
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Europe Lovely 3 ประเทศ 
เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน 
เดินทางยุโรป 3 ประเทศท๎าทายนักเที่ยวสายชิลล ์ 

เที่ยววิหาร ชมปราสาท ดื่มด่ํากับธรรมชาติ  เข๎าชมปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์ 
เยือนมรดกโลกชมทิวทัศน์ของอุทยานแหํงชาติโดโลไมท์ 
ลํองเรือสูํเกาะแหํงสายน้ําในเวนิส ราชินีแหํงเอเดรียติก 
ช๎อปปิ้งหลากหลาย Serravalle Designer Outlet 

ชมมหาวิหารมิลานดูโอโมํ 135 ยอด  พร๎อมเมนูสุดฮิตสปาเก็ตตี้ซอสหมึกดํา 
The New Wing of Oman Air 



  

 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง  8-16 มี.ค.2566 

2-10 มิ.ย.2566      
 

  

วันที ่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช๎า เท่ียง เย็น 

 

WY818     BKK-MCT      0915-1235 
WY123     MCT-MUC     1500-1850 

    WY144     MXP-MCT      2130-0640+1 
WY815     MCT-BKK      0900-1745 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินกรุงมัสกัต-สนามบินมิวนิค-มิวนิค     
Mercure Munich South Messe  
หรือเทียบเทํา  * * * * 

2 
มิวนิค-ชมเมืองจัตุรัสมาเรียน-ถํายรูปกับพระราชวังนิมเฟนบูร์ก-สํวนห๎องจัด
แสดง BMW-โฮเฮนชวานเกา-เข๎าชมพระราชวังนอยชวานสไตน์-ฟุสเซํน-ชม
เมือง 

   
Luitpoldpark Fussen  
หรือเทียบเทํา  * * * * 

3 ฟุสเซํน-แองเกิลเบิร์กนั่งกระเช๎า 360 องศาสูํยอดเขาทิทลิส-แอนเดอร์แมท     

Radisson Blu Reussen 
Andermatt  
หรือเทียบเทํา  * * * * 

4 
แอนเดอร์แมท-เซ๎นต์มอริทซ์-ชมเมือง ทะเลสาบเซ๎นต์มอริทซ์-นั่งรถไฟ 
Panorama Bernina Express สูํเมืองทิราโนํ    

Hotel Centrale Tirano  
หรือเทียบเทํา  * * * * 

5 
ทิราโนํ-โบลซาโนํ-ชมเมือง-ออร์ทิเซ-นั่งกระเช๎าขึน้สูํเนินเขา Alpe di Siusi- 
เทรนโต๎     

NH Trento 
หรือเทียบเทํา  * * * * 

6 
เทรนโต๎-เวนิสมาสเทรํ-นั่งเรือข๎ามสูํเกาะเวนิส-เดินเลํนถํายรูปจัตรัุสเซ๎นต์
มาร์ค, พระราชวังดอจ, สะพานสะอื้น-ลํองเรือกลับสูํเวนิสมาสเทรํ  
พิเศษ!! เมนูสปาเก็ตต้ีหมึกดํา 

   

Novotel Venice Mestre 
Castellana  
หรือเทียบเทํา  * * * * 

7 
เวนิสมาสเทรํ-เวโรนํา-ถํายรูปกับบ๎านจูเลียต-เดินเลํนจัตุรัส Piazza dell 
Erbe หรือยํานมาร์เก็ตสแควร์-มิลาน-ชมลานสกาลํา-ช๎อปปิ้งเอ็มมานูเอล    

NH Milano2  
หรือเทียบเทํา  * * * * 

8 
มิลาน-ถํายรูปภายนอกปราสาทสฟอร์ซํา-ช๎อปปิ้ง Serravalle Designer 
Outlet-สนามบินมาร์เพนซํา    - 

9 สนามบินกรุงมัสกัต-สนามบินสุวรรณภูมิ    - 



  

 

วันแรก  สนามบนิสุวรรณภูม-ิสนามบนิกรุงมัสกัต (โอมาน)-สนามบินมิวนคิ (เยอรมัน)  
06.00 น.  คณะพร๎อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผ๎ูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข๎าระหวํางหมายเลข 9  

เคาน์เตอร์สายการบิน Oman Air  เคาน์เตอร์เช็คกรุ๏ป ROW T 
**กรณีทํานเที่เดินทางมาจากตํางประเทศหรือตํางจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแตํละกําหนดการ
เดินทางอีกคร้ังกํอนทําการจองต๋ัวโดยสารสํวนตัวของทําน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีร่ีและได๎มีการ
ดําเนินการไว๎ลํวงหน๎าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน๎อย** 

09.15 น. ออกจากเดินทางจากสนามบินสวุรรณภูมิ บินสูํกรุงมัสกัต โดยสายการบิน Oman Air  
เท่ียวบินที ่WY-818 

12.35 น. นําทํานเดินทางสูํสนามบินกรุงมสักัต ประเทศโอมาน จากนั้นนําทํานเปลี่ยนเคร่ือง 
15.00 น. ออกเดินทางอีกคร้ังจากสนามบินกรุงมัสกสั ประเทศโอมาน โดยสายการบิน Oman Air  

เท่ียวบินที ่WY-123 
18.50 น. เดินทางถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน นําทํานผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศลุกากร เมื่อตรวจรับ

กระเป๋าและตรวจหนังสือเดินทางเรียบร๎อยแล๎ว  
นําทํานเดินทางสูํที่พัก Mercure Munich South Messe หรือระดับเทียบเทํา  

 

วันที่สอง มิวนิค-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซํน (เยอรมัน)  
เช๎า รับประทานอาหารเช๎าท่ีโรงแรม 

นําทํานชมเมือง นครมิวนิค Munich นครหลวงแหํงแคว๎นบาวาเรีย ต้ังอยํูทางตอนใต๎ของประเทศเยอรมนีริม
ฝ่ังแมํน้ําอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองใหญํเป็น
อันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ต้ังของมหาวิทยาลัยที่ใหญํที่สุดในประเทศ 
และมีอาร์ตแกลเลอร่ีดีที่สุดด๎วย ซ่ึงมหานครแหํงนี้ กํอตั้งในปี ค.ศ.1158 มีบรรยากาศร่ืนรมย์เต็มไปด๎วยอาคาร
เกําแกํสวยงามจากยุคสมัยอันรํุงเรือง ไมํวําแบบเรอแนสซองส์คลาสสิคหรือแบบสมัยใหมํ และเปน็แหลํงรวม
ห๎างสรรพสินค๎าอันทันสมัยมากมาย นําทํานสูํบริเวณ จัตุรัสมาเรียน ยํานใจกลางเมืองเกําของมิวนคิ ซ่ึงมีสิ่งที่
นําชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปปั้นพระแมํมารีทองคําบนเสาสูง ศาลาวําการเมืองใหมํ ที่มีจุดเดํนอยูํที่
หอนาฬิกาท่ีเรียกวํา Glockenspiel มีระฆังและตุ๏กตาซ่ึงจะออกมาเต๎นระบํา ให๎ชมกันในเวลา 11 โมงเช๎าใน
หน๎าหนาว และเพ่ิมรอบ 5 โมงเย็นอีกหนึ่งรอบในหน๎าร๎อน และมีโบสถ์แมํพระที่งดงามที่มีโดมเป็นรูป ทรงหัว
หอมคูํเป็นสัญลักษณ์ ถํายรูปกับพระราชวังนิมเฟนบูร์ก Nymphenburg Palace ถูกสร๎างขึน้เพ่ือเป็น
พระราชวังฤดูร๎อนของพระราชวงศ์ผ๎ูปกครองรัฐบาวาเรีย โดดเดํนด๎วยรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์บาร็อค 
ปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงภาพวาดและงานศิลป์ จากนัน้นาํทํานชมบริเวณห๎องจัดแสดงหรือบริเวณโชว์
รูม BMW โชว์รูมแหํงใหมํลําสุดของ BMW ยนตรกรรมที่โดํงดังของบาวาเรีย ให๎เวลาทํานเดินชมรถบีเอ็มรํุน
ใหมํๆ พร๎อมเลือกซื้อของท่ีระลึกจากบีเอ็มและมินิคูเปอร์  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บําย นําทํานเดินทางเข๎าสูํ โฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองที่ต้ังอยํูในเขตแคว๎นบาวาเรียตอนใต๎ของ

ประเทศเยอรมนีติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเกํามาต้ังแตํคร้ังจักรวรรดิโรมันและเป็นที่ต้ังของ
ปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล๎อมไปด๎วยทะเลสาบน๎อยใหญํ (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2.30 
ชั่วโมง) นําทํานเดินทางขึ้นสูํเนนิเขาท่ีต้ังปราสาทนอยชวานสไตนด๎์วยรถชัตเต้ิลบัส (กรณีที่มีสิ่งกีดขวาง
เส๎นทาง มีหิมะ หรือสภาพอากาศไมํเอื้ออํานวย อาจทําให๎ชัตเต้ิลบัสหยุดให๎บริการโดยมิได๎แจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 
ผ๎ูเดินทางจะต๎องเดินเท๎าขึ้น-ลง หรือ เลือกซื้อบริการรถม๎า Horse Carriage ได๎ คําบริการขาขึ้นประมาณ 5-6 



  

 

ยูโร หรือรวมขาขึ้นและขาลง ประมาณ 10 ยูโรตํอทําน สามารถแจ๎งหัวหน๎าทัวร์เพ่ือสอบถามเพ่ิมเติมที่บริเวณ

จุดจอดรถได๎) 
นําทํานเข๎าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ Neuschwanstein Castle ซ่ึงอยํูบนเนินเขาสูงทีส่ร๎างจากบัญชาของ
กษัตริย์ลุดวิคท่ี 2 ที่ต๎องการสร๎างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ นํา
ทํานชมวิวสวยจากสะพานแมรี่ จุดที่ถํายรูปกับปราสาทนี้ได๎ดีที่สุด ด่ังรูปโปสเตอร์ โปสการ์ด 
ตํางๆ ซ่ึงความงามนี้ยังทําให๎ปราสาทแหํงนี้เป็นปราสาทต๎นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได๎นํามาสร๎างเป็นปราสาทใน
ภาพยนตร์การ์ตูนและเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์ด๎วย  สมควรแกํเวลานําทํานเดินทางสูํ เมืองฟุสเซํน 
Fussen เมืองที่มีอายุมากกวํา 700 ปี และเป็นเมืองสุดท๎ายบนถนนสายโรแมนติก ท่ีเคยมีความรํุงเรืองในอดีต
ต้ังแตํยุคโรมันซึ่งใช๎เมืองฟุสเซํนนี้เป็นจุดแวะพักขนถํายสินค๎าและซื้อขายเกลือมาแตํโบราณ นอกจากนี้เมืองฟุส
เซํนยังเป็นเมืองท่ีมีความนํารักและตกแตํงไปด๎วยสีสันที่สวยงามของบ๎านเรือนด๎วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซ่ึง
ปัจจุบนัเต็มไปด๎วยร๎านอาหาร โรงแรมที่พัก และร๎านค๎าที่ตกแตํงอยํางมีสไตล์ ให๎ทํานเดินเลํนถํายรูปกับเมือง
นํารักแหํงนี้  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

นําทํานเดินทางสูํที่พัก Luitpoldpark หรือระดับเทียบเทํา  
 

วันที่สาม ฟุสเซํน (เยอรมัน)-แองเกิลเบิร์ก-ยอดเขาทิทลิส-อันเดอร์แมท (สวิตเซอร์แลนด์)  
เช๎า รับประทานอาหารเช๎าท่ีโรงแรม 



  

 

นําทํานเดินทางข๎ามพรมแดนสูํประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเดินทางเข๎าสูํ เมืองแองเกิลเบิร์ก Engelberg เมือง
เล็กๆ บนเขาสูงอยูํในรฐัออบวัลเด้ิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ล๎อมด๎วยเทือกเขาแอลป์ ชื่นชมทัศนียภาพที่
สวยงามของหุบเขาแอลปจ์นถึงสถานีกระเช๎าหรือเคเบิ้ลคาร์  (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ให๎ทํานได๎มี
โอกาสสัมผัสกับการนั่งกระเช๎ารํุนใหมํในหลากหลายแบบ กระเชา๎ขนาด 6-8 ที่นั่งตํอด๎วยกระเช๎าขนาดใหญํ
และกระเช๎าที่หมนุรอบตัวเองไปด๎วยในขณะที่เคลื่อนที่ เพ่ือให๎ทํานจะได๎ชืน่ชมกับวิวสวยๆ ในแบบ 360 องศา 
จนถึงบน ยอดเขาทิทลิส เป็นยอดเขาท่ีมีความสูงท่ีสุดใตอนเหนือของเขตประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่มีความสูง
ถึง 3,028 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ชมทัศนียภาพอนังดงามกับหมิะปกคลุมตลอดปี และยังเป็นแหลํงของ
นักเลนํสกชีั้นดีในชํวงฤดูหนาวด๎วย และให๎ทํานเดินเลํนและถํายรูป 
บนสะพาน Titlis Cliffwalk ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 3,041 เมตร บนความยาวกวํา 500 เมตร ซ่ึงเป็น
สะพานแขวนที่เรียกได๎วําสูงที่สุดในยุโรป หรือเดินชมถ้ําน้ําแข็งท๎าทายความหนาวตลอดปี ซ่ึงถ้ําน้ําแข็งแหํงนี้
มีความเกําแกํมากวํา 5,000 ปีกับความยาวของทางเดินประมาณ 150 เมตร สัมผัสประกบการณ์ความเย็นที่
อุณหภูมิราว -1.5 องศาเซลเซียส   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบนยอดเขา  
บําย นําทํานเดินทางลงจากยอดเขาทิทลิสด๎วยกระเช๎าไฟฟ้า จากนั้นนาํทํานเดินทางสูํ เมืองอันเดอร์แมท 

Andermatt เมืองเล็กๆ ที่ต้ังอยํูในหุบเขากลางเขตเทือกเขาแอลป์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ใช๎เวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ตัวหมูํบ๎านตั้งอยูํในหุบเขาอัวร์เซอเริน Urseren บนระดับความสูง 1,437 
เมตรจากระดับน้ําทะเล ซ่ึงมีอายุเกําแกํหลายพันปี โดยในเขตเมืองยังคงความเรียบงํายด๎วยกระทํอมไม๎สไตล์
สวิสชาร์เลต์ที่ยังคงหลงเหลืออยูํ และยังเป็นแหลํงต๎นน้ําของแมนํ้าํร็อยส์ หมูํบ๎านแหํงนี้ถือวําเป็นจดุบรรจบกัน
ของชํองเขาท่ีสําคัญ 3 ชํองเขา อาทิ ชํองเขาโอเบอร์อัลพ์, ชํองเขาก็อทฮาร์ทและชํองเขาฟัวร์คา นําทํานเดิน
เลํนชมเมืองและถํายภาพประทับใจของทิวทัศน์ทีถู่กโอบลอ๎มด๎วยเทือกเขาแอลป์ ชมโบสถ์เซ๎นต์ปีเตอร์แอนด์
พอล ออกแบบโดยชาวปารีสที่สร๎างขึ้นเมื่อสมัยศตวรรษที่ 12  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

นําทํานเดินทางสูํที่พัก Radisson Blu Hotel Reussen Andermatt หรือระดับเทียบเทํา  



  

 

 

วันที่สี ่  อันเดอร์แมท-เซ๎นต์มอริทซ์-รถไฟสายเบอร์นินา (สวิตเซอร์แลนด์)-ทิราโนํ (อิตาลี)  
เช๎า รับประทานอาหารเช๎าท่ีโรงแรม 
 นําทํานเดินทางสูํเมืองซังต์มอริทซ์หรือเซ๎นต์มอริทซ์ St.Moritz (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เมือง

ตากอากาศชื่อดังในหุบเขาของสวิตเซอร์แลนด์ ในมลรัฐเกราบรุนเด้ิน Graubunden รัฐที่ใหญํที่สุดและ 
อยูํบนยอดเขาสูงของแนวเทือกเขาแอลป์ บนระดับความสูง 1,775 เมตร และเป็นอีกเมืองหนึ่งท่ีเป็นศูนย์กลาง
สําหรับคนรักกีฬาที่ดีที่สุดในโลก และยังได๎รับโอกาสให๎เป็นเจ๎าภาพในการจัดการแขํงขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาว
ถึง 2 คร้ัง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บําย ชมและถํายรูปความงดงามของทะเลสาบเซ๎นต์มอริทซ์ ที่มีมนต์เสนํห์ชื่อเดียวกับชื่อเมืองทีม่ีทิวทัศน์งดงาม ยาม

ฤดูร๎อนทะเลสาบจะสํองประกายเป็นสีเขียวมรกต สะท๎อนภาพของภูเขาท่ีอยูํโดยรอบ หากเป็นฤดูหนาว 
ทะเลสาบจะกลายเป็นลานน้ําแขง็ขนาดใหญํ ชาวเมืองสามารถลงเลํนสเก็ตได๎จนมีการจัดการแขํงขันได๎ด๎วย ชม
บ๎านเรือนสไตล์เทือกเขาแอลป์แบบด้ังเดิมที่อยูํรวมกับสถาปัตยกรรมรํวมสมัยอื่นๆ เชํน Chesa Futura เป็นต๎น 
ชมโบสถ์เซ๎นต์คาร์ล St.Karl Church โบสถ์เกําแกํประจําเมืองริมทะเลสาบเซ๎นต์มอริทซ์ สร๎างขึ้นในปี ค.ศ.
1880 โบสถ์คาทอลิกที่สร๎างขึ้นในสไตล์ลอมบาร์ด จากนั้นให๎ทํานเตรียมตัวเดินทางสูํสถานีรถไฟเซ๎นต์ 
มอริทซ์ เพ่ือนําทํานโดยสารรถไฟสายพาโนรามาเบอร์นินาเอ๏กซ์เพรส Panorama Bernina Express ทีม่ี 
ความเกําแกํที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์และได๎ชื่อวําเป็นเสน๎ทางรถไฟที่มีทัศนียภาพระหวํางทางงดงามที่สุดของ
ประเทศ ซ่ึงเส๎นทางอันงดงามนี้ได๎รับการประกาศให๎เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก๎ ชมวิวแบบพาโนรามา 
ผํานเขตใจกลางเทือกเขาแอลปท์ี่มีหิมะปกคลุมตลอดท้ังปี ผํานหุบเหว หุบเขาอัลบูลํา ลําธาร โตรกผา อุโมงค์ 
55 แหํง และสะพานข๎ามธารน้ําตํางๆ 196 แหํง และธารน้ําแข็งที่ปกคลุมยอดเขาเบอร์นินา โดยเฉพาะสะพาน
โค๎งวงกลมที่ Brusio ที่มีชื่อเสียงโดํงดังไปทั่วโลก และรถไฟไตํระดับความสูงจนถึง 2,253 



  

 

เมตรเหนือระดับน้ําทะเลเข๎าสูํเขตชํองเขาเบอร์นินาและรถไฟคํอยๆ ลดระดับความสูงโดยว่ิงเป็นบันไดวนสูํ
สถานีปลายทางสูํ เมืองทิราโนํ Tirano ที่ต้ังอยํูในเขตประเทศอิตาลี รถโค๎ชรอรับทํานที่สถานีรถไฟทิราโนํ 
จากนัน้นําทํานเดินทางสูภํัตตาคาร 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

นําทํานเดินทางสูํที่พัก Hotel Centrale Tirano หรือระดับเทียบเทํา  
 

วันทีห่๎า  ทิราโนํ-โบลซาโนํ-ออทิเซํ-นั่งกระเช๎าสูํเนินเขา Alpe di Siusi-เทรนโต๎ (อิตาลี)  
เช๎า รับประทานอาหารเช๎าท่ีโรงแรม 

นําทํานเดินทางสูํเมืองโบลซาโนํ Bolzano เมืองที่ถือวําเป็นประตูสูํอุทยานแหํงชาติโดโลไมท์ เป็นเมืองหลวง
ของภูมภิาคทีโรลใต๎ ล๎อมรอบด๎วยแมํน้ํา Talvera ซ่ึงจะไหลลงไปในแมํน้ํา Israco และมารวมกนัเป็นแมํน้ํา  
 
 

 
Adige เนินเขาท่ีเป็นป่า ทุํงหญ๎า ไรํองุํนและเทือกเขาโดโลไมท์ ในทางทิศตะวันออกนัน้เหมาะกับการพักผํอน
แบบผํอนคลายอยํางย่ิง เมืองโบลซาโนํรู๎จักกันทั่วไปเมื่อคร้ังท่ี National Geographic ไปถํายทําสารคดี การ
ค๎นพบซากมนุษย์ที่ฝ่ังอยํูใต๎หิมะบนยอดเขาสูงในแคว๎นทีโรลของออสเตรีย และนํารํางนั้นมาไว๎ท่ีเมืองโบลซา 
โนํ เรียกกันวํามนุษย์หิมะแหํงโบลซาโนํที่เป็นขําวไปทั่วโลก (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) นําทําน
เดินชมเมืองเกํา ชมวิหารดูโอโมํ, โบสถ์เชียซาเดโดมินิกัน Chiesa dei Domenican และอนุเสาวรีย์ท่ีจัตุรัส
กลางเมือง Piazza delle Erbe แถบถนนคนเดิน Piazza Walther และยํานอาเขตโบลซาโนํ และในวันที่
สภาพอากาศแจํมใส สามารถชมทัศนียภาพของแนวเทือกเขาของอุทยานแหํงชาติโดโลไมท์ได๎อยํางชัดเจน ถือ
เป็นอุทยานแหํงชาติที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก   



  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บําย นําทํานเดินทางสูํเมืองออร์ทิเซํ Ortisei หรือ Urtijei เมืองที่เป็นปากประตูสูํเขตอุทยานแหํงชาติโดโลไมท์ 

Dolomite National Park อุทยานในเขตโดโลเมทเต๎หรือโดโลไมท์ซ่ึงเป็นสํวนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ที่
ทอดตัวอยูํในเขตทางอิตาลีตอนเหนือ มียอดเขารวมกัน 18 ยอด ที่มีความสูงกวํา 3,000 เมตรและครอบคลุม
อาณาบริเวณกว๎างใหญํในเขตของแคว๎นทีโรลใต๎และแคว๎นเวเนโต๎ ถือเป็นแหลํงทํองเท่ียวยอดนิยมที่สําคัญแหํง
หนึ่งของประเทศอิตาลี ให๎เวลาทํานได๎ถํายภาพทัศนียภาพงดงามนี้ (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นํา
ทําน นั่งกระเช๎าขึน้สูํเนนิเขา Alpe di Siusi (การนั่งกระเช๎าขึน้อยูํกับสภาพอากาศ) นําทํานชม 
ทัศนียภาพทุํงหญ๎าบนภูเขาท่ีกวา๎งใหญํที่สุดในยุโรป ที่มีทุํงหญ๎าเลี้ยงสัตว์บนเนนิเขาแอลป์ที่กว๎างใหญํ 
ลดหลั่นได๎ระดับตามธรรมชาติ รวมถึงเส๎นทางเดินป่า ขี่จกัรยาน ชมทิวทัศน์ตามถนนเลก็ๆ ท่ีโค๎งเว๎าไปตามเนิน 
เรียกได๎วําสามารถสัมผัสความงดงามของดินแดนเทือกเขาโดโลไมท์จากมมุสูงได๎รอบด๎าน ให๎ทํานได๎เก็บ 
ภาพสวยๆ ที่นําประทับใจ สมควรแกํเวลาให๎ทํานลงจากเนินเขา รถโค๎ชรอรับทํานเดินทางตํอสูํ เมืองเทรนโต๎ 
Trento เมืองหลวงของภูมิภาคเทรนโต๎หรือเทรนติโนํ ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางทางการบริหารและ 
 

 
เศรษฐกิจที่สําคัญอกีแหํงหนึ่งของประเทศอิตาลี รวมถึงเป็นที่ต้ังของมหาวิทยาลัยชื่อเสียงด๎วย (ใช๎เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชั่วโมง)    

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

นําทํานเดินทางสูํที่พัก NH Trento หรือระดับเทียบเทํา  
 

วันทีห่ก  เทรนโต๎-เวนิสเมสเทรํ-เกาะเวนิส-เวนิสเมสเทรํ (อิตาลี)  
เช๎า รับประทานอาหารเช๎าท่ีโรงแรม 



  

 

นําทํานเดินทางสูํ เมืองเวนิส Venice Mestre ต้ังอยํูในเขตแคว๎นเวเนโต๎ เมืองทํองเท่ียวยอดนิยมที่
นักทํองเท่ียวเดินทางมาเยือนเป็นจํานวนมากมายในแตํละป ี(ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เดินทาง
สูํ ทําเรือทรอนเชตโต๎ เพ่ือข๎ามสูํ เกาะเวนิส อดีตเมืองที่เคยรํ่ารวยที่สุดแหํงหนึ่งในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบ
ไปด๎วยเกาะน๎อยใหญํกวํา 118 เกาะ และมสีะพานเชื่อมถึงกนักวาํ 400 แหํงท่ีศูนย์กลางอยูํท่ี จัตุรัสเซนต์มาร์ค 
หรือ ซานมาร์โค ชุมชนที่ใหญํทีสุ่ดบนเกาะตํางๆ ของเมืองเวนิสที่มีคลองตํางๆ มากมายนับร๎อยแหํง เป็นเมือง
เดียวในโลกที่ต้ังอยํูบนเกาะเล็กเกาะน๎อยกลางทะเลสาบเวนิเทียในทะเลเอ 
เดรียติกตามฉายาท่ีวําเป็นราชินีแหํงทะเลเอเดรียติก นับเป็นบรรยากาศท่ีไมํมีที่ใดเหมือนและเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะเมือง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองด๎วยเมนูสปาเก็ตต้ีซอสหมึกดํา เมนูยอดนิยมและเป็น
เอกลักษณข์องอิตาล ี

บําย นําทํานเดินเลํนชมเกาะเวนสิ Venice Island ที่มีฉายาวําเป็นเมืองแหํงสายน้ํา คือเป็นเมืองท่ีล๎อมรอบไปด๎วย
น้ํา มีคลองใหญํผํานกลางเมืองเรียกกันวําแกรนด์คาแนล มีลักษณะเป็นรูปตัวเอสกลับด๎านและมีคลองยํอยกวํา 
150 สาย ทําให๎เกิดน้ําทํวมได๎เมื่อระดับน้ําขึ้นสูง การเดินทางภายในเมืองใช๎การเดินและสัญจรทางเรือแทน
ถนน เรือที่พบเห็นได๎มีเรือสํวนตัวและเรือสาธารณะตํางๆ เชํน เรือโดยสาร Vaporetto เรือกอนโดลํา และ
แท็กซี่น้ํา เป็นต๎น ทําให๎ความสวยงามนี้ตรึงตาตรึงใจเหมือนอยูํในโลกแหํงนิทานและมีเอกลกัษณ์ไมํเหมือนที่ใด
ในโลก โดยเร่ิมจากศูนย์กลางของเกาะเวนิสที่จัตุรัสเซนต์มาร์คหรือซานมาร์โค ที่ต้ังของโบสถ์สําคัญแหํง
เมืองเวนิสที่เร่ิมสร๎างขึ้นครั้งแรกตั้งแตํปี ค.ศ.823 ผสมผสานไปด๎วยศิลปะของหลายยุคไว๎ด๎วยกันต้ังแตํยุคไบ



  

 

เซนไทน์ โรมาเนสก์ โกธิคจนถึงยคุเรอแนสซองส์ โดยหลังคาโบสถ์สร๎างเลียนแบบวิหารโดมแบบสุเหรําของ
ศาสนาอิสลามประดับด๎วยโมเสกสีทองอรํามหลายล๎านชิน้ตั้งแตํหลังคาจรดพ้ืนจึงได๎รับสมญานาม 
วําโบสถ์แหํงทองคํา Church of Gold  และชมหอระฆังซานมาร์โค Campanile de San Marco เป็นหอ
ระฆังที่มีความสูงถึง 98 เมตรต้ังอยูํด๎านหน๎าของมหาวิหารซานมาร์โค จัดวําเป็นจุดแลนด์มาร์คท่ีสําคัญของ
เกาะเวนิสเลยทีเดียว เดินตํอมาชมสะพานสะอื้น Bridge of Sights ที่เชื่อมระหวํางคุกหลวงและ
พระราชวังดอร์ดจ Palazzo Ducale พระราชวังสไตล์โกธิคของดยุคผ๎ูครองเมืองเวนิส และชมสะพานริอัลโต 
ที่ทอดข๎ามแกรนด์คาเนล คลองท่ีมีชื่อเสียงในด๎านการทํองเท่ียวและเป็นจุดหมายปลายทางของนกัทํองเที่ยว
อีกมากมาย ซ่ึงจะเชื่อมระหวํางเกาะซานมาร์โคและเกาะซานโปโล อีกหนึ่งสัญลักษณข์องเวนิส มีความเกําแกํ
ทีสุ่ด คร้ังแรกๆ สร๎างขึ้นด๎วยไม๎ ตํอมามีการร้ือถอนและสร๎างใหมํด๎วยหินอยํางท่ีเห็นกันใน ให๎เวลาทํานเดินเลํน
ชมบรรยากาศบนเกาะพร๎อมเลือกซื้อสินค๎าขึน้ชือ่อาทิ เคร่ืองแก๎วเวนีเซีย หรือ หน๎ากากเทศกาลคาร์นิวัล 
หรือไมํวําจะเป็นสินค๎าแบรนด์เนม  ทํานอาจใช๎เวลานั่งจิบกาแฟตามร๎านกาแฟ ที่ต้ังอยํูรอบจัตุรัสเซนต์มาร์ค 
เพ่ือด่ืมด่ํากับบรรยากาศท่ีแสนโรแมนติก สมควรแกํเวลานัดหมายนําทํานลํองเรือกลับสูํฝั่งเมสเทรํ Mestre 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 

นําทํานเดินทางสูํที่พัก Novotel Venice Mestre Castellana หรือระดับเทียบเทํา  
 

วันทีเ่จ็ด  เวนิสเมสเทรํ-เวโรนํา-มิลาน (อิตาลี)  
เช๎า รับประทานอาหารเช๎าท่ีโรงแรม 

นําทํานเดินทางสูํ เมืองเวโรนํา Verona (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองดังจากนิยายรักอมตะที่มี
เค๎าเร่ืองความจริงของการขัดแย๎งกันของ 2 ตระกูลอิทธิพลของเมืองนี้ โรมิโอและจูเลียส ฝีมือการประพันธ์
ของวิลเลียมเช็คสเปียร์ กวีชาวอังกฤษที่โดํงดังไปทั่วโลก นําทํานชมเมืองเวโรนา ให๎ทํานถํายภาพด๎านนอก  
Verona Arena โรงละครกลางแจ๎งแบบโรมัน ลักษณะเหมือนโคลอสเซ่ียมที่โรมแตํขนาดเล็กกวํา นอกจากนี้ 
เวโรนาเป็นเมืองแหํงความรัก ที่มีเร่ืองราวความรักระหวํางหนุํมสาวของสองตระกูลผู๎ยิ่งใหญํ มองตากิว (โรมี
โอ) และ คาปูเล็ต (จูเลียต) ยิ่งเมือ่วิลเลี่ยม เชคสเปียร์ เอาเร่ืองราวของโรมิโอกับจูเลียตมาเขียนเปน็บทละคร
เวที ชื่อเสียงของโรมีโอ จูเลียต และ เวโรนา ก็โดํงดังมากขึ้นและดึงดูดให๎นักทํองเที่ยวมาเยือนเมืองแหํงนี้ ให๎



  

 

ทํานถํายรูปกับภายนอกของบ๎านของจูเลียต (Casa di Giulietta) คือบ๎านเลขที่ 27 ถนน Via Cappello 
Casa di Giulietta ซ่ึงแท๎จริงแล๎วบ๎านหลังนี้เคยเป็นของตระกูล Cappello เป็นความบังเอิญท่ีชือ่ตระกูล
คล๎ายคลึงกับตระกูล Capulet ของจูเลียต แตํด๎วยความที่กระแสของละครดัง เมืองนี้จึงถกูพัฒนาให๎เป็น
สถานที่ทํองเที่ยว บ๎านหลังนี้สร๎างขึ้นต้ังแตํศตวรรษที่13 และได๎ทําการปรับปรุงใหมํในศตวรรษที่ 20 โดยเพ่ิม
ระเบียงซ่ึงเป็นที่ที่โรมิโอสารภาพรักกับจูเลียตในบทประพันธ์ จากนั้นนําทํานเดินเลํนบริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง 
Piazza dell Erbe เป็น Market Square ที่สวยงาม เป็นที่ชุมนมุของชาวบ๎านมาต้ังแตํยุคโรมัน อาคารที่ราย
ล๎อมเป็นสีพาสเทลหวานๆ มีร๎านค๎าเล็กๆ ลักษณะคล๎ายตลาด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บําย นําทํานเดินทางสูํ เมืองมิลาน หรือ มิลาโน Milan (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองมิลาน หรือมิ

ลาโน Milan เมืองหลักของแคว๎นลอมบาร์เดียและเป็นเมืองสําคัญทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี มีชื่อเสียง
ในด๎านแฟชั่นและศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจัดให๎เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับนิวยอร์ค  ปารีส   
ลอนดอน และโรม นอกจากนี้ยังเป็นที่ร๎ูจักในด๎านอุตสาหกรรม ผ๎าไหม และแหลํงผลิตรถยนต์อัลฟาโรมิโอ รวม
ไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลานและสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน นําทํานชม เมืองมิลานและจัตุรัสสกาลําและ
รูปปั้นดาวินชี ให๎ทํานถํายรูปพร๎อมชมความยิ่งใหญํภายนอกของ มหาวิหารแหํงเมืองมิลานหรือมิลานดูโอโม 
มหาวิหารหินอํอนแบบโกธิคท่ีใหญํเป็นอันดับ 3 ในยุโรป สร๎างในปี ค.ศ.1386 ด๎วยศิลปะแบบนีโอโกธิค
ผสมผสานกนัเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟืน้ฟูศิลปะวิทยาการ ใช๎เวลาสร๎างนานถึง 500 ปี มีความ
วิจิตรงดงามและประดับประดาไปด๎วยรูปปั้นนับกวํา 3,000 รูป มีหลังคายอดเรียวแหลมจํานวน 135 ยอด 
บนสุดมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแมํมาดอนนําเป็นสงําอยํู มีลานกว๎างด๎านหน๎าดูโอโมที่มีอนุสาวรีย์
พระเจ๎าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ทรงม๎าคือสถานที่จัดงานสําคัญตํางๆ ในบริเวณเดียวกันยังเป็นที่ตั้งของ แกล
เลอร่ี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ท่ีนับวําเป็นช๎อปปิ้งอาเขตท่ีสวยท่ีสุดในอิตาลีมากวํา 100 ปี พร๎อมถํายรูปกับ
อนุสาวรีย์ของ ลิโอนาร์โด ดาร์วินชจีิตรกรเอกที่โดํงดังจากภาพโมนาลิซํา ให๎เวลาทํานได๎เดินเลํนและเลือกซ้ือ
สินค๎าตามอัธยาศัย **เพ่ือความสะดวกในการเดินเลํนและเลือกชมเลือกซื้อสนิค๎าตํางๆ ของทําน อิสระให๎ทําน
รับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย** 
นําทํานเดินทางสูํที่พัก NH Milano 2 หรือระดับเทียบเทํา  

 

วันทีแ่ปด มิลาน-ช๎อปปิ้ง Serravalle Designer Outlet-มิลาน (อิตาล)ี  
เช๎า รับประทานอาหารเช๎าท่ีโรงแรม 

นําทํานแวะชมภายนอกและถํายรูปกับ Sforza Castle ป้อมปราการแหํงมิลานที่ถือวําใหญํที่สุดในยุโรป สร๎าง
ขึ้นตั้งแตํศตวรรษที่ 15 โดยฟรานเซสโก๎ สฟอร์ซา ดยุคแหํงมิลานตํอมาได๎มีการบูรณะเพ่ิมเติมในชํวงศตวรรษ
ที่ 16 ละ 17 ปัจจุบันเป็นพิพิธภณัฑ์และแกลเลอรี่เก็บงานศิลปะ จากนัน้นําทํานเดินทางสูํ McArthurGlen 
Designer Outlet เอ๏าท์เล็ตขนาดใหญํในเครือแม็คอาร์เธอร์เกล็น (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ให๎
ทํานเข๎าสูํแหลํงชอ๎ปปิ้งใหญํที่สุดในโซนอิตาลีตอนเหนือที่ Serravalle Designer Outlet แหลํงรวมสินค๎าแบ
รนด์เนมชั้นนําในราคาพิเศษ อาทิ Givenchy, GUCCI, Adidas, Armani, Asics, Balenciaga, Bally, 
Burberry, BOSS, Celine, COACH, Converse, CROCS, Diesel, Dolce & Gabbana, Prada, Nike, 
Calvin Klein, Fossil, Furla, GAP, L’Occitane, Levi’s, Moschino, Nespresso, Puma, Valentino, 
Vasace, Polo, Guess, Timberland, New Balance, Salvatore Ferragamo, Skechers, Under 
Armour, Samsonite, Swatch เป็นต๎น นอกเหนือไปจากนี้ทํานสามารถพักผํอนกับการทานอาหาร คาเฟ่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99


  

 

หลากหลายภายในเอ๏าท์เล็ต อาทิ Farinella, La Piadineria, God Save The Food, Ledolciterre, 
Obica หรือร๎านไสตล์เอเชียน เชํน Wakayama เป็นต๎น 
**เพ่ือความสะดวกในการเดินเลํนและเลือกชมเลือกซ้ือสนิค๎าตํางๆ ของทําน อิสระให๎ทํานรับประทานอาหาร
กลางวันตามอัธยาศัยภายในเอ๏าท์เล็ต** 
สมควรแกํเวลานัดหมาย จากนัน้นําทํานเดินทางเข๎าสูํเมืองมิลานอีกคร้ัง   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน  
18.30 น.  ให๎ทํานเตรียมตัวเดินทางสูํสนามบินมาร์เพนซํา และเผ่ือเวลาให๎ทํานสําหรับการทําคืนภาษี 
21.30 น.  ออกเดินทางสูํกรุงมัสกัต โดยสายการบิน Oman Air เท่ียวบินที ่WY-144 
 

วันทีเ่ก๎า  มัสกัต (โอมาน)-สนามบินสุวรรณภูม ิ
06.40 น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงมัสกัต ประเทศโอมาน เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง 
09.00 น.  นําทํานออกเดินทางจากสนามบนิกรุงมัสกัต โดยสายการบิน Oman Air เท่ียวบินที่ WY-815 
17.45 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.. 

** ชํวงเปลี่ยนฤดูกาลเท่ียวบินหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเลก็น๎อย ทํานที่เดินทางตํอเคร่ืองไปตํางประเทศ
หรือตํางจังหวัด กรุณาเช็คเที่ยวบินและเวลาที่แนนํอนอกีคร้ัง** 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไมํคาดคิดหรือมีผลกับการ
เดินทางและรายการทัวร์  หรือสถานที่ใดที่ไมํสามารถเข๎าชมได๎ด๎วยสาเหตุตํางๆ หรือสถานที่ปิดโดยมิได๎รับแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า  

บริษัทฯ ขออนุญาตทําการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ ทดแทนให๎  
ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นสําคัญ 

อัตราคําบริการ         Europe Lovely เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน 7 คืน-WY 
                                                    นั่งรถไฟ Panorama Bernina Express 

วันเดินทาง ผ๎ูใหญํ ทํานละ พักเด่ียว เพ่ิมทํานละ 
ราคาทัวร์ไมํรวม 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 

8-16 มี.ค.66 98,900 17,900 69,900 

2-10 มิ.ย.66 98,900 22,900 74,900 
 
 
 

  *** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคําภาษีน้ํามัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมภายหลัง *** 
  *** โรงแรมในยุโรป ไมํอนุญาตให๎เด็กอายุตํ่ากวํา 12 ปี เข๎าพักแบบไมํมีเตียงเสริม *** 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตรานี้รวมบริการ 
 คําต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับโดยสายการบิน Oman Air เส๎นทาง กรุงเทพฯ-มัสกัต-มิวนิค / / มิลาน-มสักัต-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 

และคําโหลดสัมภาระไมํเกนิที่สายการบินกําหนดทํานละ 30 กิโลกรัม / ชิ้น (ทํานละ 1 ชิ้น) และสําหรับถือขึ้นเคร่ืองไมํเกิน 7 
กิโลกรัม / ทําน 

 คําภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคําประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน โดยคํานวนจากวันที่จองและออกตั๋ว
โดยสาร หากมีเปลี่ยนแปลงต๋ัวโดยสารหรือเพ่ิมเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันคําน้ํามันหรือภาษีใดๆ 
จะต๎องมีการชําระเพ่ิมตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน (อัตราคําน้ํามันเชื้อเพลิงคํานวณไว๎ ณ วันที่ 16 พ.ย.2565) 

 คําโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ทําน / 1 ห๎อง) เนื่องจากโรงแรมสํวนใหญํไมํมีห๎องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) 
กรณีที่เดินทาง 3 ทําน ทํานต๎องพักเป็น 2 ห๎อง (1 Twin + 1 Single) โดยชําระคําพักเด่ียวเพ่ิม 

 คําเข๎าชมสถานที่ตํางๆ, คําอาหารและเคร่ืองด่ืม, คํารถรับสํงระหวํางนําเท่ียวตามรายการที่ระบุ 

 คําธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท๎องถิ่นในเขตเมืองเกํา, พระราชวังและหัวหน๎าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อํานวยความ
สะดวกแกํทํานตลอดการเดินทางในตํางประเทศ 

 คําทิปพนักงานขับรถ / มัคคุเทศก์ท๎องถิ่น / หัวหน๎าทัวร์ที่บริการพร๎อมคณะตลอดการเดินทาง 

 คําน้ําด่ืมวันละ 1 ขวด (จํานวน 8 วันทัวร์) 

 คําภาษีสนามบนิทุกแหํงท่ีมีและภาษีสําหรับนักทํองเท่ียวหรือภาษีเมืองสําหรับการเข๎าพักในเมืองทุกแหํง 

 คําประกันอุบัติเหตุในระหวํางการเดินทาง คํารักษาพยาบาลวงเงินกรมธรรม์ 1,500,000 บาท (เฉพาะคํารักษาพยาบาล
เทํานั้น ไมํได๎รวมถึงคําใช๎จํายอื่นอันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ คําต๋ัวโดยสาร, คําที่พัก, คําอาหารหรืออื่นๆ ท้ังนี้เป็นไปตาม
เง่ือนไขของบริษัทประกนัฯ และไมํรวมคําใช๎จํายระหวํางการกักตัวในตํางประเทศอันสืบเนื่องจากโควิด19 และเป็นไปตาม
เง่ือนไขของบริษัทประกนั) 

 คําภาษีมูลคําเพ่ิมคําบริการ 7%  
 

 
อัตรานี้ไมํรวมบริการ 

 คําน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวําสายการบินกําหนด 

 คําธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 

หมายเหต ุ

 อตัราค่าเดนิทางนี้ตอ้งมจีาํนวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จาํนวนไมน้่อยกว่า 20 ท่าน **ไม่มรีาคาเดก็** ตามขอ้กาํหนดและ
เงื่อนไขของบรษิทัฯ และจะตอ้งชาํระมดัจาํหลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

 กรณีท่านทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืร่วมเดนิทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทัทวัร ์ กรุณาแจง้
ล่วงหน้าเน่ืองจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยื่นวซี่า ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยื่นวซี่าพรอ้มคณะได ้ 

***การดาํเนินการขอวซี่าจะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15-21 วนั ซึง่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตวัดว้ยตวัเองและไดร้บัการ
สแกนน้ิวมอืจากศนูยร์บัคาํรอ้งของสถานทตูโดยตรง โดยจะตอ้งสง่รายละเอยีดโดยการกรอกแบบฟอรม์ดา้นล่าง และ สาํเนา
หน้าหนงัสอืเดนิทาง และสง่เอกสารใหค้รบเพื่อทาํการนดัหมาย ** 

 สาํหรบัท่านทีต่อ้งการอยู่ต่อหรอืเดนิทางต่อไปยงัประเทศอื่น หรอืหากมตีัว๋โดยสารอยู่แลว้ จะตอ้งยื่นวซี่าเดีย่ว พรอ้มแสดง
เอกสารเรื่องทีพ่กั รวมถงึกรมธรรมป์ระกนัภยัดว้ยทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์และทุกท่านตอ้งมาแสดงตวัทีส่ถานทตูหรอื
ศนูยย์ื่นวซี่าตามกาํหนดวนัเวลานดัหมายเพื่อถ่ายรปูและสแกนน้ิวมอื 

 



  

 

 คําธรรมเนียมบริการนัดหมายและการยื่นวีซําเชงเก๎น ทํานละ 4,500 บาท (สําหรับการยื่นวีซําเชงเก๎นประเทศอิตาล ีและอัตรา
เรียกเก็บอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกลุตํางประเทศ) 

 คําทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแหํง ซ่ึงทํานจะต๎องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของทํานด๎วยตัวทํานเอง หรือหากต๎องการการ
บริการยกกระเปา๋จะต๎องชําระคําทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ 

 คําอาหารหรือเคร่ืองด่ืมที่ไมํได๎ระบุไว๎ในรายการ 

 คําทําใบอนุญาตที่กลับเข๎าประเทศของคนตํางชาติ หรือ คนตํางด๎าว 

 สัญญาณ Wifi และคําอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว๎นสํวนพ้ืนทีส่าธารณะภายในโรงแรมที่มีการให๎บริการฟรีหรือบางโรงแรม
อาจมีให๎บริการบนห๎องพักด๎วยขึ้นอยูํกับนโยบายของแตํละโรงแรม)   

 คําใช๎จํายสํวนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เชํน คําเคร่ืองด่ืมและคําอาหารที่สั่งเพ่ิมเองคําโทรศัพท์ คําซักรีดฯลฯ หรือ
คําใช๎จํายอื่นๆ ท่ีมิได๎คาดคิด เชํน การปรับคําน้ํามัน, คําธรรมเนียมวีซําท่ีนอกเหนือจากที่ระบุหรือคําแปลเอกสาร, คําบริการที่
เกี่ยวกับวีซํา หรืออื่นๆ ที่มิได๎ระบุไว๎ในรายการ 

 คําประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร๎ายแรงในตํางประเทศท่ีนอกเหนือจากประกัน
อุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว๎ให๎ ทํานสามารถซื้อประกันเพ่ิมเติมได๎ 

 คําธรรมเนียมการตรวจ PCR-test กํอนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไมํเกิน 72 ชั่วโมงกอํนเดินทาง (กรณีที่สายการ
บิน / ประเทศปลายทางต๎องการ) 

 คําธรรมเนียมการตรวจ PCR-test กํอนเดินทางกลับสูํประเทศไทย ผลตรวจไมํเกิน 72 ชั่วโมงกํอนเดินทาง (กรณีที่ประเทศ
ไทยต๎องการผลตรวจ) 

 คําธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดําเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอืน่ๆ ตามที่ภาครัฐกําหนด 
(อาจมกีารเปลี่ยนแปลงภายหลังเป็นไปตามกลไกการเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐเป็นสําคัญ)  

 คําใช๎จํายเกี่ยวกับการทํา Vaccine Passport 

 คําใช๎จํายเกี่ยวกับการกักตัวเมื่อมีการตรวจพบโควิดในชํวงใดๆ 
 

 
การชําระเงิน   
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคํามัดจําเป็นจํานวน  35,000 บาทตํอผ๎ูโดยสารหนึ่งทําน สําหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ (และขอให๎ชําระคําวีซําเพ่ิมเติมพร๎อมมัดจําตามที่เรียกเก็บ) สํวนที่เหลอืจะขอเก็บทั้งหมดกํอนเดินทาง
อยํางน๎อย 21 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคํามัดจําท้ังหมด 
 
 
 

 
การยกเลิก 
1. หากมีการยกเลิกไมํน๎อยกวํา 30 วันกํอนวันที่นําเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจาํ โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการเก็บคําใช๎จํายตามที่เกิดขึน้จริง อาทิ คํามัดจําต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน, คําธรรมเนียมและคําบริการในการขอวีซํา และ
คําใช๎จํายที่จําเป็นอื่นๆ 

2. หากมีการยกเลิกไมํน๎อยกวํา 15 วันกํอนวันที่นําเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของคําทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเก็บคําใช๎จํายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ คํามัดจําต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน, คําธรรมเนียมและคําบริการในการขอวีซํา 
และคําใช๎จํายที่จําเป็นอืน่ๆ 



  

 

3. หากมีการยกเลิกน๎อยกวํา 15 วันทําการกํอนวันที่นําเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงินคําทัวร์ทั้งหมด 
4. กรณีที่ต๎องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค๎าอยํูตํางจังหวัด ให๎ทํานติดตํอเจ๎าหน๎าที่ทัวร์กํอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หาก

ออกบัตรโดยสารโดยมิแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรัํบผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น 
 
 
 

 
หมายเหตุ  
1. ผ๎ูที่สามารถเดินทางเข๎ายุโรปได๎นั้น จะต๎องได๎รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไมํน๎อยกวํา 14 วันกํอนการเดินทาง 

โดยต๎องเป็นวัคซีนที่กลุํมสหภาพยุโรปให๎การรับรอง อาทิ ไฟเซอร์ โมเดอนํา แอสตร๎าซิเนก๎า จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ซิ
โนแวค ซิโนฟาร์ม เป็นต๎น และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต 

2. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลําช๎าของสายการบิน โรงแรมที่พักในตํางประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถงึความสะดวกของผ๎ูเดินทางเป็นสําคัญ 

3. กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและตํางประเทศท่ีผ๎ูเดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ตํางๆ เกิดขึ้นและมีเหตุ
ทําให๎การเดินทางไมํสามารถออกเดินทางตามกําหนดได๎ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวําจะได๎รับการยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม  หรือหนํวยงานจากตํางประเทศท่ีบริษัททัวร์ติดตํอวําสามารถคืนเงินได๎  

4. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบและชดเชยคําเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลตํางๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุทําให๎ไมํ
สามารถเดินทางไป-กลับได๎ตามกาํหนดการเดินทางของรายการทัวร์  

5. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองห๎ามผู๎เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห๎ามนําเข๎า
ประเทศ เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง ไมํครบถ๎วน หรือความประพฤติสํอไปในทางเสื่อมเสีย หรือด๎วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่อง
ตรวจคนเข๎าเมืองพิจารณาแล๎ว ทางบริษัทฯไมํอาจคืนเงินให๎ทํานได๎ ไมํวําจํานวนทั้งหมดหรือบางสํวน 

6. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซํา อันสืบเนือ่งมาจากตัวผ๎ูโดยสารเอง 
7. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข๎าเมืองให๎กับชาวตํางชาติ หรือ คน

ตํางด๎าวที่พํานักอยูํในประเทศไทย 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรม
อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้อง
แยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมติํ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่กันัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 
 



  

 

8. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบตํอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผ๎ูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทาง
สายการบินผู๎ใหบ๎ริการจะเป็นผู๎รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซ่ึงจะรับผิดชอบตํอการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญํในวงเงินตามที่สายการบินกําหนด รวมถึงไมํรับผิดชอบกรณีเท่ียวบินลําช๎าหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

9. ในบางรายการทัวร์ ที่ต๎องมีบินด๎วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให๎ตํ่ากวํามาตรฐานได๎ 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกํับข๎อกําหนดของแตํละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํรับภาระความรับผิดชอบคําใช๎จํายในน้ําหนักสํวนที่
เกิน 

10. ในประเทศตําง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโค๎ช, โรงแรม และสถานที่ตําง ๆ จะมีข๎อกําหนดที่ชัดเจน
ในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผ๎ูสูบบุหร่ี ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสํวนรวม 

11. กรณีทีท่ํานเดินทางเป็นครอบครัวใหญํ หรือเดินทางพร๎อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต๎องได๎รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผ๎ูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมํสะดวกในการเดินทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4 - 5 ชั่วโมงติดตํอกัน ทํานและ
ครอบครัวต๎องให๎การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทํานเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูํคณะ หัวหน๎าทัวร์มีความ
จําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

12. การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกําหนดตลอดท้ังปี หรือกําหนดลํวงหน๎าคํอนข๎างนาน หากวันเดินทางดังกลําวตรงกับวันที่
สถานที่เข๎าชมนั้นๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได๎แจ๎งลํวงหน๎า หรือ การเปิดรับจองผํานทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข๎าชม
ไมํสามารถจองผํานระบบดังกลําวได๎ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพ่ือให๎ทํานได๎เข๎าชมสถานที่ดังกลําวให๎ได๎ หรือ คืนเงินคําเข๎า
ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาท่ีได๎รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แตํหากมีการลําช๎า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหวําง
การเดินทาง เป็นผลทําให๎ทํานไมํสามารถเข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎ ทางบริษัทฯ จะไมํมีการคืนเงินใดๆ ให๎แกํทําน เนื่องจากได๎
ชําระคํา Reservation Fee ไปแล๎ว  

13. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นเหมาจํายเบ็ดเสร็จ หากทํานสละสิทธิก์ารใช๎บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฎิเสธการเข๎าประเทศ
ไมํวําในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงินในทุกกรณี 

14. เมื่อทํานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคําทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไขข๎อตกลงตํางๆ 
ทั้งหมด 

15. หากชํวงที่เดินทางเป็นชํวงอีสเตอร์, คริสต์มาสหรือปีใหมํ ซ่ึงเป็นชํวงวันหยุดของชาวยุโรป ร๎านค๎าปิดเป็นสํวนใหญํ ดังนั้น
ขอให๎พิจารณากํอนการจองทัวร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
1.หนังสือเดินทางมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือน  

o โดยนับวันเร่ิมเดินทางเป็นหลัก หากนับแล๎วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช๎ได๎ แตํหากนับแล๎วตํ่ากวํา 6 เดือน ผ๎ู
เดินทางจะต๎องไปยื่นคําร๎องขอทําหนังสือเดินทางเลํมใหมํที่กองหนังสือเดินทาง  

o หน๎าหนังสือเดินทางจะต๎องมีหนา๎วํางสําหรับวีซําอยํางน๎อยไมํต่ํากวํา 3 หน๎า   
o หากทํานเปลี่ยนหนังสือเดินทางเลํมใหมํ กรุณาเตรียมเลํมเกําให๎ด๎วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของทํานจะเป็น

ประโยชน์อยํางยิ่งในการยื่นคําร๎องขอวีซํา  
o ทํานที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจํําเป็นต๎องสํงให๎กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมํ

รับผิดชอบตํอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  
 

2.รูปถํายสีขนาด 2 x 2 นิว้ หรือ 33 x 48 มิลลิเมตร จํานวน 2 รูป เน๎นขนาดใบหน๎า (ขนาดรูปหน๎าเทํากับใน 
หนังสือเดินทาง)   

- ฉากหลังสีขาวเทํานั้น 
เนื่องจากสถานทูตจะต๎อง
สแกนรูปลงบนวีซํา   

- รูปถํายหน๎าตรงห๎ามใสํแวํน, 
ห๎ามคาดผมและห๎ามใสํหมวก
หรือเคร่ืองประดับ 

บดบังหน๎าตา ** 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเก้น  (อิตาลี)  ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วนั 

- ผูย้ื่นคาํรอ้งตอ้งแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันดัหมายยื่นคาํรอ้งทีศ่นูยย์ื่น 
- วนั/เวลานดัหมายเป็นไปตามกฎของสถานทตูและศนูยย์ื่น 
- รปูถ่ายหากไม่ไดม้าตรฐาน ตอ้งทาํการถ่ายใหม่ทีศ่นูยย์ื่น โดยผู้ยื่นคาํรอ้งตอ้งชาํระเงนิค่าถ่ายรปูดว้ยตนเอง 
- การถ่ายสาํเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นคาํรอ้งชาํระเงนิดว้ยตนเอง 
- ผูย้ื่นคาํรอ้ง กรุณาสง่สาํเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางทีเ่ป็นปัจจุบนัทีส่ดุ พรอ้มกรอกขอ้มลูเบือ้งตน้สาํหรบัเพื่อใชใ้นการทาํนดัหมาย   
  กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ พรอ้มเบอรโ์ทร.ทีส่ามารถตดิต่อได ้ไมค่วรใชเ้บอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเวน้ ผูย้ื่นคาํรอ้งสงูอายุ 
  มากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารตน้ฉบบัทีเ่ป็นภาษาไทย อาท ิสาํเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั / กจิการรา้นคา้, สาํเนาทะเบยีนบา้น (กรณีเดก็), สาํเนาสตูิ 
  บตัร (กรณีผูท้ีอ่ายุตํ่ากว่า 20 ปี), สาํเนาทะเบยีนสมรส, สาํเนาทะเบยีนหย่า, สาํเนาใบเปลีย่นชื่อ, สาํเนาใบเปลีย่นนามสกุล  
  จะตอ้งถูกแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะบรกิารท่าน ยกเวน้ สาํเนาหนงัสอืสญัญาซือ้ขาย/สญัญากู/้สญัญาอาชพี 
  พเิศษทีม่เีน้ือหาระบุเจาะจง กรุณาใชบ้รกิารศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพื่อหลกีเลีย่งความผดิพลาดในดา้นงานแปล ค่าใชจ้่าย 
  ผูย้ื่นคาํรอ้งจะตอ้งชาํระดว้ยตนเอง 



  

 

 
 
3.สําเนาทะเบียนบ๎าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

- กรณีเป็นเด็ก อายุต่ํากวํา 15 ปี  
- ใช๎สําเนาสูติบัตร พร๎อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายุมากกวํา 15 ปี แตํไมํเกิน 20 ปี และยังศึกษาอยํูถึงแม๎มีบัตรประชาชนแล๎ว ทางสถานทูตขอสําเนาสูติบัตร

ด๎วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 

4.หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดตํอได๎ทั้งเบอร์ที่ทํางาน, เบอร์บ๎านและเบอร์มือถือ  
5.สําเนาทะเบียนสมรส กรณีทาํนที่สมรสแล๎ว  
6.สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีทํานที่มีการเปลี่ยนชื่อ 
7.สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีทํานที่มีการเปลี่ยนนามสกุล 
8.สําเนาใบหยํา กรณีทํานที่หยาํแล๎ว  
 

9.หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบํงชี้การมีอาชีพและมีรายได๎ของผ๎ูเดินทาง 

- กรณีลูกจ๎าง ใช๎ใบรับรองการทํางานของบริษัทท่ีทํางานอยูํเป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข๎า
ทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหนํงงาน เป็นต๎น (หนังสือรับรองการทํางานต๎องออกมาไมํเกิน 1 เดือนนับจากวันยื่น) 

- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช๎หนังสือรับรองการทํางานจะต๎องคัดเป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น (ตัวจริง) โดยระบุตําแหนํง, 
อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เร่ิมทํางานกับหนํวยงาน หรือ องค์กร พร๎อมใบลาและ สําเนาบัตรประจําตัว
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทํางานต๎องออกมาไมํเกิน 1 เดือนนับจากวันยื่น) 

- กรณีเป็นเจ๎าของกิจการ ใชส๎ําเนาทะเบียนการค๎า หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการค๎า หรือ สําเนาหนังสือรับรองความ
เป็นเจ๎าของกจิการ โดยจะต๎องคัดมาไมํต่ํากวํา 3 เดือน พร๎อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  

- กรณีทํานที่เป็นแมํบ๎าน   
 หากไมํมีอาชีพหรือเป็นแมํบ๎าน ใช๎เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร๎อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส 

 หากสมรสโดยไมํจดทะเบียน ใช๎เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร๎อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพร๎อม
แสดงสําเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพ่ือแสดงความสัมพันธก์ารเป็นสามี-ภรรยา   หากไมํมีบุตรด๎วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากัน โดยมิได๎จดทะเบียน     

- กรณีทํานที่วํางงาน ไมํมีรายได ๎จะต๎องมีผู๎สนับสนนุคําใช๎จําย พร๎อมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐานทางด๎าน
การเงินของผ๎ูรับรอง พร๎อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองคําใช๎จํายให๎แกํผู๎เดินทาง
พร๎อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต๎น ควรมีความสัมพันธ์ใกลช๎ดิ หรือญาติใกล๎ชิด   (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไมํ
สามารถสืบได๎ หรือไมํเป็นความจริง ทํานอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาํร๎องขอวีซํานี้)   

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
ใช๎หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนกัเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็น 

 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)  

 
10.หลักฐานการเงิน   

 ใช๎ Statement ออมทรัพย์สํวนตัวแสดงชื่อเจ๎าของบัญชขีองธนาคารใดๆ ชื่อ-สกลุสะกดถูกต๎องตามหน๎าพาสฯ ย๎อนหลัง 
6 เดือนและอัพเดทเป้นปัจจุบันทีสุ่ด ไมํเกิน 14 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซํา  

 Bank Certify หรือ หนังสือรับรองทางการเงินจาธนาคาร โดยออกเป็นบัญชีเดียวกนักับ Statement และขอออก
หนังสือในวันเดียวกันกับ Statement 

 กรณีรับรองคําใช๎จํายให๎บุคคลในครอบครัว ต๎องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Certify) 1 ฉบับและต๎องทําจดหมาย
รับรองคําใช๎จํายให๎บุคคลในครอบครัวพร๎อมระบุความสัมพันธ์ชี้แจงตํอสถานทูตด๎วย อยํางไรก็ตาม โดยเฉพาะคูํสามี-



  

 

ภรรยา จะต๎องมีสําเนาสมุดบัญชกีารเงินสํวนตัวประกอบด๎วยแม๎วําจะจดทะเบียนสมรสแล๎วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชี
น๎อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกวําจะต๎องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทําจดหมายชี้แจงเพ่ือรับรองการเงินพร๎อม
ระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงตํอสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด๎วย 

 

*** สถานทูตไมํรับบญัชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพ่ือแสดงให๎เห็นวํามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับคําใช๎จํายได๎อยํางไมํเดือดร๎อนเมื่อกลับสูํภูมิลําเนา  

 

11.กรณีเด็กอายุต่ํากวํา 20 ปี (กรณีไมํได๎เดินทางกับบดิาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หยําร๎าง)  
- จะต๎องมีใบอนุญาตจากผ๎ูปกครองทั้งบิดาและมารดา 

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต๎องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต๎องคัดจดหมายยินยอมให๎บุตรเดินทางไป
ตํางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคําใช๎จํายพร๎อมแจ๎งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยคําเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้โดย
คัดฉบับจริงจากอําเภอต๎นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได๎มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด๎วย พร๎อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพ่ือรับรองแกํบุตรด๎วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต๎องมีใบรับรองจากบิดา   โดยบิดาจะต๎องคัดจดหมายยินยอมให๎บุตรเดินทางไปตํางประเทศ
กับมารดาโดยมีการรับรองคําใช๎จํายพร๎อมแจ๎งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยคําเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริง
จากอําเภอต๎นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได๎มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด๎วย พร๎อม
ทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือรับรองแกํบุตรด๎วย 

- หากเด็กไมํได๎เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต๎องคัดจดหมายยินยอมให๎บุตรเดินทางไปตํางประเทศกับมารดา
โดยมีการรับรองคําใช๎จํายพร๎อมแจ๎งความสัมพันธ์และยนิดีชดเชยคําเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอ
ต๎นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได๎มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด๎วย พร๎อมทั้งแนบ
สถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือรับรองแกํบุตรด๎วย 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยําร๎าง จะต๎องแนบสําเนาใบหยํา และมกีารสลักหลังโดยมีรายละเอียดวําฝ่ายใดเป็นผู๎ดูแลบุตร 
พร๎อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 

*** การบิดเบือนข๎อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให๎เดินทางเข๎าประเทศในกลุํมเชงเกน๎เป็นการถาวร และถึงแม๎วําทําน
จะถกูปฏิเสธวีซํา สถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎วและหากต๎องการขอยื่นคําร๎องใหมกํ็ต๎องชําระคําธรรมเนียมใหมํทุก
คร้ัง 

***  หากสถานทูตมีการสุํมเรียกสัมภาษณ์บางทําน ทางบริษัท ขอความรํวมมือในการเชิญทํานไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แตํงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครํขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสารดังกลําวเชํนกัน 

***    กรณีที่ทํานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได๎วีซําแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ๎งสถานทูต ยกเลกิวีซําของ
ทําน เนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศจะถูกบนัทึกไว๎เป็นสถติิในนามของบริษัทฯ 

***   เมื่อทํานได๎ชําระเงินคํามัดจําหรือทั้งหมด ไมํวําจะเป็นการชําระผํานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะ
ขอถือวําทํานรับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตําง ๆ ของบริษัทฯที่ได๎ระบุไว๎โดยท้ังหมด 

 
** กรณีมีการขอใช๎หนังสือเดินทางในระหวํางการยื่นวีซํา ทํานต๎องแจ๎งความจํานงแกํบริษัททัวร์ให๎ทราบลํวงหน๎า แตํหาก

กรณีทํานที่ต๎องใช๎หนังสือเดินทางกํอนกําหนดวันยืน่วีซําและทํานไมํสามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงได๎ทัน ทํานนั้นจะต๎องมายืน่
เด่ียวและแสดงตัวท่ีสถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเชนํเดียวกัน  ** 

 
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทํานที่มีเอกสารพร๎อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปทํองเที่ยวยังประเทศตามที่

ระบุเทํานั้น การปฏิเสธวีซําอันเนือ่งมาจากหลักฐานในการขอยื่นวซํีาปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซําทํองเที่ยว ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให๎ทํานหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผ๎ูเดินทางเป็นหลัก                   
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