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| เวียนนา | ซาเกรบ | อทุยานแห่งชาติพลิตวิตเซ ่| เวนิส | มิลาน |  
| ล่องเรอืทะเลสาบการด์า้ | ยอดเขาทิตลิส | ลเูซริน์ | 

 
 
 
 

AUSTRIA CROATIA ITALY SWITZERLAND 
ออสเตรีย โครเอเชยี อิตาลี สวิตเซอรแ์ลนด ์ 

10 วัน 7 คนื  

เดนิทาง มนีาคม - มถุินายน 63 

ราคาแนะน าเพยีง 55,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
20.30 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย ประต ู 2 แถว D พบ
เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก 

วันที ่2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – ถนนสายวงแหวน – กราซ  
01.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ TG 936  

*** ส าหรบัคณะที่ออกเดินทางตัง้แต ่19 เม.ย.. จะออกเดินทางเวลา 01.20 น.และไปถึงเวียนนาเวลา 07.15 น.***   
07.00น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้พาท่านชมถนนสายวง

แหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สรา้งขึน้ใน
ระหวา่งปีค.ศ.1863-1869 แตต่วัอาคารไดถ้กูท าลายไปในระหวา่งสงครามโลกครัง้ที่ 2 และเปิดใหมอ่ีกครัง้ในปีค.ศ.1955, 
ผ่านพระราชวังฮอฟเบิรก์ (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทบัของราชส านกัฮัปสบูรก์ มาตัง้แต่
ครสิตศ์ตวรรษที่ 13 จนถึงตน้ครสิตศ์ตวรรษที่ 20 จากนัน้แวะถ่ายรูปท่ีสวนสาธารณะสตัดตป์ารค์ (Stadtpark) เป็นสวน
ขนาดใหญ่มีพืน้ท่ีกวา่ 65,000 ตร.ม. เป็นสวนสาธารณะประจ าเมืองเวียนนา ภายในสวนรม่รืน่ไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่ แลว้
ยงัมีรูปป้ันนกัดนตรีเอกของโลกที่มีช่ือเสียงมากมาย ชาวเวียนนานิยมมาเที่ยวพกัผ่อนและยงัใชเ้ป็นที่ออกก าลงักายอีก
ดว้ย จากนัน้น าชมบริเวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณข์องกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจา้
คารล์ที่ 6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแกบ้นต่อความทุกขย์ากของประชาชน จากนัน้เชิญชอ้ปป้ิงสินคา้
เครื่องแกว้สวารอ็ฟสกี ้หรือสินคา้นานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton, Gucci, รา้นนาฬิกา Bucherer, สินคา้เสือ้แฟชั่นวยัรุน่

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – ถนนสายวงแหวน – กราซ 

วนัท่ี 3. กราซ – ซาเกรบ – อทุยานแหง่ชาตพิลิตวิเซ่ 

วนัท่ี 4. อทุยานแหง่ชาตพิลิตวิเซ ่– โอพาเทีย 

วนัท่ี 5. โอพาเทีย – พลูา – แอมฟิเธียรเ์ตอร ์– โรวินจ ์– เอาทเ์ลท – เวนิส เมสเตร ้

วนัท่ี 6. เมสเตร ้– เกาะเวนิส – เวโรนา่ 

วนัท่ี 7.เวโรนา่ – ซีโมเน ่– ลอ่งเรือทะเลสาปการด์า้ – มิลาน   

วนัท่ี 8. มิลาน – แองเกิล้เบริก์ – ยอดเขาทิตลิส – ลเูซิรน์ – ซูรคิ 

วนัท่ี 9. ซูริค – สนามบนิ 

วนัท่ี 10 กรุงเทพ 
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ทนัสมยั เช่น Zara, H&M ฯ9ฯ และสินคา้ของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสารท์ ในย่านถนนคารน์ทเ์นอร ์(Karntnerstrabe) 

ใจกลางกรุงเวียนนา 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

         บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองกราซ (Graz) เมืองสวยของออสเตรีย ที่ไดร้บัการคัดเลือกใหเ้ป็นเมืองหลวงแห่ง
ศิลปวฒันธรรมแห่งยโุรป และเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสอง ของประเทศออสเตรีย   ในอดีตเมืองกราซเป็นเมืองหนา้ด่านที่มี
ป้อมปราการอนัแข็งแกรง่ไวป้อ้งกนัการรุกรานจากพวกเติรก์ กราซตัง้อยู่ริมแมน่ า้ เมอร ์เป็นศนูยก์ลางของสถาปัตยกรรม
ต่างๆจากทุกสมยั ทัง้โกธิค เรอเนสซ์องส ์และบารอก อีกทัง้ยงัเป็นที่ตัง้ของ มหาวิทยาลยักราซ มหาวิทยาลยัที่มีความ
เก่าแก่ซึง่สรา้งในปี ค.ศ. 1585 และตอ่มาเมืองกราซไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1999 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั Hotel Roomz  หรอืเทียบเทา่  

วันที ่3 กราซ – ซาเกรบ – อุทยานแหง่ชาติพลติวเิซ่ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของโครเอเชีย ดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค ซึ่งมีความเก่าแก่แฝง
ดว้ยเสน่หแ์ละมนตข์ลงั ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวฒันธรรมและเจริญรุง่เรืองมาตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 11  น าท่านถ่ายรูป
กบัมหาวิหารเซนตส์ตีเฟน (St. Stephen Cathedral) ซึง่มียอดแหลมทรงกลวยคูบ่นยอดวิหารตกแต่งอยา่งงดงาม มหา
วิหารนีก็้ไดร้บัการบูรณะใหม่อีกหลายครัง้ จนกระทั่งรูปร่างมหาวิหารงดงามในรูปแบบนิโอ -โกธิค ดงัปัจจุบนั ซึ่งไดร้บั
อิทธิพลจากการบรูณะก่อสรา้งในปี ค.ศ. 1880 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าทา่นเดินทางสูอุ่ทยานแห่งชาติพลิตวิเซ ่(Plitvice National Park) ซึง่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็น

มรดกโลกทางธรรมชาติ อทุยานนีม้ีพืน้ที่ประมาณ 29,482 เฮคเตอร ์หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 223 ตาราง
กิโลเมตรเป็นพืน้ที่ป่าและพืน้น า้ครอบคลมุประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสีเธอรค์อยซถ์ึง 16 แห่งที่มีความ
งดงามแตกตา่งกนั 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั GRABOVAC หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่4 อุทยานแหง่ชาตพิลิตวเิซ่ – โอพาเทยี 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice National Park) ซึ่งไดร้บัการขึน้ทะเบียนจากองค์การ
ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิอทุยานนีม้ีพืน้ท่ีประมาณ 29,482 เฮคเตอร ์หรอืประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 
223 ตารางกิโลเมตรเป็นพืน้ที่ป่าและพืน้น า้ครอบคลมุประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสีเธอรค์อยซถ์ึง 16 แห่ง
ที่มีความงดงามแตกต่างกัน น าท่านเขา้ชมความงามของอุทยาน Lower Lake โดยล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero 

Kozjak ***ในกรณีที่ทะเลสาบเป็นน ้าแข็งจนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทคืนเงินท่านละ 5ยูโร*** ซึ่งเป็น
ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สดุในอุทยานแห่งนี ้อีกทัง้ยงัเป็นทะเลสาบที่เช่ือมระหว่างอุทยานตอนล่างขึน้สู่ทะเลสาบชัน้บนของ
อุทยาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและความอลงัการของ Lower Lake ที่ประกอบดว้ยทะเลสาบ Milanovac, 
Gavanovac และ Kaluderovac เป็นตน้ น าท่านเดินชมทะเลสาบตา่งๆ ตามทางเดินสะพานไมท้ี่เช่ือมแต่ละทะเลสาบเขา้
ดว้ยกนั ชม Veliki Slip ชมน า้ตกที่ใหญ่ที่สดุในอทุยานมีความสงูถึง 70 เมตร  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสูแ่ควน้อิสเตรีย (Istria) ชมเมืองโอพาเทีย (Opatija) เป็นเมืองท่องเที่ยวตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวนัตกริม

ทะเลอาเดรียติก มีบา้นพกัตากอากาศสไตล์ออสเตรียที่เรียงรายอยู่ตามชายฝ่ัง น าท่านเที่ยวชมเมืองที่เต็มเป่ียมไปดว้ย
มนตเ์สน่หข์องบา้นพกัริมชายฝ่ัง แวะถ่ายรูปกบัรูปป้ันหญิงสาวกับนกนางนวล (Maiden with the Seagull) เป็นรูปป้ัน
หญิงสาวที่งดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยูท่ี่มือ  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั AMADRIA OPATIA หรอืเทียบเทา่ 
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วันที ่5 
โอพาเทีย – พูลา – แอมฟิเธียรเ์ตอร ์– โรวินจ ์– เอาทเ์ลท – เวนิส 
เมสเตร้ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองพูลา (PULA) หรือ โพล่าในภาษาอิตาเลียน เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดที่มีความโดดเด่นในฐานะ

ศูนยก์ลางคาบสมทุรอิตาเลียน เมืองนีเ้คยเป็นศูนยก์ลางของแหลมอิสเตรีย และเคยเป็นดินแดนของประเทศอิตาลี  ชม
สิ่งก่อสรา้งในสมัยโรมันที่ใหญ่และส าคัญที่สุดคือ สนามอารีน่า (Arena) หรือที่เรียกว่า Amphitheater สนามกีฬา
กลางแจง้นีม้ีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับโคลอสเซียมที่กรุงโรมเป็นอารีน่าที่ใหญ่เป็นอันดบัหกที่สรา้งขึน้ในยุคโรมนัเรือง
อ านาจและสรา้งขึน้ตามแบบเดียวกบัโคลอสเซียมในกรุงโรม สามารถจคุนไดถ้ึง 23,000 คน ปัจจุบนัมกัใชเ้ป็นสถานท่ีจดั
งานกิจกรรมกลางแจง้ เทศกาลดนตร ีรวมทัง้สถานท่ีจดังานภาพยนตป์ระจ าปี (International Film Festival) อีกดว้ย 
จากนัน้เดินทางสูเ่มืองโรวินจ ์(ROVINJ) เมืองสวยชายทะเล ตัง้อยู่บนแหลมอิสเตรีย ดว้ยความที่ดินแดนนีถ้กูปกครอง
โดยเวเนเช่ียน จึงท าใหส้ถาปัตยกรรมและวฒันธรรมของเมอืงนีม้คีวามคลา้ยคลงึกบัเกาะเวนิส โดยมี โบสถ ์St. Euphemia 
ซึง่เป็นโบสถท์ี่มียอดสงูถึง 61 เมตร และถือวา่เป็นโบสถท์ี่สงูที่สดุของเมืองนี ้ตัง้ตระหง่านอยูบ่นเนินเขาเป็นสญัลกัษณข์อง
เมือง อิสระใหท้า่นเดินชมเมืองเก็บภาพเป็นท่ีระลกึ 

 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ MacArthur Glen Outlet Veneto ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระช้อปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น 

GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, 
NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย แลว้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเวนิส เมสเตร้ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN MESTRE หรอืเทียบเทา่ 
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วันที ่6 เมสเตร้ – เกาะเวนิส – เวโรน่า 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทาง สูท่่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น าท่านลอ่งเรือผ่านชมบา้นเรือนของชาวเวนิส สูเ่กาะเวนิส หรือ 
เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไมเ่หมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน   มีสมญานาม
ว่าเป็น "ราชินีแหง่ทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกนักวา่ 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังที่บรเิวณ
ซานมารโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเวนิส จากนัน้น าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of 

Sighs) ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนกัโทษที่เดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คกุจะไดม้ีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลก
ภายนอกเป็นครัง้สดุทา้ยระหว่างเดินผ่านช่องหนา้ต่างที่สะพานนี ้ ซึ่งเช่ือมต่อกับวังดอดจ ์(Doge’s Palace) อันเป็น
สถานที่พ านกัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนกัโทษช่ือดงัที่เคยเดินผา่นสะพานนีม้าเเลว้คือ คาสโนว่านั่นเอง น าท่าน
ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไวว้่า “เป็นหอ้งนั่งเล่นที่สวยที่สดุในยุโรป” 
จัตุรสัถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทัง้โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบ
ศิลปะไบแซนไทน ์จากนัน้อิสระใหท้่านไดม้ีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอนัสดุแสนโรแมนติกตามอธัยาศยั เช่น เดินเลน่ชมมนต์
เสนห่แ์หง่นครเวนิส, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์คที่สวยงาม, ชอ้ปป้ิงสนิคา้ของที่ระลกึ อาทิเช่น เครือ่งแกว้มรูาโน่,หนา้กากเวนสิ 
เลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นชัน้น า หรอืนั่งจิบกาแฟในรา้น Café Florian ที่เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1720  

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (สปาเกตตีห้มึกด า) 
บ่าย หลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเวโรน่า (Verona) เมืองใหญ่อนัดบั 2 รองจากเวนิส ของแควน้เวเนโต ้และเมืองเวโรน่า

ยงัไดข้ึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมขององคก์ารยเูนสโกเมื่อปี ค.ศ. 2000 อีกทัง้วิลเลียม เชกสเปียร ์นกักวี
และนกัเขียนบทละครชาวองักฤษ ผูไ้ดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นนกัเขียนผูย้ิ่งใหญ่ขององักฤษและของโลกยงัใชบ้รรยากาศและ
เรือ่งราวความรกัของหนุม่สาวสองตระกลูในเวโรนา่ แตง่เป็นละครโศกนาฏกรรมขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1595 เรือ่ง โรมิโอกบัจเูลยีต  
พาทา่นถ่ายรูปกบัโรงละครโรมันกลางแจ้ง (Verona Arena) ที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก สรา้งขึน้เมื่อตัง้แตส่มยั
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ศตวรรษที่ 1 โดยมีลกัษณะเช่นเดียวกบัโคลอสเซียมในกรุงโรม เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งปัจจุบนัยงัคงมีการเปิดแสดง
โอเปร่าหรือคอนเสิรต์กลางเเจง้ในสนามกีฬาอยู่เป็นประจ า น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบับ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต ชม
ระเบียงแห่งเรื่องราว โรแมนติกที่จูเลียตเฝา้รอคอยพบโรมิโอทกุค ่าคืน และบริเวณหนา้บา้นยงัมีรูปป้ันส าริดขนาดเท่าตวั
จรงิของจเูลยีต 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั MAXIM  หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่7 เวโรน่า – ซโีมเน่ – ล่องเรือทะเลสาปการด์้า – มลิาน   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองซีรม์ิโอเน่ (Sirmione) เมืองพกัตากอากาศที่ผสมผสานกบัอารยธรรมกวา่ 2,000 ปี  โดยเป็นอาณา
นิคมของเมืองเวนิสในอดีต ตวัเมืองนัน้มีภมูิประเทศที่หอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบการด์า (Lake Garda) ซึ่งเป็นทะเลสาบท่ี
ใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลี น าท่านล่องเรือทะเลสาบการด์้า ชมทะเลสาบที่มีพืน้ที่ราว 360 ตารางกิโลเมตร โดย
ทะเลสาบแห่งนีเ้กิดจากการละลายของธารน า้แข็ง ช่ือ Garda ระหว่างลอ่งเรือท่านจะไดช้มทัศนียภาพของแนวเทือกเขา
แอลป์อนัสวยงาม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย เดินทางสูต่วัเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดว้่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกของมหา

วิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกนั ชมความงดงามอนันา่อศัจรรย ์
ของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ น าท่านชม แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria 

Vittorio Emanuele II) ซึ่งนบัว่าเป็นชอ้ปป้ิงมอลลท์ี่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สดุในเมืองมิลาน อนสุาวรีย ์ของกษัตรยิ์
วิคเตอร ์เอ็มมานเูอล ที่ 2 ผูร้ิเริ่มการรวมชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาลี และอนสุาวรียข์องศิลปินช่ือดงัในยคุเรเนซองสอ์ีก 1 
ทา่น คือลโีอนารโ์ด ดารว์ินซี่ ท่ีอยูใ่นบรเิวณ ดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่  

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั ALLEGROITALIA ESPRESSO LINATE หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่8 มลิาน – แองเกิล้เบริก์ – ยอดเขาทติลิส – ลูเซริน์ – ซูริค  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางเขา้สูห่มู่บ้านแองเกิล้เบริก์ (Engelberg) ซึง่ตัง้อยูเ่ชิงเขาที่สวยงามมีระดบัอีกแหง่หนึง่ของเทือกเขาแอลป์  
ผ่านเสน้ทางไฮไลทข์องสวิตเซอรแ์ลนด ์และวิวทิวทศันส์วยงามของทุ่งหญา้ตดักับหิมะอนัขาวโพลนปกคลมุยอดเขา  น า
ท่านน าท่านขึ้นกระเช้าโรแตร ์(Rotair cable car) หรือกระเช้าลอยฟ้าหมุนรอบตัวเอง 360 องศา (Revolving 

Gondola) ชมทศันียภาพอนัตระการตาไดร้อบทิศทางตามเสน้ทางขึน้สู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ที่มีหิมะปกคลมุตลอดทัง้ปี 
ดว้ยความสงูถึง 3,238 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล น าท่านเขา้ชมถ า้น ้าแข็ง (Ice Grotto) ที่ไม่เคยละลายและอณุหภมูิไม่
เคยสงูกวา่ -1 องศา  จากนัน้ใหเ้วลาทา่นอิสระท ากิจกรรมตา่งๆ บนยอดเขา ทัง้เพลดิเพลนิสนกุสนานกบัการเลน่หิมะ ,ชม
วิวทิวทศันข์องยอดเขาตา่งๆ ของเทือกเขาแอลป์ที่ปกคลมุไปดว้ยหิมะ ,เดินขา้ม" The TITLIS Cliff Walk "  สะพานแขวน
ที่ตัง้อยู่สงูที่สดุของทวีปยโุรป ชมทศันียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อนัสวยงามแบบกวา้งไกลสดุสายตา (สะพาน
แขวนอาจจะปิด ในกรณีถา้สภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย) 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมืองบนยอดเขา 
บ่าย จากนัน้เดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ที่ถกูหอ้มลอ้มไปดว้ย

ทะเลสาบและเทือกเขาแอลป์ จากนัน้พาทา่นชมสิงโตหนิแกะสลัก (Lion Monument) ที่แกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อ
เป็นอนสุรณร์  าลกึถึงการสละชีพอยา่งกลา้หาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวตัิในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพาน
ไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204.7 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ารอยส ์(Reuss River) อนังดงามที่พาด
ผ่านกลางเมือง ซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณข์องเมืองลเูซิรน์ เป็นสะพานแบบโครงที่เก่าแก่ที่สดุที่ยงัหลงเหลืออยู่ในโลก เป็น
สะพานไมท้ี่มีหลงัคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป เดินทางต่อสู่เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงาม เมืองตาก
อากาศของเหลา่เศรษฐี น าทา่นชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) สญัลกัษณท์ี่ส  าคญัแหง่หนึง่ของเมือง น า
ท่านเขา้ชมร้านช่างทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครวั Lohri 
เปิดท าการตัง้แตส่มยัศตวรรษที่ 16 ภายในอาคารตกแตง่ตัง้แตส่มยัจกัวรรดินโปเลยีน รา้นนีเ้ป็นกึ่งพิพิธภณัฑศ์ิลปะล า้ค่า
และเครือ่งประดบัทีห่ายาก และบางชิน้มีเพียงชิน้เดียวในโลก ในสว่นของ Lohri Store ยงัมีนาฬิกาชัน้น าระดบัโลกใหท้่าน
เลือกซือ้เลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe ที่เรียกไดว้่า มีใหเ้ลือกมากที่สดุ, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani 
Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ โดยเมืองซุกนีม้ีการท าฟารม์ผลไม ้
ทัง้สตอเบอรร์ี่, บลูเบอรร์ี่, ราสเบอรร์ี่,ลกูแพร ์ฯลฯ โดยเฉพาะเชอรร์ี่ ที่มีปลกูมากกว่า 40,000 ตน้ ซึ่งท่านไม่ควรพลาดชิม
ของหวานท่ีผลติจากผลไมต้ระกลูเบอรร์ี ่รวมทัง้ เคก้เชอรร์ี ่ท่ีขึน้ช่ือของเมือง  

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั B&B ZURICH EAST หรอืเทียบเทา่  

วันที ่9 ซูริค – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

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

13.15 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพ เที่ยวบินที่ TG 971 
*** ส าหรบัคณะที่ออกเดินทางตัง้แต ่19 เม.ย. จะเปลีย่นเวลาเป็น 13.30 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 05.30 น. *** 

วันที ่10 กรุงเทพ 
06.10 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพ 
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ราคาแนะน าเพยีง 
AUSTRIA CROATIA ITALY SWITZERLAND 
ออสเตรีย โครเอเชีย อติาลี สวิตเซอรแ์ลนด ์ 

10 วัน 7 คนื โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

17- 26 มี.ค. 63 55,900 55,900 55,900 33,455 7,900 

19-28 เม.ย. 63 65,900 65,900 65,900 43,455 9,900 

15-24 พ.ค. 63 63,900 63,900 63,900 41,455 10,900 

29 พ.ค. – 7 มิ.ย. 63 63,900 63,900 63,900 41,455 10,900 

6-15 มิ.ย. 63 63,900 63,900 63,900 41,455 10,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5.  คา่ธรรมเนียมวีซา่เชงเกน้ประเทศอิตาล ี(ผูเ้ดินทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6.  คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน, พนกังานขบัรถ (18 ยโูร) 
7.  คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ยโูร) 
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เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริ 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ที่คอ่นขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บริษัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แตง่เติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

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

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
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1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซา่และคา่บรกิารยื่นวีซา่ / คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน หรอืคา่
ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแต่ละคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซี่า ประเภทหมู่คณะ 

เทา่น ัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ข ึน้ไป โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผู ้

ก าหนดวนัยืน่วซี่าเท่าน ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซี่าในวนัทีก่ าหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

 ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซี่านอ้ยกว่า 11 วนัท าการ นบัจากวนัเดนิทาง  ม ี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่  ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทีเ่หลอืเวลายืน่วซีา่เหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ จะมคีา่ Fast Track เพิม่เตมิอกี 

ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
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***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้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 บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนั

กอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน 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** 



 

  15  AUSTRIA CROATIA ITALY SWITZERLAND ออสเตรีย โครเอเชีย อิตาลี สวิตเซอรแ์ลนด1์0 วนั 7 คืน TG      [GQ3VIE-

TG018] 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

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

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 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 (ลกูคา้เขยีนหรอืพมิพข์ ึน้เอง) 

6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นัน้) 

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบตุรจากเขต

หรอือ าเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทีม่กีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ัน้ 

6.4 ทา่นจะตอ้งน าหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศตัวจรงิ จากขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบตุรเป็นส าเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสลุใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่น

น ามายืน่ มเิชน่นัน้ทางศนูยรั์บยืน่ vfs จะไมรั่บยืน่เอกสารของบตุรทา่นโดยเด็ดขาด 

6.5 เนือ่งจากการประทบัตรากงสลุ จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หากทา่นไมแ่น่ใจวา่เอกสารใชไ้ด ้

หรอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์อ่นน าไปประทับตรากงสลุ มเิชน่นัน้ทา่นอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิ

และเสยีเวลาอันมคีา่ของทา่นเพือ่ไปท าเอกสารใหมอ่กีรอบ หากเอกสารทีท่า่นท ามาแลว้นัน้

กลายเป็นเอกสารทีใ่ชย้ืน่ไมไ่ด ้
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***โปรดอา่น กอ่นทีท่า่นจะไปท าหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือ าเภอใหบ้ตุรของทา่น 

 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไม่

ม ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. หากพอ่หรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ืน่วซีา่พรอ้มลกู ใหท้ าจดหมายชีแ้จงภาษาอังกฤษ 

อธบิายวา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวุนัเริม่และวนัหมดอายวุซีา่ พรอ้มทัง้ถา่ยส าเนาหนา้

พาสปอรต์และหนา้วซีา่นัน้มาแนบดว้ย 

8. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 
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เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 
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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. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่..............................ถงึวนัที.่.................................... 

 

 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 
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**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 


