการเดนิทาง              มวินคิ – ฮลัสตทั –  ซาลซบ์ูรก์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ฮ ัลสต ัท (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า     

4,500 ปี เมอืงทีตั่ง้อยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งาม

ราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีสุ่ดใน Salzkammergut เขตที่

อยู่บนอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืง

นีว่้าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรยี และเป็นพื้นท ีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพียงเดินเท ี่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค ์    

แห่งความฝัน 

ระยะทาง 207 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง   

บา่ย เดนิทางสู่เมืองซาลส์บวรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมอืงอันเป็นบา้น ระยะทาง 73 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
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เกดิของนักดนตรเีอก “วูลฟ์กัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ท ี่มชีื่อเสยีงกอ้งโลก เมอืง

ซาลสบ์วรก์ มคีวามหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมอืงเก่าศลิปะบารอคทีตั่ง้อยู่

บนฝ่ังแม่น ้าซัลซาค เมอืงซาลสบ์วรก์เคยเป็นทีป่ระทับถาวรของอารค์บชิอป และ  

เป็นศูนย์กลางทางศาสนาครสิตน์กิายคาทอลกิทีส่ าคัญยิ่งของบรรดาประเทศทีใ่ช ้

ภาษาเยอรมัน  อิสระเดินเท ี่ย วชม ย่ านเมืองเก่า เลือกซื้อสินค า้บนถนน 

Getreidegasse ของเมอืงทีม่คีวามสวยงามรวมทัง้มรีา้นคา้สนิคา้แฟชัน้มากมาย 

ประมาณ 1.15 ชม. 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก   HOLIDAY INN SALZBURG CITY  หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง        ซาลซบ์ูรก์ – เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงเว ียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศ

ออสเตรยี ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสูง และพื้นท ี่อันเขยีวชอุ่มของ    

ป่าไมแ้ห่งออสเตรยี 

ระยะทาง 300 กม.

ใชเ้วลาประมาณ 

3.30 ช.ม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace)  

แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก ซึง่มปีระวัติการสรา้งมาตัง้แต่กลางคริสต์ศตวรรษที ่16 

และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซ่า ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 

1,441 หอ้งในระหว่างปีค.ศ.1744 - 1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความ

โอ่อ่าของทอ้งพระโรง และพลับพลาที่ประทับ ซึ่งไดรั้บการตกแต่งอย่างวิจติร

บรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศส จากนั้นเชญิช๊อปป้ิงสนิคา้

เครือ่งแกว้สวาร็อฟสกี ้หรอืสนิคา้นานาชนดิ อาทเิช่น Louis Vitton,Gucci, รา้น

นาฬิกา Bucherer ,สินคา้เสือ้แฟช่ันทันสมัย  เช่น Zara ,H&M ฯลฯ และสินคา้

ของฝากเช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท หรอืแวะชิมของหวานที่รา้น THE DEMEL 

รา้นเบเกอรร์ีแ่ละช๊อคโกแลตที่เก่าแก่ เริ่มก ิจการตั้งแต่ปี 1786 ในย่าน ถนน

คารน์ทเ์นอร ์(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวยีนนา 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร พื้นเมอืง (ไส้กรอกเวยีนนา)  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก PARK SCHOENBRUNN HOTEL   หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่แปดของการเดนิทาง     เวียนนา – ปารน์ดอรฟ์ – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf 

ใหเ้วลาท่านไดอ้ ิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, 

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

ระยะทาง 40 กม.

ใชเ้วลาประมาณ 

45 นาท ี
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(รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย์, ขอสงวนสทิธิ์การย้ายเมอืงที่เขา้พกั เช่น กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE,  OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย 

*** เนือ่งจาก OUTLET จะปิดท าการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบั

วนัอาทติยใ์นวนัน ัน้ ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน*** 

เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนั  

18.00 น. น าคณะเดนิทางสู่ สนามบินเวทชาท เพือ่ใหท้า่นมีเวลาในการท าคนืภาษ ี

(Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้ส ินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี

ภายในสนามบนิ 

 

22.45น. ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK 126 

***คณะท ีเ่ด ินทางต ัง้แต่ 3 พ.ย. 59 เป็นตน้ไป  ออกเดนิทางเวลา 22.00 น. และ

ถงึดูไบ เวลา 06.40 น. 

 

วนัที่เกา้ของการเดนิทาง       ดูไบ –  กรุงเทพฯ 

06.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิดูไบ เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง  

09.40 น.  ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เท ีย่วบนิที ่EK 372 

***คณะท ีเ่ดนิทางต ัง้แต่ 3 พ.ย. 59 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 09.35 น. และ

ถงึกรุงเทพฯ เวลา 18.40 น. 

 

19.15 น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ    
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ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

โปรแกรม : อติาล ี(มลิาน) เยอรมน ีออสเตรยี   
9 วนั 6 คนื  

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ (EK) 

 

                 ก าหนดการเดนิทาง      22-30 พ.ย. 2559 

 อตัรา

คา่บรกิาร 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 63,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 63,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,500.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 63,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
63,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

คา่ด าเนนิการยืน่วซี่าอิตาลปีระมาณ 3,000.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท ีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
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6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ 

7. ค่าค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์ 
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ์, ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซี่าเชงเกน้ (อิตาลี) 3,500 บาท 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 2 = 14 ยูโร) 

7. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 2 = 18 ยูโร) 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแล้วเทา่น ัน้ 

2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวซ่ีา ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 
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  5. การยื่นวซ่ีาในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยื่นวซ่ีาไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

      รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

8. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวก

ในการเดนิทางท่องเท ีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา 

1. การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ ีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวซ่ีา หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวซ่ีาทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัตวิซ่ีาได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซ่ีาไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ 

      ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   น่ังท ี ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท ีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น   
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      สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย  

      และอ านาจในการใหท้ ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท ีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนยีมใน

การมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแล้วไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยื่นวซ่ีา / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ 

หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแล้ว แจง้ยกเลิกกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกั

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

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่ม ี

อ่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่าประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซี่า VFS Global(สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

 

หมายเหตุ: การยื่นวซี่าแต่ละคร ัง้กบับร ิษทัท ัวร ์ จะต ้องท าการยื่นว ีซ่า      

ประเภทหมู่คณะ เท่าน ัน้ โดยการยืน่เป็นหมู่คณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ข ึน้ไป 

โดยทางศูนยร์บัยื่น จะเป็นผูก้ าหนดวนัยืน่วซี่าเท่าน ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไม่

สามารถไปยื่นวซี่าในวนัทีก่ าหนดได ้อาจมีคา่ใช้จ่ายเพ ิม่เตมิ (Premium) 

ดงันี ้  

 ในกรณีที่เหลอืระยะเวลายื่นวซี่านอ้ยกว่า 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง              

มคีา่ใชจ้่ายเพ ิม่  ท่านละ 2,200 บาท   

 ในกรณีที่เหลอืเวลายื่นว ีซ่าเหลอืน้อยกว่า 5 วนั มีค่า Fast Track 

เพ ิม่เตมิอกี ท่านละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืส าหรับประทับวีซา่อยา่งนอ้ย 2 

หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้ง

ไม่ช ารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซา่

ดว้ย) 

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเทา่นั้น ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผู้เดนิทาง ออกคา่ใช้จา่ยเอง ส าเนาสมุดบัญช ีหรือ 

Statement บัญชอีอมทรัพยส์ว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน 

(รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงินในบัญชไีม่เกนิ 
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7 วันกอ่นวันยืน่วีซา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นั้น) 

3.2 หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ BANK CERTIFICATE  ที่ออกจากทางธนาคาร (ตอ้ง

สะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต ตอ้งมีตราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) กรุณายืน่ขอจาก 

ธนาคาร่ลวงหนา้ เวลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 15 วันหลังจากธนาคารออกให ้ 

เป็นบญัชีเดยีวกนักบัขอ้ 3.1 (สถานทตูอาจขอดสูมุดเงินฝากเลม่จริงของทา่นในบางกรณี) 

3.3 กรณีผู้เดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใช้จา่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ 

แม่ พีน่อ้ง ทีม่ีสายเลอืดเดยีวกัน หรือ สามีภรรยา เทา่นั้น) 

3.3.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.3.2. ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุ

ชือ่เจา้ของบัญช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต และ

บคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต 

กรุณายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 15 วัน 

หลังจากธนาคารออกให ้  

3.3.3. ถา่ยส าเนาสมุดบญัชี หรือ Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย และ

ตอ้งเป็นบญัชีเดยีวกนั กับทีอ่อก BANK CERTIFICATE หรือ BANK GUARANTEE 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชีกระแสรายวนัและบญัชีฝากประจ า** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีช ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น 

อายไุม่เกนิ 3 เดอืน หรือ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงินเดอืน, วันเริ่มท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้มี) 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มีการเปลีย่น) 
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6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา   

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือ

หนา้พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด

ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีที่บดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช้ ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชี้แจงว่า

ท าไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สัมภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองท่าน (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นั้น) 

7. ทา่นไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวีซา่

เท่าน ัน้ 

เอกสารยืน่วซ่ีาอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจ้งขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมลูยื่นวซ่ีาเชงเกนประเทศอติาล ี
 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวีซา่ของท่าน) 
 

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……………………….……………………………..…………………………………………… 
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7. สัญชาตปัิจจบัุน ..................................สัญชาตโิดยก าเนิดหากตา่งจากปัจจบัุน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว์ กรุณากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้ีอ านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว์ 

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์ือถอื.................................................อเีมล............................................. 

 

 

 

12. อาชพีปัจจบัุน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเส ือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บริษัทหรือรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรียน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วีซา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไม่เคย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ้วมือเพือ่การขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

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

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวีซา่หรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................  
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17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบริษัท/องคก์ร)  

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

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

   เงินสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ีผูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพ านักมีผูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิีซา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่้เดนิทางเท่าน ัน้  


