
 
 
 
 

 

  

ออสเตรยี เชก อติาล ี
10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 

  
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• บนิตรงสูก่รงุเวยีนนา ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) ที�วจิติรตระการตา 

• แวะเมอืงมรดกโลกที� เชสกี3 ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรนํ�างามแหง่โบฮเีมยี  

• สมัผัสความโรแมนตกิที�กรงุปราก (Prague) เมอืงหลวงของสาธารณรัฐเช็ก  

• เดนิเลน่บรเิวณจตัรุสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ที�เวนสิ 

ราคาเร ิEมตน้ 63,900.- 



 
 
 
 

 

• ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมอืงปิซ่า 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรย์

ของโลกยคุกลาง 

• ตื�นตากับโคลอสเซยีม (Colosseum) สนามกฬีาโรมันโบราณ     

       เมนพูเิศษ, เป็ดอบโบฮเีมยีน, สปารเ์ก็ตตี3หมกึดาํ และพซิซา่อติาเลีEยน 

 

 

 

 

 

 

 

 

         กําหนดการเดนิทาง        
                                                                 

วนัทีE  4-13, 11-20, 18-27 ต.ค. 61 69,900.- 

วนัทีE  15-24 พ.ย., 22 พ.ย.-1 ธ.ค. 61 63,900.- 

วนัทีE   6-15 ธ.ค. 61 63,900.- 

วนัทีE  23 ธ.ค. 61-1 ธ.ค. 62 (ปีใหม)่ 69,900.- 

  

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีEยง คํEา 
โรงแรมทีEพกั  

หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2. กรงุเทพฯ – เวยีนนา – พระราชวังเชนิบรนุน ์– เชสกี�ครมุลอฟ ✈ O O MLYN 

3. คารโ์ลววีาร ี– ปราก – สะพานชารล์ O O O DUO 

4. ปราก – ปราสาทปราก – ลนิซ ์ O O O 
AUSTRIA 
SCHILLERPARK   

5. ลนิซ ์– ฮลัสตัท – อนิสบ์รคู O O O RAMADA TIVOLI 

6. อนิสบ์รคู– เวนสิ – เมสเตร ้ O O O 

NH LAGUNA 
PALACE 

7. เมสเตร ้– ฟลอเรนซ ์– ปิซา่ – หอเอนปิซา่ O O O 

TOWER INN 
VALDERA 

8. ปิซา่ – โรม  O O O 

MERCURE EUR 
ROMA WEST 

9. โรม – สนามบนิ O ✈ ✈  

10. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัทีE 1: กรงุเทพฯ  



 
 
 
 

 

22.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย ประต ู

4 แถว H พบเจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวก 

วนัทีE 2: กรงุเทพฯ – เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– เชสกี3ครมุลอฟ 

01.20 น.
  

ออกเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา โดยเที�ยวบนิที� TG 936 

***คณะเดนิทางต ั3งแตว่นัทีE 8 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 01.30 น. และถงึกรงุ

เวยีนนา เวลา 07.00 น.***  

07.15 น.
  

ถงึสนามบนิเวทชาท กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั�วโมง และ

จะเปลี�ยนเป็น 6 ชั�วโมงในวันที� 28 ตลุาคม 2561) ผ่านขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง  จากนั�นนําเขา้ชม

ความงดงามของพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) แหง่ราชวงศฮ์ปัสเบริก์ ซึ�งมปีระวัติ

การสรา้งมาตั �งแต่กลางครสิตศ์ตวรรษที� 16 และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึ�นใหมอ่ยา่งสง่า

งามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744-1749 เพื�อใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความ

โออ่า่ของทอ้งพระโรงและพลับพลาที�ประทับ ซึ�งไดรั้บการตกแต่งอยา่งวจิติรบรรจง ซึ�งสวยงามไมแ่พ ้

พระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรั�งเศส 

 กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกเชสกี3 ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมอืงที�ไดช้ื�อวา่เป็นเพชร

นํ�างามแห่งโบฮเีมยี เมอืงที�ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 

(World Heritage)   เมอืงนี�ตั �งอยู่รมิสองฝั�งของแม่นํ�าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมอืงที�มอีาคาร

เกา่แกต่ั �งแตย่คุกลางกวา่ 300 ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขึ�นทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานที�สําคัญแหง่หนึ�ง

ของโลก นําชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณรอบนอก ซึ�งสรา้งขึ�นเมื�อปีค.ศ.1250 

ถอืเป็นปราสาทที�ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มอีายเุกา่แกก่ว่า 700 ปี 

ซึ�งตั �งอยู่รมิฝั� งแม่นํ 3าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้นํ�า ฝั� งตรงขา้มเป็นย่านเมอืงเก่า

คลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง 

คํEา      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง  

ทีEพกั      เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก  MLYN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีE 3: คารโ์ลววีาร ี– ปราก – สะพานชารล์ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) ที�ไดช้ื�อวา่เป็นเมอืงแหง่สปาที�ใหญท่ี�สดุ

ของสาธารณรัฐเชค็ เป็นเมอืงที�มชี ื�อเสยีงไปทั�วโลกว่าเป็นศูนยก์ลางบําบัดโรคภยัต่างๆ นําเดนิชมเมอืง

คารโ์ลว ีวาร ีซึ�งปัจจุบนัเป็นที�นยิมของผูค้นทั�วโลกที�จะมาใชบ้รกิารรักษาสขุภาพตามความเชื�อที�มมีาแต่

สมัยโบราณ เชญิทดลองดื�มนํ�าแร่ซ ึ�งตอ้งดื�มกับแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอร์ซเลนที�มปีากยื�น

ออกมาเหมอืนกานํ�า 

 กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง (เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน) 

บา่ย นําคณะเดนิทางสู่กรุงปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดตีเมอืงหลวงของ

สาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทศิ 

จากน ั3นนําทา่นเดนิเลน่บนสะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเกา่แกข่า้มแมนํ่�าวัลตาวา สไตล์

โกธคิที�สรา้งขึ�นตั �งแตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที� 14 สมยัพระเจา้ชารล์ที� 4 ชมรูปปั�นโลหะของเหล่านักบญุที�



 
 
 
 

 

ตั �งอยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค์ จากนั�นนําท่านเดนิสู่ประตูเมอืงเก่า “Powder Gate” ขอบเขต

เมอืงในสมัยโบราณ, ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่ (Old Town Hall) ที�สรา้งมาตั �งแต่ปี ค.ศ.1338 มี

จดุเดน่คอื นาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ที�สวยงามและยงัตบีอกเวลาทกุๆชั�วโมง ให ้

เวลาทา่นอสิระเดนิเลน่ และชอ้ปปิ�งสนิคา้แบรนดเ์นมยา่นเมอืงเกา่ 

คํEา       รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีEพกั      เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก DUO หรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีE 4: ปราก – ปราสาทปราก – ลนิซ ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ที�สรา้งขึ�นอยูบ่นเนนิเขาตั �งแตส่มัยครสิตศ์ตวรรษที� 

9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ�งปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธบิดีมาตั �งแต่ปี 

ค.ศ.1918 ชมมหาวหิาร เซนตว์ติสุ (St.Vitus Cathedral) อนังามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ

ในสมัยศตวรรษที� 14  นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิที�ใหญ่ที�สดุในกรุงปราก     ซึ�งพระเจา้ชารล์ที� 4 

โปรดใหส้รา้งขึ�นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที�เก็บพระศพของกษัตรยิสํ์าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที� 

4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี� 1 และ  พระเจา้แมกซมิเิลี�ยนที� 2 เป็นตน้ (กรณีมพีธิภีายในมหาวหิาร อาจ

ไมไ่ดร้บัอณุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ที�เป็นหนึ�งในสว่นที�เกา่แก่

ที�สุดของปราสาท ใชเ้ป็นที�ประทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทั �งหลาย แลว้เดนิชมยา่นช่างทองโบราณ 

(Golden Lane) ซึ�งปัจจบุนัมรีา้นขายของที�ระลกึ วางจําหน่ายอยูม่ากมาย 

 กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงลนิซ ์เมอืงมกีารผลติเหล็กกลา้ เครื�องจักร อปุกรณ์ไฟฟ้า ผลติภณัฑย์าสบู เมอืงนี�พัฒนา

มาจากคา่ยสมยัโรมนั เป็นศนูยก์ลางการคา้ที�สําคญัในครสิตศ์ตวรรษที� 13 ไดรั้บความเสยีหายอยา่งมาก

ในสงครามโลกครั�งที�สอง 

คํEา      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง 

 
ทีEพกั       เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก  AUSTRIA SCHILLERPARK  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีE 5: ลนิซ ์– ฮลัสตทั – อนิสบ์รคู  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมอืงที�ตั �งอยู่รมิ

ทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมอืงที�โรแมน

ตกิที�สดุใน Salzkammergut เขตที�อยูบ่นอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยี

ใหฉ้ายาเมืองนี�ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื�นที�มรดกโลกของ UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพยีงเดนิเที�ยวชมเมอืงเสมอืนหนึ�งทา่นอยูใ่นภวังคแ์หง่ความฝัน 

 กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง 

บา่ย ออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงอนิสบ์รคู (Innsbruck) เป็นเมอืงหลวงของแควน้ทโีรล เป็นเมอืงเอกดา้นการ

ทอ่งเที�ยวของประเทศออสเตรยี ตั �งอยูร่มิฝั�งแมนํ่�าอนิ ซึ�งคําวา่อนิสบ์รคูนั�น แปลวา่ สะพานแหง่แมนํ่�าอนิ 

มลีักษณะแคบๆแทรกตวัอยูร่ะหวา่งเทอืกเขาแอลป์ ชมหลงัคาทองคาํ(Golden Roof) เป็นสญัลกัษณ์

สําคญัของเมอืงอนิสบ์รคู ซึ�งตั �งอยูใ่นเขตเมอืงเกา่ สรา้งขึ�นโดยจักรพรรด ิFriedrich ที� 4 ในชว่งตน้

ศตวรรษที� 15 สําหรับเป็นที�ประทับของผูป้กครองแควน้ทโิรล 



 
 
 
 

 

คํEา        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีEพกั       เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก RAMADA TIVOLI หรอืเทยีบเทา่   

  
วนัทีE 6: อนิสบ์รคู – เวนสิ – เมสเตร ้

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงเวนสิ (Venice Mestre) ฝั� งแผ่นดนิใหญ่ เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต เว

นสิถูกสรา้งขึ�นจากการเชื�อมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี ซึ�งเป็นสว่น

หนึ�งของทะเลอาเดรยีตรกิ เป็นเมอืงทา่โบราณ และเป็นเมอืงที�ใชค้ลองในการคมนาคม มากที�สดุ  

 กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําทา่นเดนิทาง สูท่า่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) นําทา่นลอ่งเรอืผา่นชมบา้นเรอืนของชาวเว

นสิ สูเ่กาะเวนสิ หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงที�ไมเ่หมอืนใคร โดยใช ้

เรอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนนมสีมญานามว่าเป็น "ราชนิีแหง่ทะเลเอเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญก่ว่า 118 

เกาะ และมสีะพานเชื�อมถงึกันกว่า 400 แห่ง ขึ�นฝั�งที�บรเิวณซานมารโ์ค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส 

จากนั�นนําท่านเดนิชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที�มี

เรื�องราวน่าสนใจในอดตี เมื�อนักโทษที�เดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสูคุ่กจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสว่าง

และโลกภายนอกเป็นครั �งสุดทา้ยระหว่างเดนิผ่านช่องหนา้ต่างที�สะพานนี�  ซ ึ�งเชื�อมต่อกับวงัดอดจ ์

(Doge’s Palace) อันเป็นสถานที�พํานักของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี        ซึ�งนักโทษชื�อดังที�เคย

เดนิผ่านสะพานนี�มาเเลว้คอื คาสโนวา่นั�นเอง นําทา่นถา่ยรูปบรเิวณจตัรุสัซานมารโ์ค (St.Mark’s 

Square) ที�นโปเลยีนเคยกลา่วไวว้า่ “เป็นหอ้งนั�งเลน่ที�สวยที�สดุในยโุรป” จัตรัุสถกูลอ้มรอบดว้ยอาเขต

อันงดงาม รวมทั �งโบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ที�มโีดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศลิปะไบ

แซนไทน์ จากนั�นอสิระใหท้่านไดม้เีวลาเที�ยวชมเกาะอันแสนโรแมนตกิ เชน่ เพื�อชมมนต์เสน่หแ์ห่ง

นครเวนสิ, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์ค, ชอ๊ปปิ�งสนิคา้ของที�ระลกึ อาทเิชน่ เครื�องแกว้มรูาโน่,หนา้กากเวนสิ 

หรือนั�งจบิกาแฟในรา้น Café Florian ที�เปิดใหบ้รกิารมาตั �งแต่ปี ค.ศ.1720 สมควรแก่เวลานําท่าน

เดนิทางกลับสูฝั่�งแผน่ดนิใหญ ่Venice Mestre 

คํEา       รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง (สปารเ์ก็ตตี3หมกึดาํ) 

ทีEพกั        เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก NH LAGUNA PALACE หรอืเทยีบเทา่    
 

วนัทีE 7: เมสเตร ้– ฟลอเรนซ ์– ปิซา่ – หอเอนปิซา่ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางตอ่สูแ่ควน้ทัสคาน ี(Tuscany) โดยเมอืงหลวงของแควน้ คอื   ฟลอเรนซ ์(Florence) 

ที�ไดรั้บขนานนามว่าเป็นเมอืงศูนยก์ลางแห่งศลิปะในยุคเรอเนสซองส ์ซึ�งลว้นแลว้แต่มโีบราณสถาน

สําคัญ และมทีวิทัศน์ตามธรรมชาตทิี�สวยงาม จนไดรั้บการแต่งตั �งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโก ้

เมื�อ ปี ค.ศ.1982 ทําใหท้ัสคานมีชี ื�อเสยีงในฐานะดนิแดนทอ่งเที�ยวยอดนยิมระดับโลก นักทอ่งเที�ยวทั�ว

โลก ชมความยิ�งใหญ่ และอลังการของมหาวหิารซานตา มาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell 

Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ ์ที�ใหญเ่ป็นอนัดับ 4 ของทวปียโุรป ซึ�งโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมที�ใช ้

หนิออ่นหลายสตีกแตง่ผสมผสานกันไดอ้ยา่งงดงาม นําชมจตัรุสัเดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della 

Signoria) ซึ�งรายลอ้มไปดว้ยรปูปั�น อาท ิเชน่ รูปปั�นเทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune),วรีบรุุษ



 
 
 
 

 

เปอรซ์อิสุถอืหัวเมดซูา่ (Perseus with the Head of Medusa), รปูปั�นเดวดิ ผลงานที�มชี ื�อเสยีงของ ไม

เคลิ แองเจโล่ จากนั�นนําท่าน มารมิฝั�งแม่นํ�าอารโ์น จะพบกับสะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพาน

เกา่แกท่ี�มมีรีา้นขายทอง และอญัมณีอยูท่ั �งสองขา้ง 

 กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปิซา่ (Pisa) เมอืงแหง่ศลิปะที�สําคญัของอติาล ีเป็นเมอืงเล็กๆอยูท่างตะวันตก

ของ Florence ดา้นตะวันตกของเมอืงตดิกบัทะเลเมดเิตอร ์ เรเนยีน แมว้า่จะเป็นเมอืงเล็กๆ แต ่Pisa ก็

เป็นเมอืงที�มชี ื�อเสยีงและเป็นที�รูจั้กของ นําทา่นเขา้สูบ่รเิวณจตัรุสักมัโป เดย ์มรีาโกล ี(Compo Dei 

Miracoli) ที�ประกอบดว้ยกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์ โดยเริ�มจากหอพธิเีจมินํ 3ามนต ์

(Baptistry of St. John) ที�ใหญท่ี�สดุในอติาล,ี มหาวหิารดโูอโม (Duomo) ที�งดงามและหอเอน

แหง่เมอืงปิซา่อนัเลื�อง ชมหอเอนปิซา่ (Leaning Tower of Pisa) สญัลกัษณ์แหง่เมอืงปิซา่ 1 ใน 

7 สิ�งมหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง เริ�มสรา้งเมื�อปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แตร่ะหวา่งการ

กอ่สรา้งตอ้งหยดุชะงักลงไปเมื�อสรา้งไปไดถ้งึชั �น 3 ก็เกดิการยบุตัวของฐานขึ�นมา และตอ่มาก็มกีาร

สรา้งหอตอ่เตมิขึ�นอกีจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทั �งหมดถงึ 177 ปี โดยที�หอเอนปิซา่นี� กาลเิลโอ  

บดิาแหง่วทิยาศาสตร ์ ซึ�งเป็นชาวอติาเลี�ยนไดใ้ชเ้ป็นสถานที�ทดลองทฤษฎแีรงโนม้ถว่งของโลกที�วา่ 

สิ�งของสองชิ�น นํ�าหนักไมเ่ทา่กนั ถา้ปลอ่ยสิ�งของทั �งสองชิ�นจากที�สงูพรอ้มกนั ก็จะตกถงึพื�นพรอ้มกนั 

จากนั�นใหท้า่นอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้ที�ระลกึราคาถกู ที�มรีา้นคา้เรยีงรายอยูม่ากมาย 

คํEา        รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง 

ทีEพกั       เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก TOWER INN VALDERA  หรอืเทยีบเทา่    

วนัทีE 8: ปิซา่ – โรม  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูก่รงุโรมเมอืงหลวงประเทศอติาล ี 

 กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย ผา่นชมกลุม่โรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดตีศูนยก์ลางทางดา้นการเมอืง ศาสนา และเศรษฐกจิ

ของอาณาจักรโรมัน ที�สะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุ่งเรอืงของอารยะธรรมโรมันในชว่ง 2,000 ปีที�ผ่านมา  

นําชมความยิ�งใหญ่ในอดีต และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซีEยม 

(Colosseum) 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ อดตีสนามประลองการตอ่สูท้ี�ย ิ�งใหญข่องชาว

โรมันที�สามารถจุผูช้มไดถ้งึ 50,000 คน นําชมงานประตมิากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญ

อธษิฐานบรเิวณนํ 3าพุเทรวีE (Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมที�โด่งดัง นําท่านเดนิสูบ่รเิวณ

ยา่นบนัไดสเปน (The Spainsh Step) แหลง่นัดพบของนักทอ่งเที�ยวทั�วโลก 

คํEา       รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง (พซิซา่อติาเลีEยน) 

ทีEพกั       เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก MERCURE EUR ROMA WEST หรอืเทยีบเทา่    

วนัทีE 9: โรม – สนามบนิ 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเดนิทางสูส่นามบนิฟิอมูชิโิน กรงุโรม เพื�อใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษ ี (Tax Refund) และมี

เวลาในการเลอืกซื�อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 



 
 
 
 

 

13.55 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ เทีEยวบนิทีE TG 945 

***คณะเดนิทางต ั3งแตว่นัทีE 8 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 13.30 น. และถงึ 

กรงุเทพฯ เวลา 06.05 น.*** 

วนัทีE 10: กรงุเทพฯ 

05.45 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภีาพ 

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ|การยา้ยเมอืงทีEเขา้พกั เชน่ กรณีทีEเมอืงน ั3นมี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีEใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีEยนตามความ

เหมาะสม 

 

 

 

 

 
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยที�ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั �งในกรณีที�ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที�คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมืEอทา่นทําการซื3อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงืEอนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีEลกูคา้ตอ้งออกต ั}วโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีEของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั3ง มฉิะน ั3นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั3งส ิ3น 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีEยนแปลงได ้ท ั3งนี3ข ึ3นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีEไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

โปรแกรม : ออสเตรยี เชก อติาล ี10 วนั 7 คนื 



 
 
 
 

 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 
กาํหนดวนัเดนิทาง :  4-13, 11-20, 18-27 ต.ค. 61  
  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 69,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิEมเตมิเรืEองโรงแรมทีEพกั) 69,900.- 

พกัหอ้งเดีEยว เพิEมทา่นละ 11,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 69,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิEมเตมิเรืEองโรงแรมทีEพกั) 
69,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั}วเครืEองบนิ ทา่นละ  39,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี

(ผูย้ ืEนวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ืEนวซีา่ในวนัยืEน เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 
ช ั3นธุรกจิเพิEมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิEมตน้ทีEทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืEอทีEน ัEง confirm เทา่น ั3น) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํEากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :  15-24 พ.ย., 22 พ.ย.-1 ธ.ค. 61  

6-15 ธ.ค. 61  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 63,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิEมเตมิเรืEองโรงแรมทีEพกั) 63,900.- 

พกัหอ้งเดีEยว เพิEมทา่นละ 9,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 63,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิEมเตมิเรืEองโรงแรมทีEพกั) 
63,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั}วเครืEองบนิ ทา่นละ 41,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี

(ผูย้ ืEนวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ืEนวซีา่ในวนัยืEน เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 
ช ั3นธุรกจิเพิEมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิEมตน้ทีEทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืEอทีEน ัEง confirm เทา่น ั3น) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํEากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :  23 ธ.ค. 61-1 ธ.ค. 62 (ปีใหม)่ 



 
 
 
 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 69,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิEมเตมิเรืEองโรงแรมทีEพกั) 69,900.- 

พกัหอ้งเดีEยว เพิEมทา่นละ 9,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 69,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิEมเตมิเรืEองโรงแรมทีEพกั) 
69,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั}วเครืEองบนิ ทา่นละ 47,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี

(ผูย้ ืEนวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ืEนวซีา่ในวนัยืEน เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 
ช ั3นธุรกจิเพิEมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิEมตน้ทีEทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืEอทีEน ัEง confirm เทา่น ั3น) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํEากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี3รวม  
 คา่ตั�วเครื�องบนิ ชั �นประหยัด ( Economy Class) ที�ระบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

 คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงืEอนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ทีE) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื�นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื3อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรืEองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิEมเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

เบี3ยประกนัเร ิEมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบี3ยประกนัเร ิEมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีEมอีายุต ั3งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีูลคา่เพิEม 7% 



 
 
 
 

 

อตัราคา่บรกิารนี3ไมร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ�าหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ�น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

 คา่ธรรมเนยีมนํ�ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี(ผูย้ ืEนวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืEนวซีา่ในวนัยืEน เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 

3,000 บาท) 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิEน  (18 ยโูร) 

 คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 10 x 3 = 30 ยโูร) 

เง ืEอนไขการจอง 

1. ชาํระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีEน ัEงจะยนืยนัเมืEอไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ั3น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื�อทําการจองควิยื�นวซีา่ ภายใน  3 วนันับ

จากวนัจอง  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื�อไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีEตอ้งการออกต ั}วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที�  

กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั�ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที�

เกดิขึ�น 

5. การยื�นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั �นตอนการยื�นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั �งแบบหมูค่ณะและยื�น  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพื�อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที� 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั �งหมด 
 

เง ืEอนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีEเหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีEเหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีEเกดิข ึ3นจรงิเหต 

 
  ขอ้มูลเบื3องตน้ในการเตรยีมเอกสารยืEนวซีา่และการยืEนขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที�ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึ�น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยื�นวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบล่วงหนา้เพื�อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ�งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที�คอ่นขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที�ศกึษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนินเรื�องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพํานักหรือ

ศกึษาอยูเ่ทา่นั�น 



 
 
 
 

 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํ�ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ�มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ�ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยื�นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื�องจาก

ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ�งในการยื�นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

สาํหรับตดิวซีา่ไมตํ่�ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที�ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั�นๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

  ขอ้มูลเพิEมเตมิเรืEองต ั}วเครืEองบนิและทีEน ัEงบนเครืEองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ํารองที�นั�งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตั�วเครื�องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิ�การเรยีกเก็บคา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ ซึ�งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลา

เดนิทาง   

2. หากตั�วเครื�องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรียกเก็บคา่ใชจ้่ายตามที�เกดิขึ�น

จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามที�สายการบนิกําหนด เช่น 

ตอ้งเป็นผูท้ี�มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ื�นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉิน

ได ้(นํ�าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี�มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg 

ขึ�นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที�เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที�เชค็อนิเทา่นั�น 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึ�นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ|ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั3งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจํานวนทีE  

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึ3นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกัน

บรษัิทตอ้งนําไป    

     ชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื�อนการ

เดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตั�ว และคา่ธรรมเนียม

วซีา่ตามที�  

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืEนวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซี่าไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทาง

บรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / คา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ หรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ (กรณีออกตั�ว

เครื�องบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีที�กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั}วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั3งหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของ 

    สงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั3งหมด 



 
 
 
 

 

ขอ้มูลเพิEมเตมิเรืEองโรงแรมทีEพกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง

โรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูตํิ�า 

3. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที�มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทดัรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัทาํการ 

ยืEนวซีา่แสดงตนทีEศนูยย์ ืEนวซีา่ VFS Global(สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีEออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยืEนวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืEนขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีEยนแปลงกฎและเอกสารการยืEนอยูเ่ร ืEอย ๆ** 

 



 
 
 
 

 

หมายเหตุ: การยืEนวซี่าแตล่ะคร ั3งกบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งทําการยืEนวซี่า      ประเภทหมูค่ณะ 

เทา่น ั3น โดยการยืEนเป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจีํานวน 15 คน ข ึ3นไป โดยทางศูนยร์บัยืEน จะเป็นผู ้

กําหนดวนัยืEนวซี่าเทา่น ั3น ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืEนวซี่าในวนัทีEกําหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิEมเตมิ (Premium) ดงันี3  

• ในกรณีทีEเหลอืระยะเวลายืEนวซีา่นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง มคีา่ใชจ้า่ยเพิEม  

ทา่นละ 2,200 บาท   

• ในกรณีทีEเหลอืเวลายืEนวซีา่เหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนั มคีา่ Fast Track เพิEมเตมิอกี ทา่นละ 

400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ั3งนี3 คา่ใชจ้า่ยทีEเกดิข ึ3น ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระกบัทางศนูยร์บัยืEนโดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีEถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีEของทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืEนขอวซีา่จะมเีง ืEอนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิEมเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืEนขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี3รวมไปถงึผู ้

เดนิทางทีEถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ�ว จํานวน 2 ใบ (พื�นหลัง

ขาวเท่านั�น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั�วไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนั

กอ่นวนัยื�นวซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นั�น) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลที�สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ 

แม ่พี�นอ้ง ที�มสีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นั�น) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถา่ยสาํเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลที�ออกคา่ใชจ้า่ย 



 
 
 
 

 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ี�ออกให ้และผูท้ี�ถกูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบัิตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี3 กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ�มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบันที�กําลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีEบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีEบดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชี3แจงวา่

ทําไมไมม่ ีpassport *** 



 
 
 
 

 

- กรณีเด็กอายตุํEากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรที�สถานทตูดว้ย ท ั3งสองทา่น (เฉพาะควิเดี�ยวเทา่นั�น) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่

เทา่น ั3น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารยืEนวซีา่อาจมกีารปรบัเปลีEยนและขออพัเดทเพิEมเตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิEมเตมิ 
 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยืEนวซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี
 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนืEองจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
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  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชื�อ-นามสกลุ ที�อยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

 

12. อาชพีปัจจบัุน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื�อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชื�อบรษัิทหรอืรา้นคา้ ที�อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื�อ ที�อยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที�...............................ถงึวนัที�..................................... 



 
 
 
 

 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

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

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื�อ .............................................    

ส ิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ที�พักที�มผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั�งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื�นๆ (โปรดระบ)ุ     อื�นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีEยวขอ้งใดๆท ั3งส ิ3น 

ท ั3งนี3บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั3น 

 

 

 

 


