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HILIGHT 

     ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn      

    Palace) ทีว่จิติรตระการตา 

 เต็มอิม่กบัธรรมชาตทิ ีสุ่ดแสนงดงามของฮลัส

ตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกอายุกว่า 

4,500 ปี 

 เขา้ชมเหมอืงเกลอืโบราณ ณ เมอืงเบริช์เต็ท

กาเดน้ (Berchtesgaden) 

 ชมเมอืงเวโรนา (Verona) บา้นเกดิโรมโิอ

และจเูลยีต 

 เดนิทางสู่ดนิแดนท ัง้หา้ (Five Land) แห่ง 

ชงิเกวเตรเร (Cinque Terre) 

 ถา่ยรูปกบัหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of 

Pisa) สญัลกัษณ์แหง่เมอืงปิซา่ 

 ตืน่ตากบัมหาวหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกมหา

วหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) 

         

 

 

Europe Rainbow 

ออสเตรยี – เยอรมน ี– อติาล ี

10 วนั 7 คนื  

โดยสายการบนิไทย (TG) 

เดนิทาง : มถิุนายน – พฤศจกิายน 2562 

ราคาเริม่ตน้ 55,900.- 
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 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่  30 ม.ิย. – 9 ก.ค. 62 59,900.- 

วนัที ่  22-31 ส.ค. 62 55,900.- 

วนัที ่  19-28 ก.ย. 62 55,900.- 

วนัที ่  3-12 , 20 -29 ต.ค. 62 55,900.- 

วนัที ่  21-30 พ.ย. 62 55,900.- 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่   โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพ  ✈ ✈ ✈ 
 

2 
เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– ชอ้ปป้ิงถนนคารท์
เนอร ์

✈ O O BELEVUE 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 เวยีนนา – ฮลัสตทั – ซาลบวรก์ O O  O 
SCHERER 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ซาลสบ์วรก์ – เบริช์เต็ทกาเดน้  - เหมอืงเกลอืโบราณ 
Salzbergwerk – ลอ่งเรอืทะเลสาบโคนกิ – อนิสบ์รคู O O   X 

 
RAMADA 
TIVOLI 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 อนิสบ์รคู – เวโรนา่ – มลิาน O O X 
IBIS MILANO 

FIERRA 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 มลิาน - เจนวั – หมูบ่า้นชงิเกว แตรเ์ร – ปิซา่ O O  O GALILEI 

หรอืเทยีบเทา่ 

7 ปิซา่ – หอเอนปิซา่ – ฟลอเรนซ ์–  โรม O O O 
BEST 

WESTERN 
ROMA NORD 

หรอืเทยีบเทา่ 

8 
โรม – วาตกินั – มหาวหิารเซนทปี์เตอร ์– โคลอสเซยีม 

– น า้พุเทรว ี– บนัไดสเปน O  O X 
BEST 

WESTERN 

ROMA NORD 
หรอืเทยีบเทา่ 

9 โรม – สนามบนิ O ✈ ✈ 
 

10 กรงุเทพ ✈ ✈  ✈  
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 โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรุงเทพ  

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์าย

การบนิไทย ประต ู4 แถว H พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2 
เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรุนน ์– ชอ้ปป้ิงถนนคารท์เนอร ์

01.20  น. ออกเดนิทางสูก่รุงเวยีนนา โดยเทีย่วบนิที ่TG 936 

***ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต่ 21 พ.ย.จะออกเดนิทางเวลา 01.30 น.

และไปถงึเวยีนนาเวลา 07.00 น.*** 

07.15 น. 

 

 

 

 

ถงึสนามบนิเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ((เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศ

ไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปลีย่นเป็น 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) ผ่านขัน้ตอน

การตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นน าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชินบรุนน ์

(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์ัปสเบริก์ ซึง่มีประวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่

กลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสง่า

งามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวงั

ฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึง่ไดร้ับการตกแต่ง

อย่างวจิติรบรรจง ซึง่สวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรั่งเศส 

กลางวนั    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

บา่ย จากนั้นพาท่านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอ้มไปดว้ยอาคารอัน

งดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สรา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.

1863-1869 แตต่วัอาคารไดถู้กท าลายไปในระหวา่งสงครามโลกครัง้ที ่2 และเปิดใหม่

อกีครัง้ในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวังฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึง่เป็นกลุ่ม

อาคารทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของราชส านักฮปัสบูรก์ มาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 13 จนถงึ

ต น้คริสต์ศตวร รษที่  20  จากนั้นแวะถ่ าย รู ปที่ส วนสาธารณะสตัดต์ปาร์ค 

(Stadtpark)เ ป็นสวนขนาดใหญ่ขนาดใหญ่มีพื้นที่กว่ า  65 ,000 ตร.ม.  เ ป็น

สวนสาธารณะประจ าเมอืงเวยีนนา ภายในสวนร่มรื่นไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่ แลว้ยังมี

รูปปั้นนักดนตรเีอกของโลกทีม่ชี ือ่เสยีงมากมาย ชาวเวยีนนานยิมมาเทีย่วพักผ่อนและ

ยังใชเ้ป็นทีอ่อกก าลังกายอกีดว้ย จากนัน้น าชมบรเิวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. 

Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึง่พระเจา้คาร์ลที่ 6 โปรดให ้

สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแกบ้นต่อความทุกขย์ากของประชาชน จากนั้น

เชิญชอ้ปป้ิงสินคา้เครื่องแกว้สวาร็อฟสกี้ หรือสินคา้นานาชนิด อาทิเช่น Louis 

Vitton,Gucci, รา้นนาฬิกา Bucherer ,สนิคา้เสื้อแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara 

,H&M ฯ9ฯ และสนิคา้ของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสารท์ ในย่านถนนคาร์นทเ์นอร ์

(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวยีนนา 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง (หมูทอดออสเตรยีนสไตล)์ 
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ทีพ่กั 
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก BELEVUE หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่3 เวยีนนา – ฮลัสตทั – ซาลบวรก์  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี 

เมืองที่ตัง้อยู่ร ิมทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับ

ภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนตกิที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพ

เพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมืองน้ีว่าเป็นไข่มุก

แห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage 

เพยีงเดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ท่านอยู่ในภวงัคแ์ห่งความฝัน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย 

 

เดนิทางสู่เมอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็นบา้นเกดิ

ของนักดนตรเีอก “วลูฟ์กงั อมาดอิสุ โมสารท์” ทีม่ชีือ่เสยีงกอ้งโลก น าเที่ยวชมความ

งามของเมอืงซาลสบ์วรก์ทีม่คีวามหมายวา่ “ปราสาทเกลอื” เขตเมอืงเกา่ศลิปะบารอค

ทีต่ัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าซัลซาค เมืองซาลสบ์วรก์เคยเป็นที่ประทับถาวรของอารค์บชิอป 

และ เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาครสิตน์ิกายคาทอลกิที่ส าคัญยิง่ของบรรดาประเทศที่

ใชภ้าษาเยอรมัน ชมสวนดอกไมม้ริาเบล(Mirabell Garden) ซึง่เป็นฉากหนึ่งใน

การถ่ายท าภาพยนตรเ์รือ่ง “มนตร์ักเพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ทีโ่ดง่ดงัไป

ทั่วโลก 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม SCHERER หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ซาลสบ์วรก์ – เบริช์เต็ทกาเดน้  - เหมอืงเกลอืโบราณ Salzbergwerk 

– ลอ่งเรอืทะเลสาบโคนกิ – อนิสบ์รูค  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเบริช์เต็ทกาเดน้ (Berchtesgaden) เมืองสวยใน

เขตบาวาเรยีทีห่อ้มลอ้มไปดว้ยเทือกเขาและงดงามดว้ยทะเลสาบต่างๆใหเ้วลาท่าน

ไดเ้ดนิเลน่ชมเมืองที่เดมิเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และการส ารวจหาเกลอืและสนิแร่ 

บรเิวณเมืองเก่าเต็มไปดว้ยศลิปะและการสรา้งอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบนที่มี

เอกลักษณ์เฉพาะตัวตกแต่งดว้ยลายปูนสไตลส์ตัดโก ้น าท่านเขา้เที่ยวชมเหมอืง

เกลอืโบราณ Salzbergwerk ที่สรา้งตัง้แต่ ค.ศ.1957 โดยภายในประกอบดว้ย 

ขัน้ตอนการท าเหมอืงเกลอืในสมัยกอ่นทีน่่าทึง่ และ น าท่านลอ่งเรอืทะเลสาบใตภู้เขา 

ที่งดงาม น ้าใสราวกับกระจก ชมบรรยากาศของส่วนต่างๆในเหมืองราวกับอยู่ใน

เหมอืงจรงิเมือ่ 500 ปีกอ่น ภายใตอ้ณุหภูม ิ12 องศาเซลเซยีส 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย หลังจากนัน้น าท่านล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบโคนกิ (Konigsee) ที่

แปลวา่ทะเลสาบพระราชา เพราะเป็นทะเลาสาบทีม่คีวามลกึทีส่ดุและเป็นทะเลสาบที่
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ไดช้ือ่วา่น ้าใสทีส่ดุในเยอรมนี เป็นฟยอรด์งดงามทีส่ดุในเยอรมนี แหล่งก าเนิดมาจาก

การละลายของหมิะบนยอดเขา ตวัทะเลสาบสเีขยีวมรกตตดักบัสฟ้ีาของทอ้งฟ้าโดยมี

เทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลัง  หลังจากนั้นออกเดินทางต่อสู่เมืองอินส์บรูค 

(Innsbruck) เป็นเมอืงหลวงของแควน้ ทีโรลเป็นเมืองเอกดา้นการท่องเที่ยวของ

ประเทศออสเตรยีตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าอนิ ซึง่ค าวา่อนิสบ์รูคนัน้ แปลวา่ สะพานแห่งแม่น ้า

อนิ มลีกัษณะแคบๆแทรกตวัอยู่ระหวา่งเทอืกเขาแอลป์ ชมหลงัคาทองค า(Golden 

Roof) เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของเมืองอนิสบ์รูค ซึง่ตัง้อยู่ในเขตเมืองเก่า สรา้งขึน้

โดยจักรพรรด ิFriedrich ที่ 4 ในช่วงตน้ศตวรรษที่ 15 ส าหรับเป็นที่ประทับของ

ผูป้กครองแควน้ทโิรล ตอ่มาจักรพรรด ิMaximilian 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั 
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก RAMADA TIVOLI หรอืเทยีบเท่า  

วนัที ่5 
อนิสบ์รูค – เวโรนา่ – มลิาน 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเวโรน่า (Verona) เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเวนิส ของ

แควน้เวเนโต ้และเมอืงเวโรน่ายังไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกทางวฒันธรรมของ

องคก์ารยูเนสโกเมื่อปี คศ. 2000 อกีทัง้วลิเลยีม เชกสเปียร ์นักกวแีละนักเขยีนบท

ละครชาวองักฤษ ผูไ้ดร้ับการยกย่องวา่เป็นนักเขยีนผูย้ ิง่ใหญ่ขององักฤษและของโลก

ยังใชบ้รรยากาศและเรือ่งราวความรักของหนุ่มสาวสองตระกลูในเวโรน่า แตง่เป็นละคร

โศกนาฏกรรมขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1595 เรื่อง โรมิโอกับจูเลียต จากนัน้น าท่านเดนิชม

อาคารบา้นเรอืนสสีดใสสวยงาม จัตุรัสกลางเมืองที่คกึครื้นมีชวีติชวีา จากนัน้พาท่าน

ถ่ายรูปกบัโรงละครโรมันกลางแจง้ (Verona Arena) ทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ

โลก สรา้งขึน้เมื่อตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 1 โดยมีลักษณะเช่นเดยีวกับโคลอสเซยีมใน

กรุงโรม เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งปัจจุบันยังคงมีการเปิดแสดงโอเปร่าหรือ

คอนเสริต์กลางเเจง้ในสนามกฬีาอยู่เป็นประจ า น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับบา้นเลขที ่

23 ของจเูลยีต ชมระเบยีงแห่งเรือ่งราว โรแมนตกิที่จูเลยีตเฝ้ารอคอยพบโรมโิอทุก

ค า่คนื และบรเิวณหนา้บา้นยังมรีูปปั้นส ารดิขนาดเท่าตวัจรงิของจูเลยีต 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ตัวเมืองมลิาน (Milan)  เมืองที่เรียกไดว้่า เป็นเมืองหลวง

แห่งแฟชัน่ของโลก น าท่านถ่ายรูปกบัมหาวหิารแห่งเมืองมลิาน (Duomo di Milano) 

ที่สรา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก 

สมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วคิเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio 

Emanuele II) ทีนั่บวา่เป็นชอปปิงมอลลท์ี่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิ

ลาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 ผูร้เิร ิม่การรวมชาตหิัวเมืองต่างๆ

ในอติาล ีและอนุสาวรียข์องศลิปินชือ่ดังในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ท่าน คือ ลโิอนารโ์ด 
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ดารว์นิซี ่ทีอ่ยู่ในบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ 

ค า่      อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม IBIS MILANO FIERA  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 มลิาน - เจนวั – หมูบ่า้นชงิเกว แตรเ์ร – ปิซ่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านสู่เมอืงเจนวั (Genoa) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของอติาลีทางภาคตะวันตกเฉียง

เหนือ ชมเขตเมอืงเกา่ศนูยก์ลางทางประวตัศิาสตรท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของยุโรป เป็นเมืองที่มี

ความรุ่งเรืองมาตัง้แต่คริสตศ์ตวรรษที่ 11 มาจนถึง ค.ศ. 1797 ปัจจุบันเป็นเมือง

ศนูยก์ลางเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมผลติรถยนตข์องอติาลีไ่ดแ้ก่ เฟียต, อัลฟ่าโรมี

โอ, แลนเซยี น าท่านชมมหาวหิารประจ าเมอืงสถานทีป่ระกอบศาสนพธิอีนังดงามและ

ศกัดิส์ทิธิ ์เป็นทีเ่คารพของทัง้คนในทอ้งถิน่และนักท่องเทีย่วทั่วไปทีม่าเยือน ชมบา้น

เกดิของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (จากภายนอก) นักเดินทางผูย้ ิ่งใหญ่คน้พบทวีป

อเมรกิา เป็นเมอืงท่าพาณชิยส์ าคญัของอติาล ีซึง่มอีายุกว่าแก่กว่าสองพันปี มีตกึเก่า 

สมัยโรมันยอ้นยุค อาคารบา้นเรอืนทีค่อ่นขา้งแออดั บรเิวณอา่วเจนัวเป็นทีท่อดไวด้ว้ย

เรอืส าราญ เรอืยอชทห์รู เรือใบสขีาว เรือโบราณจ าลองขนาดยักษ์ และมีประภาคาร

สงูตระหง่าน กลางเมอืงทีน่ี่ มนี ้าพุจตรุัสเฟอรารี ่ทีนั่กท่องเทีย่วนยิมไปถ่ายรูป น าท่าน

ชมมหาวหิารซานลอเรนโซ หรอื ดโูอโม่ ทีส่รา้งขึน้ในแบบโรมันเนสค ์และโกธคิ ราว

ศตวรรษที ่11 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าท่านโดยสารรถไฟสู่ชงิเกว แตรเ์ร (Cinque Terre) หมู่บา้นเล็กๆ ที่ตัง้อยู่

บรเิวณรมิชายฝ่ังรเิวยีร่าของอติาล ีที่มีความหมายว่า “ดนิแดนทัง้หา้ (Five Land)” 

ตัง้บนหนา้ผาสูงชันเหนือทะเลเมดเิตอร์เรเนียนตดิทะเลบรเิวณชายฝ่ังแควน้ลกิูเรีย 

ประกอบดว้ยหมู่บา้น 5 แห่ง ไดแ้ก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, 

CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทัง้หา้หมู่บา้นน้ี มีหุบเขา

ลอ้มรอบ ประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาตฯิ และไดร้ับการขึน้ทะเบียน

เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกอ้กีดว้ย น าท่านชมความงามของหมู่บา้นที่มีสสีันสวยงาม 

สรา้งลดหลัน่กนัตามเนนิผารมิทะเล น าท่านเดนิเล่นชมหมู่บา้นรโิอแมกจโิอเร่ (Rio –

Maggiore) เป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ ที่มีเสน่ห์และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา 

บา้นเรือนที่ตัง้ลดหลั่นกันบนหนา้ผาที่ปกคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจีตัดกับน ้าทะเลเมดิ

เตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ ์อสิระใหท้่านชมความงดงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

จากนัน้น าท่านสู่หมู่บา้นมานาโรล่า (Manarola) อาจไดช้ือ่ว่าเป็นหมู่บา้นที่เล็กเป็น

อนัดบัสอง แตม่คีวามเกา่แกท่ีส่ดุในบรรดาหมู่บา้นทัง้ 5 ทีส่รา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1338 

หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่สูเ่มอืงปิซา่ (Pisa) 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก GALILEI เทยีบเท่า  
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วนัที ่7 
ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ ์–  โรม 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่บรเิวณจัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า หรือ จัตุรัสกัมโป เดย ์มีราโกล ี(Compo 

Dei Miracoli) ที่ประกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเริม่จาก

หอพธิีเจมิน ้ามนต ์(Baptistry of  St. John) ที่ใหญ่ที่สุดในอติาล ีชมมหาวหิารดูโอ

โม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแห่งเมือง ปิซ่าอันเลื่อง ชมหอเอนปิซ่า 

(Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์อง

โลกยุคกลาง เริม่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการ

ก่อสรา้งตอ้งหยุดชะงักลงไปเมื่อสรา้งไปไดถ้งึชัน้ 3 ก็เกดิการยุบตัวของฐานขึน้มา 

และตอ่มาก็มกีารสรา้งหอตอ่เตมิขึน้อกีจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมดถงึ 177 

ปี โดยที่หอเอนปิซ่าน้ี กาลเิลโอ บิดาแห่งวทิยาศาสตร ์ซึง่เป็นชาวอติาเลีย่นไดใ้ช ้

เป็นสถานทีท่ดลองทฤษฎแีรงโนม้ถ่วงของโลกทีว่า่ สิง่ของสองชิน้ น ้าหนักไม่เท่ากัน 

ถา้ปลอ่ยสิง่ของทัง้สองชิน้จากที่สูงพรอ้มกัน ก็จะตกถงึพื้นพรอ้มกัน จากนัน้น าท่าน

เดนิทางต่อสู่ แควน้ทัสคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน้ คือ ฟลอเรนซ ์

(Florence) ทีไ่ดร้ับขนานนามว่าเป็นเมืองศูนยก์ลางแห่งศลิปะในยุคเรอเนสซองส ์

ซึง่ลว้นแลว้แตม่โีบราณสถานส าคญั และมีทวิทัศน์ตามธรรมชาตทิี่สวยงาม จนไดร้ับ

การแต่งตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโกเ้มื่อ ปี ค.ศ.1982 ท าใหท้ัสคานีมี

ชือ่เสยีงในฐานะดนิแดนท่องเทีย่วยอดนยิมระดบัโลก น าท่านชมววิทวิทัศนข์องเมอืง    

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูก่รุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวที่มีชือ่เสยีงของ

ประเทศอติาลี นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกต่างเดนิทางไปกรุงโรม เพื่อชืน่ชมกับ

ศลิปะ สถาปัตยกรรม และประวัตศิาสตรแ์ห่งความยิง่ใหญ่ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี 

ตัง้อยู่บนเนนิเขาทัง้ 7 รมิฝ่ังแม่น ้าไทเบอรต์อนกลางของประเทศ โรมเคยเป็นเมืองที่

มบีทบาทมากทีส่ดุของอารยธรรมตะวนัตกและในอดตีไดเ้ป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดใน

โลก 

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม BEST WESTERN PARK HOTEL ROMA 

NORD หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8 โรม – วาตกินั – มหาวหิารเซนทปี์เตอร ์– โคลอสเซยีม – น า้พุเทรว ี– 

บนัไดสเปน 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านผ่านชมกลุ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดตีศูนยก์ลางทางดา้นการเมือง 

ศาสนา และเศรษฐกจิของอาณาจักรโรมัน ที่สะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุ่งเรืองของ

อารยะธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมา  น าท่านเดนิทางพาท่านเขา้สู่นครรฐั



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

 

 QE3VIE-TG007  หนา้ 8 จาก 16 

 
 

วาตกินั (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศ

เดยีวในโลกทีม่ีก าแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ัง้หมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และ

เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตน์ิกายโรมันคาทอลกิโดยมีพระสันตะปาปา มีอ านาจ

ปกครองสูงสุด น าท่านชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวหิารเซนต์ปีเตอร ์

(St.Peter’s Basilica) ชมประตมิากรรมอันลอืชือ่ปิเอตา้ (Pieta) ของมเิคลันเจโล

และชมแท่นบูชาบัลแดคคโิน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้ส ารดิที่สรา้งโดยจาน

โลเรนโซ แบรน์นีิ ซึง่สรา้งตรงบรเิวณทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นทีฝั่งพระศพของนักบุญปีเตอร ์

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าชมความยิง่ใหญ่ในอดตี และเก็บภาพสวยบรเิวณรอบนอกของสนามกฬีาโคลอส

เซีย่ม (Colosseum) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ อดตีสนามประลอง

การต่อสูท้ี่ย ิ่งใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผูช้มไดถ้ึง 50,000 คน น าชมงาน

ประตมิากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธษิฐานบรเิวณน า้พุเทรวี ่(Trevi 

Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมที่โด่งดัง น าท่านเดนิสู่บรเิวณย่านบนัไดสเปน 

(The Spainsh Step) แหล่งแฟชั่นชัน้น าและแหล่งนัดพบของคนรักการชอ้ปป้ิง 

อสิระใหท้่านซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

ค า่      อสิระอาหารค า่ตามทอธัยาศยั 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม BEST WESTERN PARK HOTEL ROMA 

NORD หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่9 โรม – สนามบนิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดนิทางสู ่สนามบนิ เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการท า คนืภาษ ี(Tax Refund) 

และ มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.55 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG945 

*** ส าหรบัคณะทีเ่ดนิทางต ัง้แต่ 20 ตุลาคมจะออกเดนิทางเวลา 13.30 น.

และไปถงึกรงุเทพเวลา 06.05 น.*** 

วนัที ่10 กรุงเทพฯ 

05.45 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

 

******************************************************************************* 
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โปรแกรม : EUROPE RAINBOW 

ออสเตรยี – เยอรมน ี– อติาล ี

10 วนั 7 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

30 ม.ิย. – 9 ก.ค. 62 59,900.- 59,900.- 59,900.- 59,900.- 31,900.- 8,900.- 

22-31 ส.ค. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 55,900.- 33,900.- 8,900.- 

19-28 ก.ย. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 55,900.- 33,900.- 8,900.- 

3-12 ต.ค. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 55,900.-   33,900 8,900.- 

20 -29 ต.ค. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 55,900.- 33,900 8,900.- 

21-30 พ.ย. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 55,900.- 33,900 8,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.   ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับเงนิมัดจ าแลว้เท่านัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

      ภายใน  3 วนันับจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดย      

      อตัโนมัต ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

      กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่  

      รับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ 

      ยืน่ รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

      เจา้หนา้ที่ 

6.  หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกใน  
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การเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่   

          จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ  

  3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

  4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

  5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

  6. คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

  7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

         เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

   8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

   9   คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

     1.  คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

  2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนัก 

       เกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรค    

       ประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

  3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

  4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

  5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศอติาล ี(ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ      

      3,000 บาท) 

  6. คา่ทปิพนักงานขบัรถและไกดท์อ้งถิน่  (18 ยูโร) 

  7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (30 ยูโร) 
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เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่วซี่า 
 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที่ดแีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิท

ฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที่ค่อนขา้งนานและ

อาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านัก

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

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

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการ

บนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่

น่ัง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมใน

การมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ า 

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิหรอื

คา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตผุลใดๆ 

             ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

เดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 

แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

      บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

      และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่าประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแตล่ะคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซี่า ประเภทหมู่คณะ 

เทา่น ัน้ โดยการยืน่เป็นหมู่คณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผู ้

ก าหนดวนัยืน่วซี่าเทา่น ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไม่สามารถไปยืน่วซี่าในวนัทีก่ าหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

 ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซี่าน้อยกว่า 11 วนัท าการ นบัจากวนัเดนิทาง  มี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่  ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทีเ่หลอืเวลายืน่วซี่าเหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ จะมคีา่ Fast Track เพิม่เตมิ

อกี ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

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

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บญัชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน

กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ 

แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 
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6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งท าหนงัสอืชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคา้เขยีนหรอืพมิพข์ ึน้เอง) 

6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นัน้) 

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบุตรจากเขต

หรอือ าเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทีม่กีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ัน้ 

6.4 ทา่นจะตอ้งน าหนังสอืยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางไปตา่งประเทศตัวจรงิ จากขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบตุรเป็นส าเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสุลใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่น

น ามายืน่ มเิชน่นัน้ทางศนูยรั์บยืน่ vfs จะไมรั่บยืน่เอกสารของบตุรทา่นโดยเด็ดขาด 

6.5 เนือ่งจากการประทบัตรากงสุล จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หากทา่นไมแ่น่ใจวา่เอกสารใชไ้ด ้

หรอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์อ่นน าไปประทับตรากงสลุ มเิชน่นัน้ทา่นอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิ

และเสยีเวลาอันมคีา่ของทา่นเพือ่ไปท าเอกสารใหมอ่กีรอบ หากเอกสารทีท่า่นท ามาแลว้นัน้

กลายเป็นเอกสารทีใ่ชย้ืน่ไมไ่ด ้

 

***โปรดอา่น กอ่นทีท่า่นจะไปท าหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือ าเภอใหบุ้ตรของทา่น 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่

ท าไมไมม่ ีpassport *** 

 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา
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สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. หากพอ่หรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ืน่วซีา่พรอ้มลกู ใหท้ าจดหมายชีแ้จงภาษาอังกฤษ 

อธบิายวา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวัุนเริม่และวันหมดอายวุซีา่ พรอ้มทัง้ถา่ยส าเนาหนา้

พาสปอรต์และหนา้วซีา่นัน้มาแนบดว้ย 

8. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศอติาล ี
 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

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. สญัชาตปัิจจุบัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

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

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจุบัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย 

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

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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