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EUROPE DISCOVERY 

ออสเตรีย – เยอรมนี – อิตาลี 10 วัน 7 คืน 
เดนิทาง เมษายน – มิถุนายน 63  

ราคาแนะน าเพยีง    62,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน ์– ชอ้ปป้ิงถนนคารท์เนอร ์

วนัที่ 3. เวียนนา – ฮลัสตทั – ซาลสบ์วรก์ 

วนัที่ 4. ซาลสบ์วรก์ – เบิรช์เต็ทกาเดน้  - เหมืองเกลือโบราณ Salzbergwerk – ลอ่งเรือทะเลสาบโคนิก – อินสบ์รุค 

วนัที่ 5. อินสบ์รุค – เวโรน่า – มิลาน 

วนัที่ 6. มิลาน - เจนวั – หมู่บา้นชิงเกว แตรเ์ร – ปิซ่า 

วนัที่ 7.ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ ์–  โรม 

วนัที่ 8. โรม – วาติกนั – มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซียม – น า้พเุทรวี – บนัไดสเปน 

วนัที่ 9.โรม – สนามบิน 

วนัที่ 10 กรุงเทพ 

 



 

  

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย ประตู 4 แถว H พบ
เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน ์– ช้อปป้ิงถนนคารท์เนอร ์
01.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ TG 936  
07.15 น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปล่ียนเป็น 6 ชั่วโมง

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นน าเขา้ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน ์
(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์ปัสเบิรก์ ซึ่งมีประวตัิการสรา้งมาตัง้แต่กลางคริสตศ์ตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนาง
มาเรีย เทเรซ่า ให้สรา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามด้วยจ านวนห้องถึง 1 ,441 ห้องในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็น
พระราชวงัฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลบัพลาที่ประทบั ซึ่งไดร้บัการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงาม
ไม่แพพ้ระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรั่งเศส 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

         บ่าย จากนั้นพาท่านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรง
ละครโอเปร่า ที่สรา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตวัอาคารไดถู้กท าลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 และเปิด
ใหม่อีกครัง้ในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวังฮอฟเบิรก์ (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราช
ส านกัฮปัสบูรก์ มาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 13 จนถึงตน้ครสิตศ์ตวรรษที่ 20 จากนัน้แวะถ่ายรูปที่สวนสาธารณะสตดัตป์ารค์ 
(Stadtpark)เป็นสวนขนาดใหญ่ขนาดใหญ่มพีืน้ท่ีกวา่ 65,000 ตร.ม. เป็นสวนสาธารณะประจ าเมืองเวียนนา ภายในสวนรม่
รื่นไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่ แลว้ยงัมีรูปป้ันนกัดนตรีเอกของโลกที่มีชื่อเสียงมากมาย ชาวเวียนนานิยมมาเที่ยวพกัผ่อนและยงั
ใชเ้ป็นที่ออกก าลงักายอีกดว้ย จากนั้นน าชมบริเวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สัญลกัษณ์ของ



 

  

 

กรุงเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคารล์ที่  6 โปรดให้สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน 
จากนั้นชอ้ปป้ิงสินคา้เครื่องแกว้สวาร็อฟสกี ้หรือสินคา้นานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, รา้นนาฬิกา Bucherer ,
สินคา้เสือ้แฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินคา้ของฝาก เช่น ช็อกโกแลตโมสารท์ ในย่านถนนคารท์เนอร ์
(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (หมทูอดออสเตรียนสไตล)์ 
ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ที่พกั MERCURE WESTBAHNHOF หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่ 3 เวียนนา – ฮัลสตัท – ซาลสบ์วรก์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ย
ขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกบัภาพวาด กล่าวกนัว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สดุใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอพั
เพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มกุแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ท่ีมรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงท่านอยู่ในภวงัคแ์ห่งความฝัน 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย เดินทางสู่เมืองซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็นบา้นเกิดของนักดนตรีเอก “วูลฟ์กัง อมาดิอุส โม

สารท์” ที่มีชื่อเสียงกอ้งโลก น าเที่ยวชมความงามของเมืองซาลสบ์วรก์ที่มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะ
บารอคที่ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้ซลัซาค เมืองซาลสบ์วรก์เคยเป็นที่ประทบัถาวรของอารค์บิชอป และ เป็นศูนยก์ลางทางศาสนา



 

  

 

คริสตน์ิกายคาทอลิกที่ส  าคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใชภ้าษาเยอรมัน ชมสวนดอกไมม้ิราเบล(Mirabell Garden) ซึ่งเป็น
ฉากหนึ่งในการถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่อง “มนตร์กัเพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ที่โด่งดงัไปทั่วโลก 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  AUSTRIA TREND MITTEหรือเทยีบเท่า 

วันที่ 4 
ซาลสบ์วรก์ – เบิรช์เต็ทกาเด้น - เหมืองเกลือโบราณ Salzbergwerk – 
ล่องเรือทะเลสาบโคนิก – อินสบ์รุค 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเบิรช์เต็ทกาเดน้ (Berchtesgaden) เมืองสวยในเขตบาวาเรียที่หอ้มลอ้มไปดว้ยเทือกเขาและ

งดงามดว้ยทะเลสาบต่างๆใหเ้วลาท่านไดเ้ดินเล่นชมเมืองที่เดิมเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และการส ารวจหาเกลือและสินแร ่
บริเวณเมืองเก่าเต็มไปดว้ยศิลปะและการสรา้งอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบนที่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัตกแต่งดว้ยลาย
ปนูสไตลส์ตัดโก ้น าท่านเขา้เที่ยวชมเหมืองเกลือโบราณ Salzbergwerk ที่สรา้งตัง้แต่ ค.ศ.1957 โดยภายในประกอบดว้ย 
ขัน้ตอนการท าเหมืองเกลือในสมัยก่อนที่น่าทึ่ง และ น าท่านล่องเรือทะเลสาบใตภู้เขา ที่งดงาม น า้ใสราวกับกระจก ชม
บรรยากาศของส่วนต่างๆในเหมืองราวกบัอยู่ในเหมืองจรงิเมื่อ 500 ปีก่อน ภายใตอ้ณุหภมูิ 12 องศาเซลเซียส 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย หลงัจากนั้นน าท่านล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบโคนิก (Konigsee) ที่แปลว่าทะเลสาบพระราชา เพราะเป็นทะ

เลาสาบท่ีมีความลกึที่สดุและเป็นทะเลสาบที่ไดช้ื่อว่าน า้ใสที่สดุในเยอรมนี เป็นฟยอรด์งดงามที่สดุในเยอรมนี แหล่งก าเนิด
มาจากการละลายของหิมะบนยอดเขา ตวัทะเลสาบสีเขียวมรกตตดักับสีฟ้าของทอ้งฟ้าโดยมีเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลงั 
หลงัจากนัน้ออกเดินทางตอ่สู่เมืองอินสบ์รุค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแควน้ ทีโรลเป็นเมืองเอกดา้นการท่องเที่ยวของ
ประเทศออสเตรียตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้อิน ซึ่งค าว่าอินสบ์รุคนั้น แปลว่า สะพานแห่งแม่น า้อิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่
ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ชมหลงัคาทองค า(Golden Roof) เป็นสญัลกัษณส์ าคญัของเมืองอินสบ์รุค ซึ่งตัง้อยู่ในเขตเมืองเก่า 
สรา้งขึน้โดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 ส าหรับเป็นที่ประทับของผู้ปกครองแคว้นทิโรล ต่อมา
จกัรพรรดิ Maximilian 



 

  

 

 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  RAMADA TIVOLI หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 5 อินสบ์รุค – เวโรน่า – มิลาน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเวโรน่า (Verona) เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเวนิส ของแคว้นเวเนโต ้และเมืองเวโรน่ายังได้ขึน้
ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององคก์ารยูเนสโกเมื่อปี คศ. 2000 อีกทั้งวิลเลียม เชกสเปียร ์นักกวีและ
นักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ผู้ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลกยังใชบ้รรยากาศและ
เรื่องราวความรกัของหนุ่มสาวสองตระกลูในเวโรน่า แต่งเป็นละครโศกนาฏกรรมขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1595 เรื่อง โรมิโอกับจูเลียต 
จากนัน้น าท่านเดินชมอาคารบา้นเรือนสีสดใสสวยงาม จตัุรสักลางเมืองที่คึกครืน้มีชีวิตชีวา จากนัน้พาท่านถ่ายรูปกับโรง
ละครโรมันกลางแจ้ง (Verona Arena) ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก สรา้งขึน้เมื่อตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 1 โดยมี
ลกัษณะเช่นเดียวกบัโคลอสเซียมในกรุงโรม เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งปัจจบุนัยงัคงมีการเปิดแสดงโอเปร่าหรือคอนเสิรต์
กลางเเจง้ในสนามกีฬาอยู่เป็นประจ า น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบับา้นเลขที่ 23 ของจเูลียต ชมระเบียงแห่งเรื่องราว โรแมน
ติกที่จเูลียตเฝา้รอคอยพบโรมิโอทกุค ่าคืน และบรเิวณหนา้บา้นยงัมีรูปป้ันส ารดิขนาดเท่าตวัจรงิของจเูลียต 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองมิลาน (Milan)  เมืองที่เรียกไดว้่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก น าท่านถ่ายรูปกบัมหา

วิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สรา้งด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวนัตก สมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นบัว่าเป็นชอปปิง
มอลลท์ี่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สดุในเมืองมลิาน อนสุาวรีย ์ของกษัตรยิว์ิคเตอร ์เอ็มมานเูอลที่ 2 ผูร้เิริ่มการรวมชาติหวั
เมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์องศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองสอ์ีก 1 ท่าน คือ ลิโอนารโ์ด ดารว์ินซี่ ที่อยู่ในบริเวณ
ดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า 



 

  

 

 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  BEST WESTERN GOLDENMILE หรือเทยีบเท่า 

 
 

วันที่ 6 มิลาน - เจนัว – หมู่บ้านชิงเกว แตรเ์ร – ปิซ่า 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านสู่เมืองเจนัว (Genoa) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของอิตาลีทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ชมเขตเมืองเก่าศูนยก์ลางทาง
ประวตัิศาสตรท์ี่ใหญ่ที่สดุของยโุรป เป็นเมืองที่มีความรุง่เรืองมาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 11 มาจนถึง ค.ศ. 1797 ปัจจบุนัเป็น
เมืองศูนยก์ลางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมผลิตรถยนตข์องอิตาล่ีไดแ้ก่ เฟียต, อลัฟ่าโรมีโอ, แลนเซีย น าท่านชมมหาวิหาร
ประจ าเมืองสถานท่ีประกอบศาสนพิธีอนังดงามและศกัดิ์สิทธ์ิ เป็นท่ีเคารพของทัง้คนในทอ้งถิ่นและนกัท่องเท่ียวทั่วไปท่ีมา
เยือน ชมบา้นเกิดของคริสโตเฟอร ์โคลมับสั (จากภายนอก) นกัเดินทางผูย้ิ่งใหญ่คน้พบทวีปอเมริกา เป็นเมืองท่าพาณิชย์
ส าคญัของอิตาลี ซึ่งมีอายกุว่าแก่กว่าสองพนัปี มีตึกเก่า สมยัโรมนัยอ้นยคุ อาคารบา้นเรือนที่ค่อนขา้งแออดั บริเวณอ่าวเจ
นวัเป็นที่ทอดไวด้ว้ยเรือส าราญ เรือยอชทห์รู เรือใบสีขาว เรือโบราณจ าลองขนาดยกัษ์ และมีประภาคารสงูตระหง่าน กลาง
เมืองที่นี่ มีน า้พจุตรุสัเฟอรารี่ ที่นกัท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูป น าท่านชมมหาวิหารซานลอเรนโซ หรือ ดโูอโม่ ที่สรา้งขึน้ในแบบ
โรมนัเนสค ์และโกธิค ราวศตวรรษที่ 11 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านโดยสารรถไฟสู่ชิงเกว แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝ่ังริเวียร่าของอิตาลี ที่มี



 

  

 

ความหมายว่า “ดินแดนทัง้หา้ (Five Land)” ตัง้บนหนา้ผาสงูชนัเหนือทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนติดทะเลบรเิวณชายฝ่ังแควน้ลิกู
เรีย ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ 
RIOMAGGIORE โดยทัง้หา้หมู่บา้นนี ้มีหุบเขาลอ้มรอบ ประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และไดร้บัการขึ ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโกอีกดว้ย น าท่านชมความงามของหมู่บา้นท่ีมีสีสนัสวยงาม สรา้งลดหลั่นกนัตามเนินผารมิ
ทะเล น าท่านเดินเล่นชมหมู่บา้นริโอแมกจิโอเร่ (Rio –Maggiore) เป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ ที่มีเสน่หแ์ละมีบรรยากาศ
เหมือนเมืองตุ๊กตา บา้นเรือนที่ตัง้ลดหลั่นกันบนหนา้ผาที่ปกคลมุดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจีตดักับน า้ทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนสีเทอร์
ควอยซ ์อิสระใหท้่านชมความงดงามและถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านสู่หมู่บา้นมานาโรล่า (Manarola) อาจไดช้ื่อว่า
เป็นหมู่บา้นท่ีเล็กเป็นอนัดบัสอง แต่มีความเก่าแก่ที่สดุในบรรดาหมู่บา้นทัง้ 5 ที่สรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1338 หลงัจากนัน้น า
ท่านเดินทางต่อสู่เมืองปิซ่า (Pisa) 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั GALILEI  หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 7 ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ ์–  โรม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่บรเิวณจตัรุสัดโูอโมแห่งปิซ่า หรือ จตัรุสักมัโป เดย ์มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบดว้ยกลุ่มอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมน า้มนต ์(Baptistry of  St. John) ที่ใหญ่ที่สดุในอิตาลี ชมมหาวิหารดู
โอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแห่งเมอืง ปิซ่าอนัเลื่อง ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สญัลกัษณแ์ห่งเมืองปิ



 

  

 

ซ่า 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง เริ่มสรา้งเมื่อปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสรา้ง
ตอ้งหยุดชะงกัลงไปเมื่อสรา้งไปไดถ้ึงชัน้ 3 ก็เกิดการยุบตวัของฐานขึน้มา และต่อมาก็มีการสรา้งหอต่อเติมขึน้อีกจนแลว้
เสรจ็ โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมดถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิซ่านี ้กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร ์ซึ่งเป็นชาวอิตาเล่ียนไดใ้ชเ้ป็น
สถานท่ีทดลองทฤษฎีแรงโนม้ถ่วงของโลกที่ว่า ส่ิงของสองชิน้ น า้หนกัไม่เท่ากนั ถา้ปล่อยสิ่งของทัง้สองชิน้จากที่สงูพรอ้มกนั 
ก็จะตกถึงพืน้พรอ้มกัน จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ แควน้ทัสคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน้ คือ ฟลอเรนซ ์
(Florence) ที่ไดร้บัขนานนามว่าเป็นเมืองศูนยก์ลางแห่งศิลปะในยคุเรอเนสซองส ์ซึ่งลว้นแลว้แต่มีโบราณสถานส าคญั และ
มีทิวทศันต์ามธรรมชาติที่สวยงาม จนไดร้บัการแต่งตั้งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโกเมื่อ ปี ค.ศ.1982 ท าใหท้สัคานีมี
ชื่อเสียงในฐานะดินแดนท่องเที่ยวยอดนิยมระดบัโลก น าท่านชมวิวทิวทศันข์องเมือง    

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี นกัท่องเที่ยวจากทกุมมุโลก

ต่างเดินทางไปกรุงโรม เพื่อชื่นชมกับศิลปะ สถาปัตยกรรม และประวตัิศาสตรแ์ห่งความยิ่งใหญ่ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี 
ตัง้อยู่บนเนินเขาทั้ง 7 ริมฝ่ังแม่น า้ไทเบอรต์อนกลางของประเทศ โรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรม
ตะวนัตกและในอดีตไดเ้ป็นอาณาจกัรที่ใหญ่ที่สดุในโลก 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  NOVOTEL ROMA EST หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 8 
โรม – วาติกัน – มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซียม – น ้าพุเทรวี – 
บันไดสเปน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านผ่านชมกลุ่มโรมันฟอรมั (Roman Forum) อดีตศูนยก์ลางทางดา้นการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจกัร

โรมนั ที่สะทอ้นใหเ้ห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมนัในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมา  น าท่านเดินทางพาท่านเขา้สู่นคร



 

  

 

รฐัวาติกนั (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สดุในโลกตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีก าแพงลอ้มรอบเมืองเอาไว้
ไดท้ัง้หมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลิกโดยมีพระสนัตะปาปา มีอ านาจ
ปกครองสงูสดุ น าท่านชมมหาวิหารท่ีใหญ่ที่สดุในโลกมหาวิหารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอนัลือ
ชื่อปิเอตา้ (Pieta) ของมิเคลนัเจโลและชมแท่นบชูาบลัแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้ส ารดิที่สรา้งโดยจานโลเรน
โซ แบรน์ินี ซึ่งสรา้งตรงบรเิวณที่เชื่อกนัว่าเป็นท่ีฝังพระศพของนกับญุปีเตอร  ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าชมความยิ่งใหญ่ในอดีต และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิง

มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสูท้ี่ยิ่งใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผูช้มไดถ้ึง 50,000 คน น าชม
งานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณน า้พุเทรวี (Trevi Fountain) สญัลกัษณข์องกรุงโรมที่
โด่งดงั น าท่านเดินสู่บรเิวณย่านบนัไดสเปน (The Spainsh Step) แหล่งแฟชั่นชัน้น าและแหล่งนดัพบของคนรกัการชอ้ปป้ิง 
อิสระใหท้่านซือ้ของที่ระลกึตามอธัยาศยั 

 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  NOVOTEL ROMA EST หรือเทียบเท่า 

วันที่ 9 โรม – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายใน
สนามบิน 



 

  

 

 

ราคาแนะน าเพยีง  
EUROPE DISCOVERY ออสเตรีย – เยอรมนี – อิตาลี 

10 วัน 7 คืน  โดยสายการบนิไทย  (TG) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ท่านละ 

4-13 เม.ย. 63 73,900 73,900 73,900 41,635 8,900 

5-14 เม.ย.63 73,900 73,900 73,900 41,635 8,900 

12-21 เม.ย. 63 75,900 75,900 75,900 43,635 8,900 

9-18 พ.ค. 63 62,900 62,900 62,900 40,205 8,900 

11-20 มิ.ย. 63 62,900 62,900 62,900 40,205 8,900 

27 มิ.ย.-6 ก.ค. 63 62,900 62,900 62,900 40,205 8,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หน้าที่ 

13.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ TG 945 
 

วันที่ 10 กรุงเทพ 
05.45 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพ 



 

  

 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี (ผูย้ื่นวีซ่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ื่นวีซ่าในวนัยื่น เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ      
       3,000 บาท) 



 

  

 

  6. ค่าทิปพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถิ่น  (18 ยโูร) 
  7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ยโูร) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ขอ้มูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบรษิัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษิัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บริษัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 



 

  

 

สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษิัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษิัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษิัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 
 
 
 



 

  

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแต่ละคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซี่า ประเภทหมู่คณะ 

เท่าน ัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผู ้

ก าหนดวนัยืน่วซี่าเท่าน ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซี่าในวนัทีก่ าหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

• ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวซี่าน้อยกว่า 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*** 



 

  

 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน

กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ 

แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ 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(กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งท าหนงัสอืชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคา้เขยีนหรอืพมิพข์ึน้เอง) 

6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นัน้) 

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบตุรจากเขต

หรอือ าเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทีม่กีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ัน้ 

6.4 ทา่นจะตอ้งน าหนังสอืยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางไปตา่งประเทศตัวจรงิ จากขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบตุรเป็นส าเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสุลใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่น

น ามายืน่ มเิชน่นัน้ทางศนูยร์ับยืน่ vfs จะไมร่ับยืน่เอกสารของบตุรทา่นโดยเดด็ขาด 

6.5 เนือ่งจากการประทบัตรากงสลุ จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หากทา่นไมแ่น่ใจวา่เอกสารใชไ้ด ้

หรอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์อ่นน าไปประทบัตรากงสลุ มเิชน่นัน้ทา่นอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิ

และเสยีเวลาอันมคีา่ของทา่นเพือ่ไปท าเอกสารใหมอ่กีรอบ หากเอกสารทีท่า่นท ามาแลว้นัน้

กลายเป็นเอกสารทีใ่ชย้ืน่ไมไ่ด ้

 

***โปรดอา่น กอ่นทีท่า่นจะไปท าหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือ าเภอใหบ้ตุรของทา่น 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 



 

  

 

 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่

ท าไมไมม่ ีpassport *** 

 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. หากพ่อหรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ืน่วซีา่พรอ้มลกู ใหท้ าจดหมายชีแ้จงภาษาอังกฤษ 

อธบิายวา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวัุนเริม่และวันหมดอายวุซีา่ พรอ้มทัง้ถา่ยส าเนาหนา้

พาสปอรต์และหนา้วซีา่นัน้มาแนบดว้ย 

8. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้ก

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ 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. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................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. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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



 

  

 

 
 
 
 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

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

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพ่ักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


