FANTASTIC FOUR COUNTRIES
อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - ออสเตรีย
10 วัน 7 คืน
เดินทาง ธันวาคม 62 –มิถุนายน 63
โรม | ฟลอเรนซ์ | เกาะเวนิส | ยอดเขาจุงเฟรา |ปราสาทนอยชวานสไตน์ | ฮัลสตัท
ราคาแนะนาเพียง
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เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซียม – นครรัฐวาติกนั – ปิ ซา่
วันที่ 3. ปิ ซา่ – หอเอนปิ ซา่ – ฟลอเรนซ์ – เมสเตร้
วันที่ 4. เมสเตร้ – เกาะเวนิส – มิลาน
วันที่ 5. มิลาน – ลูเซิรน์ – อินเทอร์ลาเคน
วันที่ 6. อินเทอร์ลาเคน– ยอดเขาจุงเฟรา – เซนท์กลั เลน
วันที่ 7. เซนท์กลั เลน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูค
วันที่ 8. อินส์บรูค – ฮัลสตัท – เวียนนา
วันที่ 9. เวียนนา – สนามบิน
วันที่ 10 กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
21.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่
คอยอานวยความสะดวก

วันที่ 2 กรุ งเทพฯ – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซียม – นครรัฐวาติกัน – ปิ ซ่า
00.01 น.
06.00 น.

กลางวัน
บ่าย

2

ออกเดินทางสูก่ รุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944
*** สาหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่เมษายนจะออกเดินทางเวลา 00.20 น.และไปถึงกรุ งโรมเวลา 06.50 น.***
ถึงสนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปลีย่ นเป็ น 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31
มีนาคม 2562) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนัน้ ผ่านชมกลุ่มโรมันฟอรัม ( Roman Forum) อดีต
ศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะท้อนให้เห็นความเจริญรุง่ เรืองของอารยะธรรม
โรมันในช่วง 2,000 ปี ที่ผ่านมา นาท่านชมความยิ่งใหญ่ในอดีต ของสนามกีฬาโคลอสเซี ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสูท้ ี่ยิ่งใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผชู้ มได้ถึง 50,000 คน นาชม
งานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณน้าพุเทรวี (Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมที่
โด่ง นาท่านเดินสูบ่ ริเวณย่านบันไดสเปน (The Spainsh Step) แหล่งแฟชั่นชัน้ นาและแหล่งนัดพบของคนรักการช้อปปิ ้ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเดินทางพาท่านเข้าสู่นครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สดุ ในโลกตัง้ อยูใ่ จกลางกรุงโรม เป็ นประเทศเดียวใน
โลกที่ มี ก าแพงล้อ มรอบเมื อ งเอาไว้ไ ด้ทั้ง หมด ยกเว้น ด้า นหน้า ทางเข้า และเป็ น ศูน ย์ก ลางของศาสนาคริ ส ต์นิ ก าย
โรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มีอานาจปกครองสูงสุด นาท่านเข้าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกมหาวิหารเซนต์ปี
เตอร์ (St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอันลือชื่อปิ เอต้า (Pieta) ของมิเคลันเจโลและชมแท่นบูชาบัลแดคคิโน (St.
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Peter's Baldachin) เป็ นซุม้ สาริดที่สร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซึง่ สร้างตรงบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็ นที่ฝังพระศพของนักบุญ
ปี เตอร์ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองปิ ซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะที่สาคัญของอิตาลี

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั GALILEI หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ปิ ซ่า – หอเอนปิ ซ่า – ฟลอเรนซ์ – เมสเตร้
เช้า

กลางวัน
บ่าย
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้าสู่บริเวณจัตุรสั กัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปั ตยกรรมแบบโร
มาเนสก์ โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมนา้ มนต์ (Baptistry of St. John) ที่ใหญ่ที่สดุ ในอิตาลี, มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงาม
และหอเอนแห่งเมืองปิ ซา่ อันเลือ่ ง ชมหอเอนปิ ซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิ ซา่ 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์
ของโลกยุคกลาง เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่ ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อ
สร้างไปได้ถึงชัน้ 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึน้ มา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึน้ อีกจนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาสร้าง
ทัง้ หมดถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิ ซ่านี ้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็ นสถานที่ ทดลองทฤษฎี
แรงโน้มถ่วงของโลกที่วา่ สิ่งของสองชิน้ นา้ หนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของทัง้ สองชิน้ จากที่สงู พร้อมกัน ก็จะตกถึงพืน้ พร้อม
กัน จากนัน้ ให้ท่านอิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าที่ระลึกราคาถูก ที่มีรา้ นค้าเรียงรายอยู่มากมาย จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่
เมืองฟลอเรนซ์ (Florence)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านสูย่ ่านเมืองเก่าของฟลอเรนซ์ ที่ได้รบั การคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1982 เป็ นเมือง
ศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ และยังเป็ นเมืองที่ไม่อนุญาตให้ รถโค้ชเข้าไปในเขตเมืองเก่า นาชมจัตรุ สั เดลลา
ซิญญอเรีย ( Piazza Della Signoria ) ซึ่งรายล้อมไปด้วยรู ปปั้ น อาทิ เช่น รู ปปั้ นเทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune ),
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วีรบุรุษเปอร์ซิอสุ ถือหัวเมดูซา่ (Perseus with the Head of Medusa) ,รู ปปั้ นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสีย งของ ไมเคิล แองเจโล่
ชมความยิ่งใหญ่และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิ โอเร่ (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่
ใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของ ทวีปยุโรป ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่งทัง้ สีชมพู สีเขียว และสีขาว ซึ่ง
นามาผสมผสานกันได้อย่างงดงาม นาท่านเดินทางสู่เมืองเวนิ ส (Venice Mestre) ฝั่ งแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้น
เวเนโต เวนิสถูกสร้างขึน้ จากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จานวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ
ทะเลอาเดรียตริก เป็ นเมืองท่าโบราณ และเป็ นเมืองที่ใช้คลอง ในการคมนาคมมากที่สดุ

ค่า
ที่พกั

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั HOLIDAY INN MESTRE หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 เมสเตร้ – เกาะเวนิส – มิลาน
เช้า
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทาง สูท่ ่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นาท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเน
เซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็ นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็ น
"ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกัน กว่า 400 แห่ง ขึน้ ฝั่ งที่บริเวณซานมาร์
โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนัน้ นาท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มี
เรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสูค่ กุ จะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็ น
ครัง้ สุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี ้ ซึง่ เชื่อมต่อกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็ นสถานที่พานักของเจ้า
ผูค้ รองนครเวนิสในอดีต ซึง่ นักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนีม้ าเเล้วคือ คาสโนว่านั่นเอง นาท่านถ่ายรูปบริเวณจัตรุ สั ซาน
มาร์โค (St.Mark’s Square) ทีน่ โปเลียนเคยกล่าวไว้วา่ “เป็ นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สดุ ในยุโรป” จัตรุ สั ถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอัน
งดงาม รวมทัง้ โบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนัน้ อิสระให้ทา่ น
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ได้มีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่ห ์แห่งนครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โค, ช๊อปปิ ้งสินค้าของที่
ระลึก อาทิเช่น เครือ่ งแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิ ดให้บริการมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1720

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง (สปาร์เก็ตตีห้ มึกดา)
จากนัน้ เดินทางสูต่ วั เมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้วา่ เป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก นาท่านถ่ายรูปคูก่ บั มหาวิหาร
แห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิ ค ที่ผสมผสานกัน เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบตะวันตก
สมัยฟื ้ นฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นบั ว่าเป็ นชอปปิ งมอลล์ที่
สวยงาม หรู หราและเก่าแก่ที่สดุ ในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ์ ของกษัตริยว์ ิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูร้ ิเริ่มการรวมชาติหวั เมือง
ต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์ องศิลปิ นชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ที่อยูใ่ นบริเวณด้านหน้าของ
โรงละครสกาล่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั BEST WESTERN GOLDENMILE หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 มิลาน – ลูเซิรน์ – อินเทอร์ลาเคน
เช้า

5

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสูเ่ ดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถกู ห้อม
ล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา จากนัน้ พาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหิน
ธรรมชาติ เพื่อเป็ นอนุสรณ์ราลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวตั ิในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792
ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึง่ มีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่นา้ รอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึง่
เป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิรน์ เป็ นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สดุ ในยุโรป สร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้
หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากนัน้ ให้ทา่ นได้อิสระเลือกซือ้ สินค้าของสวิส
เช่น ช็อคโกแลต, เครือ่ งหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอ้ ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็ นต้น
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนัน้ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื อ้ สินค้าของสวิส เช่น ช็ อคโกแลต, เครื่องหนัง , มีดพับ, นาฬิกายี่หอ้ ดัง อาทิเช่น Rolex,
Omega, Tag Heuer เป็ นต้น เดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) เมืองระหว่างทะเลสาบ เป็ นเมืองที่ตงั้ อยู่
ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อิสระให้ท่านได้สมั ผัสบรรยากาศและธรรมชาติ
แบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง (ฟองดูรช์ ีส)
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 อินเทอร์ลาเคน – ยอดเขาจุงเฟรา – เซนท์กัลเลน
เช้า

6

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยังเป็ นที่ตงั้ สถานีร ถไฟขึน้ สู่ ยอดเขาจุง
เฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี คศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจูงเฟรา เป็ นพืน้ ที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่ง
แรกของยุโรป นาคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึน้ พิชิตยอดเขาจูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับนา้ ทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ
3,454 เมตร ระหว่า งเส้นทางขึน้ สู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารนา้ แข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง สถานี รถไฟจุงเฟรายอร์ค
(Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยูส่ งู ที่สดุ ในยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถา้ นา้ แข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่
ใต้ธารนา้ แข็งลึกถึง 30 เมตร
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
สัมผัสกับภาพของธารนา้ แข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สดุ ในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่
เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายรู ป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา และที่ไม่
ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทาการไปรษณียท์ ี่สงู ที่สดุ ในยุโรป นาคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซา้ เส้นทางเดิม
ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและแตกต่างกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุ นเนิน(Lauterbrunnen) จากนัน้ นา
ท่านเดินทางสูเ่ มืองเซนท์กัลเลน (St. Gallen)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั RADISSON BLU STGALLEN หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 เซนท์กัลเลน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรุ ค
เช้า

7

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนี
และออสเตรีย เพื่อนาท่านเดินทางขึน้ ปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle)
นาชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนียแ์ ลนด์ ซึง่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้ ตระหง่านอยูบ่ นยอดเขาดุจปราสาท
ในเทพนิยาย ซึ่งเป็ นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รบั การ
ตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์ ซึง่ เป็ นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง
*** หากคณะไม่สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินหน้างานท่านละ 13 ยู
โร และถ่ายรูปด้านนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็ นการทดแทน ***
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (ขาหมูเยอรมัน)
ออกเดินทางต่อสู่เมืองอินส์บรุ ค (Innsbruck) เป็ นเมืองหลวงของแคว้น ทีโรลเป็ นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
ออสเตรียตัง้ อยู่ริมฝั่ งแม่นา้ อิน ซึ่งคาว่า อินส์บรุ คนัน้ แปลว่า สะพานแห่งแม่นา้ อิน มีลกั ษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่าง
เทือกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองคา(Golden Roof) เป็ นสัญลักษณ์สาคัญของเมืองอินส์บรุ ค ซึ่งตัง้ อยู่ในเขตเมืองเก่า สร้าง
ขึน้ โดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 สาหรับเป็ นที่ประทับของผูป้ กครองแคว้นทิโรล ต่อมาจักรพรรดิ
Maximilian
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั RAMADA TIVOLI หรือเทียบเท่า

วันที่ 8 อินส์บรุ ค – ฮัลสตัท – เวียนนา
เช้า

8

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
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ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้ นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตงั้ อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วย
ขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สดุ ใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพ
เพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้ า่ เป็ นไข่มกุ แห่งออสเตรีย และเป็ นพืน้ ที่มรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึง่ ท่านอยูใ่ นภวังค์แห่งความฝัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาเดินทางสู่กรุ งเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพืน้ ที่อนั
เขียวชอุม่ ของป่ าไม้แห่งออสเตรีย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั NH DANUBE CITY หรือเทียบเท่า

วันที่ 9 เวียนนา – สนามบิน
เช้า

13.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้ สินค้าใน
ร้านค้าปลอดภาษี ภายในสนามบิน
เดินทางกลับสูก่ รุงเทพด้วยเที่ยวบิน TG937
*** สาหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่เมษายนจะออกเดินทางเวลา 14.35 น.และไปถึงกรุ งเทพเวลา 05.35 น. ***

วันที่ 10 กรุ งเทพฯ
05.20 น.

9

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
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ราคาแนะนาเพียง
FANTASTIC FOUR COUNTRIES
อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - ออสเตรีย
10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
กำหนดกำรเดินทำง

วันที่ 7-16 มี.ค. 63
วันที่ 19-28 มี.ค. 63
วันที่ 4-13 เม.ย. 63
วันที่ 5 -14 เม.ย. 63
วันที่ 12-21 เม.ย. 63
วันที่ 16-25 พ.ค. 63
วันที่ 11-20 มิ.ย. 63

ผู ้ใหญ่
พักห ้องละ
2-3 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
1 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 7ปี
[ไม่มเี ตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

รำคำ
ไม่รวมตัว๋
ท่ำนละ

พักเดีย
่ วเพิม
่
ท่ำนละ

62,900
62,900
72,900
72,900
72,900
65,900
65,900

62,900
62,900
72,900
72,900
72,900
65,900
65,900

62,900
62,900
72,900
72,900
72,900
65,900
65,900

62,900
62,900
72,900
72,900
72,900
65,900
65,900

39,935
39,935
40,365
40,365
40,365
42,935
42,935

8,900
8,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

5.

10

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซา่ ภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ ได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
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6.

หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตั๋วเครือ่ งบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุ มเรื่องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อ มูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
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ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศอิตาลี (ผูเ้ ดินทางชาระหน้างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (18 ยูโร)
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7.

ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ยูโร)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ วีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ ที่คอ่ นข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริม่ เดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ วีซ่า
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1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ ที่คอ่ นข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริม่ เดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน ซึง่ มีคา่ ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมี คุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ที่น่งั Long leg ขึน้ อยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
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แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง

คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
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5.

6.

7.

8.
9.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยัง คณะต่อ ไปแต่ทั้ง นี ท้ ่า นจะต้อ งเสีย ค่า ใช้จ่า ยที่ ไม่สามารถเรีย กคื น ได้คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซา่ แล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยื่นวีซา่ / ค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน หรือค่า
ตั๋วเครือ่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่ งบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.
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เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอา่ งอาบนา้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

FANTASTIC FOUR COUNTRIES อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์เ -ยอรมนี - ออสเตรีย 10 DAYS 7 NIGHTS BY TG
TG003]

[GQ3FCO-

่ เชงเก้น (อิตาลี)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ ประมาณ 15 ว ันทาการ
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ แสดงตนทีศ
่ VFS Global (จามจุรส
ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
ี แควร์)
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
่ หน ังสอ
ื เดินทางต้องนาสง
่ เข้าสถานทูต
ในว ันยืน
่ วีซา
่ ไม่สามารถดึงหน ังสอ
ื เดินทางออกมาได้
และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี า

่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**

หมายเหตุ : การยืน
่ วีซ่ า แต่ล ะคร งั้ ก บ
ั บริษ ท
ั ท วั ร์ จะต้อ งท าการยืน
่ วีซ่า ประเภทหมู่ค ณะ
้ ไป โดยทางศูนย์ร ับยืน
เท่านน
ั้ โดยการยืน
่ เป็นหมูค
่ ณะ ต้องมีจานวน 15 คน ขึน
่ จะเป็นผู ้
กาหนดว ันยืน
่ วีซ่าเท่านน
ั้ ถ้าหากผูเ้ ดินทางไม่สามารถไปยืน
่ วีซ่าในว ันทีก
่ าหนดได้ อาจมี
้ า
ค่าใชจ
่ ยเพิม
่ เติม (Premium) ด ังนี้


ในกรณี ท เี่ หลือ ระยะเวลายืน
่ วีซ่ า น้อ ยกว่ า 11 ว น
ั ท าการ น บ
ั จากว น
ั เดิน ทาง มี
้ า
ค่าใชจ
่ ยเพิม
่ ท่านละ 2,200 บาท



่ เหลือน้อยกว่า 5 ว ันทาการ จะมีคา
ในกรณีทเี่ หลือเวลายืน
่ วีซา
่ Fast Track เพิม
่ เติมอีก
ท่านละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท
้ า
้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระก ับทางศูนย์ร ับยืน
**ทงนี
ั้ ้ ค่าใชจ
่ ยทีเ่ กิดขึน
่ โดยตรง**

ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสอ
ื เดินทำง ต ้องมีหน ้ำเหลือสำหรับประทับ
1. หน ังสอ
้
ื
วีซำ่ อย่ำงน ้อย 2 หน ้ำ อำยุกำรใชงำนเหลื
อไม่น ้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำงกลับ และหนั งสอ
ื เดินทำงเล่มเก่ำ กรุณำนำมำประกอบกำรยืน
เดินทำงจะต ้องไม่ชำรุด (หนังสอ
่ วีซำ่ ด ้วย)
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ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
หรือน ักเรียน น ักศก
่ า
่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ทราบ
่ จะมีเงือ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซา
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทูต อาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกาหนดนีร้ วมไปถึง ผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
ี น ้ำตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จำนวน 2 ใบ (พืน
2. รูปถ่าย รูปถ่ำยสห
้ หลัง
ขำวเท่ำนัน
้ ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือนห ้ำมสวมแว่นตำหรือเครือ
่ งประดับ ไม่
่ อนแทคเลนส ์ รูปไม่เลอะหมึก)
ใสค
3. หล ักฐานการเงิน
้ า
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง สำเนำสมุดบัญช ี หรือ
ี อมทรัพย์ธรรมดำของธนำคำรทั่วไป สว่ นตัวของผู ้
Statement บัญชอ
เดินทำง ย ้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค ้ำทำรำยกำรเดินบัญช ี โดย
กำร ฝำกหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชไี ม่เกิน 7 วัน
ี ระโดดเดือนต ้องขอเป็ น Statement เท่ำนัน
ก่อนวันยืน
่ วีซำ่ และหำกบัญชก
้ )
้ า
3.2 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง (บุคคลทีส
่ ำมำรถรับรองค่ำใชจ่้ ำยได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่
พีน
่ ้อง ทีม
่ ส
ี ำยเลือดเดียวกัน หรือ สำมีภรรยำ เท่ำนั น
้ )
้ า
ื ร ับรองค่าใชจ
3.2.1. ต ้องทำเป็ นหน ังสอ
่ ยในกำรเดินทำง (Sponsor Letter) พร ้อมเอกสำรแสดง
ั พันธ์ เชน
่ สูตบ
ควำมสม
ิ ัตร ทะเบียนบ ้ำน ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น
3.2.2. ถ่ำยสาเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่ำใชจ่้ ำย
ั พันธ์ระหว่ำงผู ้ทีอ
่ สำเนำ
3.2.3. เอกสำรแสดงควำมสม
่ อกให ้ และผู ้ทีถ
่ ก
ู รับรองค่ำใชจ่้ ำยให ้ เชน
ทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ต
ั ร ทะเบียนบ ้ำน

ี ด
ี ากประจา, บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
4. หล ักฐานการทางาน
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-

ื รับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ทีม
ื่ ของผู ้เดินทำงเป็ นกรรมกำรหรือหุ ้นสว่ น
เจ้าของกิจการ หนังสอ
่ ช
ี อ
อำยุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนำใบทะเบียนกำรค ้ำ(พค.0403)

-

เป็นพน ักงาน

ื รับรองกำรทำงำน จำกบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
หนังสอ
่ ทำงำน

ื่ -สกุลต ้องตรงตำมหน ้ำพำสปอร์ต ใชค้ ำว่ำ “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภำษำอังกฤษมีอำยุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถำนทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
-

ึ ษา ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองกำรเรียนทีอ
ึ ษำอยู่
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจำกสถำบันทีก
่ ำลังศก
ื่ -สกุลต ้องตรงตำมหน ้ำพำสปอร์ต ใชค้ ำว่ำ “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภำษำอังกฤษมีอำยุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถำนทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )

5. เอกสารสว่ นต ัว
-

สำเนำทะเบียนบ ้ำน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอำยุตำ่ กว่ำ 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่ำ/มรณะบัตร(ถ ้ำมี)

-

ื่ -นำมสกุล (ถ ้ำมีกำรเปลีย
ใบเปลีย
่ นชอ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
ื ชแ
ี้ จงเป็นภาษาอ ังกฤษว่าให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ
6.1 บิดาหรือมารดา ต้องทาหน ังสอ
ั ันธ์เป็นอะไรก ันก ับเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกค ้ำเขียนหรือพิมพ์ขน
ก ับใคร มีความสมพ
ึ้ เอง)
ื ยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรือ
6.2 บิดาหรือมารดา ต้องขอหน ังสอ
อาเภอ (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่ำน เท่ำนัน
้ )
ื ปกครองบุตรจากเขต
6.3 ในกรณีพอ
่ หรือแม่ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว ให้ขอหน ังสอ
ื ทีม
ื พยานและหล ักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านน
หรืออาเภอและจะต้องเป็นหน ังสอ
่ ก
ี ารสบ
ั้
ื ยินยอมให ้เด็กเดินทำงไปต่ำงประเทศตัวจริง จำกข ้อ 6.2 หรือ หนังสอ
ื
6.4 ท่ำนจะต ้องนำหนังสอ
ปกครองบุตรเป็ นสำเนำจำกข ้อ 6.3 ไปแปลประท ับตราก ับกรมการกงสุลให ้เสร็จเรียบร ้อยก่อน
่ นัน
นำมำยืน
่ มิเชน
้ ทำงศูนย์รับยืน
่ vfs จะไม่รับยืน
่ เอกสำรของบุตรท่ำนโดยเด็ดขำด
้ า
ี ค่าใชจ
้ ้
6.5 เนือ
่ งจากการประท ับตรากงสุล จะมีการเสย
่ ย หำกท่ำนไม่แน่ใจว่ำเอกสำรใชได
่ นั น
ี เงิน
หรือไม่ รบกวนสอบถำมบริษัททัวร์กอ
่ นนำไปประทับตรำกงสุล มิเชน
้ ท่ำนอำจจะต ้องไปเสย
ี เวลำอันมีคำ่ ของท่ำนเพือ
และเสย
่ ไปทำเอกสำรใหม่อก
ี รอบ หำกเอกสำรทีท
่ ำ่ นทำมำแล ้วนั น
้
กลำยเป็ นเอกสำรทีใ่ ชยื้ น
่ ไม่ได ้
ื ยินยอมจากเขตหรืออาเภอให้บต
***โปรดอ่าน ก่อนทีท
่ า
่ นจะไปทาหน ังสอ
ุ รของท่าน
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ื ยินยอมจำกมำรดำ จำกอำเภอต ้นสงั กัด (โดยมำรดำ
หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสอ
ื ยินยอม และระบุวำ่ ให ้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับบิดำ) พร ้อมแนบสำเนำบัตร
จะต ้องคัดหนังสอ
ประชำชนหรือหน ้ำพำสปอร์ตมำรดำมำด ้วย

-

ื ยินยอมจำกบิดำ จำกอำเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดำจะต ้อง
หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอม และระบุวำ่ ให ้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำ) พร ้อมแนบสำเนำบัตร
คัดหนังสอ
ประชำชนหรือหน ้ำพำสปอร์ตบิดำมำด ้วย

-

ื ระบุยน
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดำและมำรดำจะต ้องคัดหนั งสอ
ิ ยอม
ั พันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จำกอำเภอต ้นสงั กัด พร ้อม
ให ้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับใคร มีควำมสม
แนบสำเนำบัตรประชำชนหรือหน ้ำพำสปอร์ตบิดำและมำรดำ

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียด
ว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผู ้มีอำนำจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว

ี้ จงว่าทาไมไม่
*** กรณีทบ
ี่ ด
ิ าหรือมารดาไม่ม ี passport แล้วใช ้ ID Card แทนต้องทาจดหมายชแ
มี passport ***
-

ื่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซำ่ พร ้อมเดินทำงมำ
กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดำ-มำรดำลงชอ
ั ภำษณ์กับบุตรทีส
สม
่ ถำนทูตด ้วย ทงสองท่
ั้
าน (เฉพำะคิวเดีย
่ วเท่ำนัน
้ )

ี้ จงภำษำอังกฤษ
7. หำกพ่อหรือแม่มวี ซ
ี ำ่ เชงเก ้นอยุแ
่ ล ้วและไม่ได ้ยืน
่ วีซำ่ พร ้อมลูก ให ้ทำจดหมำยชแ
อธิบำยว่ำมีวซ
ี ำ่ เชงเก ้นของประเทศอะไร ระบุวน
ั เริม
่ และวันหมดอำยุวซ
ี ำ่ พร ้อมทัง้ ถ่ำยสำเนำหน ้ำ
พำสปอร์ตและหน ้ำวีซำ่ นัน
้ มำแนบด ้วย
่
8. ท่ำนไม่จำเป็ นต ้องเซ็น รับรองสำเนำถูกต ้อง ให ้ท่ำนเซ็นเฉพำะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซา
เท่านน
ั้

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทก
ุ เวลา หาก
ทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
่ เชงเกนประเทศอิตาลี
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา

่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา
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ื่ – นำมสกุล ผู ้เดินทำง [ภำษำไทย]…………………………………………………………………….………
ชอ
1. นำมสกุล [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………..……………………………
2. นำมสกุลตอนเกิด [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………..…………………………….
ื่ ตัว [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………..………………………………………………
3. ชอ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………….……………………………………………..
5. สถำนทีเ่ กิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………
6. ประเทศทีเ่ กิด……………………….……………………………..……………………………………………
ั ชำติปัจจุบัน ..................................สญ
ั ชำติโดยกำเนิดหำกต่ำงจำกปั จจุบัน…………………………..
7. สญ
8. เพศ

ชำย

หญิง

9. สถำนภำพ

โสด

แต่งงำน (จดทะเบียน)

แต่งงำน (ไม่จดทะเบียน)

หย่ำ

แยกกันอยู่

หม ้ำย

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
10.

ในกรณีเป็ นผู ้เยำว์

ื่ -นำมสกุล
กรุณำกรอกชอ

ทีอ
่ ยู(่ หำกต่ำงจำกผู ้ขอ)

ั ชำติของผู ้มีอำนำจ
และสญ

ปกครอง/ดูแลผู ้เยำว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

11. ทีอ
่ ยูต
่ ำมทะเบียนบ ้ำนของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………………
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หมำยเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ.................................................................
อีเมล.............................................

ี ปั จจุบัน(หำกค ้ำขำย ให ้ระบุด ้วยว่ำค ้ำขำยอะไร เชน
่ ขำยเสอ
ื้ ผ ้ำ ขำยอำหำร เป็ นต ้น
12. อำชพ
..........................................................................................................
ื่ บริษัทหรือร ้ำนค ้ำ ทีอ
ึ ษำ กรุณำกรอกชอ
ื่ ทีอ
13. ชอ
่ ยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ / สำหรับนั กเรียน นั กศก
่ ยูข
่ อง
ึ ษำ
สถำบันศก
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………….……
14. วีซำ่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลำ 3 ปี ทผ
ี่ ำ่ นมำ
ไม่เคย
เคยได ้

้ ้ตัง้ แต่วน
ใชได
ั ที.่ ..............................ถึงวันที.่ ....................................

15. เคยถูกพิมพ์ลำยนิว้ มือเพือ
่ กำรขอวีซำ่ เชงเก ้นก่อนหน ้ำนี้
ไม่เคย

เคย (กรุณำระบุวน
ั ที่ หำกทรำบ)................................................

่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลก
ู ค้าเคยมีวซ
ี า
16. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธวีซำ่ หรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในกำรปฏิเสธ)................................................

ี ระหว่ำงกำรเดินทำงและพำนั กอยูข
17. ควำมรับผิดชอบค่ำใชจ่้ ำยในกำรดำรงชพ
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซำ่ เอง
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ื่ .............................................
กรุณำระบุชอ
ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในกำรดำรงชพ
เงินสด

…………………………………………………..….
ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในกำรดำรงชพ

เช็คเดินทำง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหำให ้

ชำระค่ำทีพ
่ ักล่วงหน ้ำแล ้ว

ค่ำใชจ่้ ำยทัง้ หมดระหว่ำงพำนั กมีผู ้ออกให ้

ชำระค่ำพำหนะล่วงหน ้ำแล ้ว

ชำระค่ำพำหนะล่วงหน ้ำแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินจ
ิ้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว่ นเกีย
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ทงนี
ั้ บ
ั้
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