
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Europe Lovely Much 3 ประเทศ 
เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน 

เดินทางยุโรป 3 ประเทศท๎าทายนักเที่ยวสายชิลล ์ 
เที่ยววิหาร ชมปราสาท ดื่มด่่ากับธรรมชาติ  เข๎าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ 

นั่งรถไฟสายพาโนรามา Bernina Express เซ๎นต์มอริทซ์สูํทิราโนํ 
ชมทิวทัศน์ของทิวเขาอุทยานแหํงชาติโดโลไมท์ แวะทะเลสาบเบรียส 

ลํองเรือสูเํกาะแหํงสายน้่าในเวนิส ราชินีแหํงเอเดรียติก 
ช๎อปปิ้งหลากหลาย Serravalle Designer Outlet 

ชมมหาวิหารมิลานดูโอโมํ 135 ยอด พร๎อมเมนูสุดฮิตสปาเก็ตตี้ซอสหมึกด่า 
 
The New Wing of Oman Air 

 



 
ก ำหนดกำรเดินทำง  12-20 เม.ย.2566      

 

  

วันที ่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช๎า เท่ียง เย็น 

 

WY818     BKK-MCT      0915-1205 
WY123     MCT-MUC     1410-1900 

    WY144     MXP-MCT      2205-0625+1 
WY815     MCT-BKK      0850-1800 

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

2 
มิวนิค-ชมเมืองจัตุรัสมาเรียน-ถํายรูปกับพระราชวังนิมเฟนบูร์ก-สํวนห๎องจัด
แสดง BMW-โฮเฮนชวานเกา-เข๎าชมพระราชวังนอยชวานสไตน์- 
ฟุสเซํน-ชมเมือง 

   
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-ถํายรูปวิวของยอดเขาอุทยานแหํงชาติ
โดโลไมท์-ทะเลสาบเบรียส-เทรนโต๎     

NH Trento 
หรือเทียบเทํา  * * * * 

6 
เทรนโต๎-เวนิสมาสเทรํ-นั่งเรือข๎ามสูํเกาะเวนิส-เดินเลํนถํายรูปจัตรัุสเซ็นต์
มาร์ค, พระราชวังดอจ, สะพานสะอื้น-ลํองเรือกลับสูํเวนิสมาสเทรํ  
พิเศษ!! เมนูสปาเก็ตต้ีหมึกด่า 

   

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 
**กรณีทํานเที่เดินทางมาจากตํางประเทศหรือตํางจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแตํละก่าหนดการ
เดินทางอีกคร้ังกํอนท่าการจองต๋ัวโดยสารสํวนตัวของทําน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีร่ีและได๎มีการ
ด่าเนินการไว๎ลํวงหน๎าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน๎อย** 

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

12.05 น. น่าทํานเดินทางสูํสนามบินกรุงมสักัต ประเทศโอมาน จากนั้นน่าทํานเปลี่ยนเคร่ือง 
14.10 น. ออกเดินทางอีกคร้ังจากสนามบินกรุงมัสกสั ประเทศโอมาน โดยสายการบิน Oman Air  

เท่ียวบินที ่WY-123 
19.00 น. เดินทางถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน น่าทํานผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศลุกากร เมื่อตรวจรับ

กระเป๋าและตรวจหนังสือเดินทางเรียบร๎อยแล๎ว  
น่าทํานเดินทางสูํที่พัก Mercure Munich South Messe หรือระดับเทียบเทํา  

 

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

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

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บําย น่าทํานเดินทางเข๎าสูํ โฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองที่ต้ังอยํูในเขตแคว๎นบาวาเรียตอนใต๎ของ

ประเทศเยอรมนีติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเกํามาต้ังแตํคร้ังจักรวรรดิโรมันและเป็นที่ต้ังของ
ปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล๎อมไปด๎วยทะเลสาบน๎อยใหญํ (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2.30 
ชั่วโมง) น่าทํานเดินทางขึ้นสูํเนนิเขาท่ีต้ังปราสาทนอยชวานสไตนด๎์วยรถชัตเต้ิลบัส (กรณีที่มีสิ่งกีดขวาง
เส๎นทาง มีหิมะ หรือสภาพอากาศไมํเอื้ออ่านวย อาจท่าให๎ชัตเต้ิลบัสหยุดให๎บริการโดยมิได๎แจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 
ผ๎ูเดินทางจะต๎องเดินเท๎าขึ้น-ลง หรือ เลือกซื้อบริการรถม๎า Horse Carriage ได๎ คําบริการขาขึ้นประมาณ 5-6 



ยูโร หรือรวมขาขึ้นและขาลง ประมาณ 10 ยูโรตํอทําน สามารถแจ๎งหัวหน๎าทัวร์เพ่ือสอบถามเพ่ิมเติมที่บริเวณ
จุดจอดรถได๎) 
น่าทํานเข๎าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ Neuschwanstein Castle ซ่ึงอยํูบนเนินเขาสูงทีส่ร๎างจากบัญชาของ
กษัตริย์ลุดวิคท่ี 2 ที่ต๎องการสร๎างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ น่า
ทํานชมวิวสวยจากสะพานแมรี่ จุดที่ถํายรูปกับปราสาทนี้ได๎ดีที่สุด ด่ังรูปโปสเตอร์ โปสการ์ดตํางๆ ซ่ึงความงาม
นี้ยังท่าให๎ปราสาทแหํงนี้เป็นปราสาทต๎นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได๎น่ามาสร๎างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและ
เป็นสัญลกัษณ์ของบริษัทดิสนีย์ด๎วย  สมควรแกํเวลาน่าทํานเดินทางสูํ เมืองฟุสเซํน Fussen เมืองที่มีอายุ
มากกวํา 700 ปี และเป็นเมืองสดุท๎ายบนถนนสายโรแมนติก ท่ีเคยมีความรํุงเรืองในอดีตต้ังแตํยุคโรมันซ่ึงใช๎
เมืองฟุสเซํนนี้เป็นจุดแวะพักขนถํายสินค๎าและซื้อขายเกลือมาแตํโบราณ นอกจากนี้เมืองฟุสเซํนยงัเป็นเมืองท่ีมี
ความนํารักและตกแตํงไปด๎วยสีสนัที่สวยงามของบ๎านเรือนด๎วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซ่ึงปัจจุบันเต็มไปด๎วย
ร๎านอาหาร โรงแรมที่พัก และร๎านค๎าท่ีตกแตํงอยํางมีสไตล์ ให๎ทํานเดินเลํนถํายรูปกับเมอืงนํารักแหํงนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

น่าทํานเดินทางสูํที่พัก Luitpoldpark หรือระดับเทียบเทํา  
 

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

น่าทํานเดินทางข๎ามพรมแดนสูํประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 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 เมตรเหนือระดับน้่าทะเล ชมทัศนียภาพอนังดงามกับหมิะปกคลุมตลอดปี และยังเป็นแหลํงของ
นักเลนํสกชีั้นดีในชํวงฤดูหนาวด๎วย และให๎ทํานเดินเลํนและถํายรูปบนสะพาน Titlis Cliffwalk ที่มีความสูง
จากระดับน้่าทะเล 3,041 เมตร บนความยาวกวํา 500 เมตร ซ่ึงเป็นสะพานแขวนที่เรียกได๎วําสูงที่สุดในยุโรป 
หรือเดินชมถ้่าน้่าแข็งท๎าทายความหนาวตลอดปี ซ่ึงถ้่าน้่าแข็งแหํงนี้มีความเกําแกํมากวํา 5,000 ปีกับความ
ยาวของทางเดินประมาณ 150 เมตร สัมผัสประกบการณ์ความเย็นที่อุณหภูมิราว -1.5 องศาเซลเซียส   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบนยอดเขา  



บําย น่าทํานเดินทางลงจากยอดเขาทิทลิสด๎วยกระเช๎าไฟฟ้า จากนั้นนา่ทํานเดินทางสูํ เมืองอันเดอร์แมท 
Andermatt เมืองเล็กๆ ท่ีต้ังอยํูในหุบเขากลางเขตเทือกเขาแอลป์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ใช๎เวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ตัวหมูํบ๎านตั้งอยูํในหุบเขาอัวร์เซอเริน Urseren บนระดับความสูง 1,437 
เมตรจากระดับน้่าทะเล ซ่ึงมีอายุเกําแกํหลายพันปี โดยในเขตเมืองยังคงความเรียบงํายด๎วยกระทํอมไม๎สไตล์
สวิสชาร์เลต์ที่ยังคงหลงเหลืออยูํ และยังเป็นแหลํงต๎นน้่าของแมนํ้า่ร็อยส์ หมูํบ๎านแหํงนี้ถือวําเป็นจดุบรรจบกัน
ของชํองเขาท่ีส่าคัญ 3 ชํองเขา อาทิ ชํองเขาโอเบอร์อัลพ์, ชํองเขาก็อทฮาร์ทและชํองเขาฟัวร์คา น่าทํานเดิน
เลํนชมเมืองและถํายภาพประทับใจของทิวทัศน์ที่ถูกโอบลอ๎มด๎วยเทือกเขาแอลป์ ชมโบสถ์เซ๎นตป์ีเตอร์แอนด์
พอล ออกแบบโดยชาวปารีสที่สร๎างขึ้นเมื่อสมัยศตวรรษที่ 12  

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

น่าทํานเดินทางสูํที่พัก Radisson Blu Hotel Reussen Andermatt หรือระดับเทียบเทํา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

ตากอากาศชื่อดังในหุบเขาของสวิตเซอร์แลนด์ ในมลรัฐเกราบรุนเด้ิน Graubunden รัฐที่ใหญํที่สุดและอยูํบน
ยอดเขาสูงของแนวเทือกเขาแอลป์ บนระดับความสูง 1,775 เมตร และเป็นอีกเมืองหนึ่งท่ีเป็นศนูย์กลางส่าหรับ
คนรักกีฬาท่ีดีที่สุดในโลก และยังได๎รับโอกาสให๎เป็นเจ๎าภาพในการจัดการแขํงขันกฬีาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 
คร้ัง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บําย ชมและถํายรูปความงดงามของทะเลสาบเซ๎นต์มอริทซ์ ที่มีมนต์เสนํห์ชื่อเดียวกับชื่อเมืองทีม่ีทิวทัศน์งดงาม ยาม

ฤดูร๎อนทะเลสาบจะสํองประกายเป็นสีเขียวมรกต สะท๎อนภาพของภูเขาท่ีอยูํโดยรอบ หากเป็นฤดูหนาว 



ทะเลสาบจะกลายเป็นลานน้่าแขง็ขนาดใหญํ ชาวเมืองสามารถลงเลํนสเก็ตได๎จนมีการจัดการแขํงขันได๎ด๎วย ชม
บ๎านเรือนสไตล์เทือกเขาแอลป์แบบด้ังเดิมที่อยูํรวมกับสถาปัตยกรรมรํวมสมัยอื่นๆ เชํน Chesa Futura เป็นต๎น 
ชมโบสถ์เซ๎นต์คาร์ล St.Karl Church โบสถ์เกําแกํประจ่าเมืองริมทะเลสาบเซ๎นต์มอริทซ์ สร๎างขึ้นในปี ค.ศ.
1880 โบสถ์คาทอลิกที่สร๎างขึ้นในสไตล์ลอมบาร์ด จากนั้นให๎ทํานเตรียมตัวเดินทางสูํสถานีรถไฟเซ๎นต์ 
มอริทซ์ เพ่ือน่าทํานโดยสารรถไฟสายพาโนรามาเบอร์นินาเอ๏กซ์เพรส Panorama Bernina Express ทีม่ี
ความเกําแกํที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์และได๎ชื่อวําเป็นเสน๎ทางรถไฟที่มีทัศนียภาพระหวํางทางงดงามที่สุดของ
ประเทศ ซ่ึงเส๎นทางอันงดงามนี้ได๎รับการประกาศให๎เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก๎ ชมวิวแบบพาโนรามา 
ผํานเขตใจกลางเทือกเขาแอลปท์ี่มีหิมะปกคลุมตลอดท้ังปี ผํานหุบเหว หุบเขาอัลบูลํา ล่าธาร โตรกผา อุโมงค์ 
55 แหํง และสะพานข๎ามธารน้่าตํางๆ 196 แหํง และธารน้่าแข็งที่ปกคลุมยอดเขาเบอร์นินา โดยเฉพาะสะพาน
โค๎งวงกลมที่ Brusio ที่มีชื่อเสียงโดํงดังไปทั่วโลก และรถไฟไตํระดับความสูงจนถึง 2,253 เมตรเหนือ
ระดับน้่าทะเลเข๎าสูํเขตชํองเขาเบอร์นินาและรถไฟคํอยๆ ลดระดับความสูงโดยว่ิงเป็นบันไดวนสูํ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถานีปลายทางสูํ เมืองทิราโนํ Tirano ที่ต้ังอยํูในเขตประเทศอิตาลี รถโค๎ชรอรับทํานที่สถานีรถไฟทิราโนํ 
จากนัน้น่าทํานเดินทางสูภํัตตาคาร 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

น่าทํานเดินทางสูํที่พัก Hotel Centrale Tirano หรือระดับเทียบเทํา  
 

วันทีห่๎า  ทิราโนํ-โบลซาโนํ-ออร์ทิเซํ-ทะเลสาบเบรียส-เทรนโต๎ (อิตาลี)  
เช๎า รับประทานอาหารเช๎าท่ีโรงแรม 

น่าทํานเดินทางสูํเมืองโบลซาโนํ Bolzano เมืองที่ถือวําเป็นประตูสูํอุทยานแหํงชาติโดโลไมท์ เป็นเมืองหลวง
ของภูมภิาคทีโรลใต๎ ล๎อมรอบด๎วยแมํน้่า Talvera ซ่ึงจะไหลลงไปในแมํน้่า Israco และมารวมกนัเป็นแมํน้่า 
Adige เนินเขาท่ีเป็นป่า ทุํงหญ๎า ไรํองุํนและเทือกเขาโดโลไมท์ ในทางทิศตะวันออกนัน้เหมาะกับการพักผํอน
แบบผํอนคลายอยํางย่ิง เมืองโบลซาโนํรู๎จักกันทั่วไปเมื่อคร้ังท่ี National Geographic ไปถํายท่าสารคดี การ
ค๎นพบซากมนุษย์ที่ฝ่ังอยํูใต๎หิมะบนยอดเขาสูงในแคว๎นทีโรลของออสเตรีย และน่ารํางนั้นมาไว๎ท่ีเมืองโบลซาโนํ 
เรียกกันวํามนุษย์หิมะแหํงโบลซาโนํที่เป็นขําวไปทั่วโลก (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) น่าทํานเดิน
ชมเมืองเกํา ชมวิหารดูโอโมํ, โบสถ์เชียซาเดโดมินิกัน Chiesa dei Domenican และอนุเสาวรีย์ท่ีจัตุรัสกลาง



เมือง Piazza delle Erbe แถบถนนคนเดิน Piazza Walther และยํานอาเขตโบลซาโนํ และในวนัที่สภาพ
อากาศแจํมใส สามารถชมทัศนียภาพของแนวเทือกเขาของอุทยานแหํงชาติโดโลไมท์ได๎อยํางชัดเจน ถือเป็น
อุทยานแหํงชาติที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บําย น่าทํานเดินทางสูํเมืองออร์ทิเซํ Ortisei หรือ Urtijei เมืองปากประตอูีกแหํงหนึ่งสูํเขตอุทยานแหํงชาติโดโลไมท์ 

Dolomite National Park อุทยานในเขตโดโลเมทเต๎หรือโดโลไมท์ซ่ึงเป็นสํวนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ที่
ทอดตัวอยูํในเขตทางอิตาลีตอนเหนือ มียอดเขารวมกัน 18 ยอด ที่มีความสูงกวํา 3,000 เมตรและครอบคลุม
อาณาบริเวณกว๎างใหญํในเขตของแคว๎นทีโรลใต๎และแคว๎นเวเนโต๎ ถือเป็นแหลํงทํองเท่ียวยอดนิยมที่ส่าคัญแหํง
หนึ่งของประเทศอิตาลีและยังเปน็อุทยานแหํงชาติแหํงเดียวของประเทศอิตาลีให๎ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การยูเนสโก๎ให๎การรับรองให๎เป็นมรดกโลก(ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ให๎เวลาทํานได๎ถํายภาพ
ทัศนียภาพงดงามนี้จากยํานใจกลางเมืองของออร์ทิเซํ ที่เต็มไปด๎วยร๎านค๎า ร๎านอาหารและโรงแรมตํางๆ  
อาคารและหลังคามีการตกแตํงอยํางนํารักสวยงาม เดินชมโบสถ์เซ๎นต์อุลริชด๎วยสถาปัตยกรรมแบบยุคเรอแนส
ซองส์และประติมากรรมแบบบาร็อคท่ีเป็นสัญลักษณข์องเมือง จากนั้นน่าทํานเดินทางสูํ ทะเลสาบ 
เบรียส Braies Lake ทะเลสาบขนาดใหญํอีกแหํงหนึ่งของเขตโดโลไมท์ในเขตประเทศอิตาลีและตดิอันดับ
ทะเลสาบสวยท่ีสุดของโลก ฉายาไขํมุกแหํงโดโลไมท์ และยังเป็นสํวนหนึ่งของมรดกโลกในองค์การยูเนสโก๎ อยูํ
ในเขตอุทยานแหํงชาติแฟนเซนเนสเบรียส Fanes Sennes Braies มีความงดงามด๎วยน้่าในทะเลสาบสีเขียว
มรกตสํองประกายตลอดปี มีฉากหลังเป็นภูเขาตระหงํานปกคลุมด๎วยหิมะขาวโพลนและรายล๎อมด๎วยความเขียว
ขจขีองต๎นสนที่อุดมสมบูรณ์ ให๎ทํานเดินเลํนบริเวณทะเลสาบเชค็อินเก็บภาพสวยงามอยํางใกลช๎ดิ 
สมควรแกํเวลาให๎ทํานเดินทางตํอสูํ เมืองเทรนโต๎ Trento เมืองหลวงของภูมภิาคเทรนโต๎หรือเทรนติโนํ 
ปัจจุบนักลายเปน็ศูนย์กลางทางการบริหารและเศรษฐกิจที่ส่าคัญอีกแหํงหนึ่งของประเทศอิตาลี รวมถึงเป็นที่ต้ัง
ของมหาวิทยาลัยชื่อเสียงด๎วย (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)    

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

น่าทํานเดินทางสูํที่พัก NH Trento หรือระดับเทียบเทํา  
 
 



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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองด๎วยเมนูสปาเก็ตต้ีซอสหมึกด่า เมนูยอดนิยมและเป็น

เอกลักษณข์องอิตาล ี
บําย น่าทํานเดินเลํนชมเกาะเวนสิ Venice Island ที่มีฉายาวําเป็นเมืองแหํงสายน้่า คือเป็นเมืองท่ีล๎อมรอบไปด๎วย

น้่า มีคลองใหญํผํานกลางเมืองเรียกกันวําแกรนด์คาแนล มีลักษณะเป็นรูปตัวเอสกลับด๎านและมีคลองยํอยกวํา 
150 สาย ท่าให๎เกิดน้่าทํวมได๎เมื่อระดับน้่าขึ้นสูง การเดินทางภายในเมืองใช๎การเดินและสัญจรทางเรือแทน
ถนน เรือที่พบเห็นได๎มีเรือสํวนตัวและเรือสาธารณะตํางๆ เชํน เรือโดยสาร Vaporetto เรือกอนโดลํา และ
แท็กซี่น้่า เป็นต๎น ท่าให๎ความสวยงามนี้ตรึงตาตรึงใจเหมือนอยูํในโลกแหํงนิทานและมีเอกลกัษณ์ไมํเหมือนที่ใด
ในโลก โดยเร่ิมจากศูนย์กลางของเกาะเวนิสที่จัตุรัสเซนต์มาร์คหรือซานมาร์โค ที่ต้ังของโบสถ์ส่าคัญแหํง
เมืองเวนิสที่เร่ิมสร๎างขึ้นครั้งแรกตั้งแตํปี ค.ศ.823 ผสมผสานไปด๎วยศิลปะของหลายยุคไว๎ด๎วยกันต้ังแตํยุคไบ
เซนไทน์ โรมาเนสก์ โกธิคจนถึงยคุเรอแนสซองส์ โดยหลังคาโบสถ์สร๎างเลียนแบบวิหารโดมแบบสุเหรําของ
ศาสนาอิสลามประดับด๎วยโมเสกสีทองอรํามหลายล๎านชิน้ตั้งแตํหลังคาจรดพ้ืนจึงได๎รับสมญานามวําโบสถ์แหํง
ทองค่า Church of Gold  และชมหอระฆังซานมาร์โค Campanile de San Marco เป็นหอระฆังที่มีความ
สูงถึง 98 เมตรต้ังอยํูด๎านหน๎าของมหาวิหารซานมาร์โค จัดวําเป็นจุดแลนด์มาร์คท่ีส่าคัญของเกาะเวนิสเลย



ทีเดียว เดินตํอมาชมสะพานสะอืน้ Bridge of Sights ที่เชื่อมระหวํางคุกหลวงและพระราชวังดอร์ดจ 
Palazzo Ducale พระราชวังสไตล์โกธิคของดยุคผ๎ูครองเมืองเวนิส และชมสะพานริอัลโต ที่ทอดข๎ามแกรนด์
คาเนล คลองท่ีมีชื่อเสียงในด๎านการทํองเท่ียวและเป็นจุดหมายปลายทางของนักทํองเที่ยวอีกมากมาย ซ่ึงจะ
เชื่อมระหวํางเกาะซานมาร์โคและเกาะซานโปโล อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเวนิส มีความเกําแกํที่สุด คร้ังแรกๆ 
สร๎างขึ้นด๎วยไม๎ ตํอมามีการร้ือถอนและสร๎างใหมํด๎วยหินอยํางท่ีเห็นกันใน ให๎เวลาทํานเดินเลํนชมบรรยากาศ
บนเกาะพร๎อมเลือกซื้อสนิค๎าขึน้ชื่ออาทิ เคร่ืองแก๎วเวนีเซีย หรือ หน๎ากากเทศกาลคาร์นิวัล หรือไมํวําจะเป็น
สินค๎าแบรนด์เนม  ทํานอาจใช๎เวลานั่งจิบกาแฟตามร๎านกาแฟ ที่ต้ังอยํูรอบจัตุรัสเซนต์มาร์ค เพ่ือด่ืมด่่ากับ
บรรยากาศท่ีแสนโรแมนติก สมควรแกํเวลานัดหมายน่าทํานลํองเรือกลับสูํฝั่งเมสเทรํ Mestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารจีน 

น่าทํานเดินทางสูํที่พัก Novotel Venice Mestre Castellana หรือระดับเทียบเทํา  
 

วันทีเ่จ็ด  เวนิสเมสเทรํ-เวโรนํา-มิลาน (อิตาลี)  
เช๎า รับประทานอาหารเช๎าท่ีโรงแรม 

น่าทํานเดินทางสูํ เมืองเวโรนํา Verona (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองดังจากนิยายรักอมตะที่มี
เค๎าเร่ืองความจริงของการขัดแย๎งกันของ 2 ตระกูลอิทธิพลของเมืองนี้ โรมิโอและจูเลียส ฝีมือการประพันธ์
ของวิลเลียมเช็คสเปียร์ กวีชาวอังกฤษที่โดํงดังไปทั่วโลก น่าทํานชมเมืองเวโรนา 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 และได๎ท่าการปรับปรุงใหมํในศตวรรษที่ 20 โดยเพ่ิม
ระเบียงซ่ึงเป็นที่ที่โรมิโอสารภาพรักกับจูเลียตในบทประพันธ์ จากนั้นน่าทํานเดินเลํนบริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง 
Piazza dell Erbe เป็น Market Square ที่สวยงาม เป็นที่ชุมนมุของชาวบ๎านมาต้ังแตํยุคโรมัน อาคารที่ราย
ล๎อมเป็นสีพาสเทลหวานๆ มีร๎านค๎าเล็กๆ ลักษณะคล๎ายตลาด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 



บําย น่าทํานเดินทางสูํ เมืองมิลาน หรือ มิลาโน Milan (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองมิลาน หรือมิ
ลาโน Milan เมืองหลักของแคว๎นลอมบาร์เดียและเป็นเมืองส่าคัญทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี มีชื่อเสียง
ในด๎านแฟชั่นและศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจัดให๎เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับนิวยอร์ค  ปารีส  ลอนดอน และ
โรม นอกจากนี้ยังเป็นที่ร๎ูจกัในดา๎นอุตสาหกรรม ผ๎าไหม และแหลํงผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสร
ฟุตบอลอินเตอร์มิลานและสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน น่าทํานชม เมืองมิลานและจัตุรัสสกาลําและรูปปั้นดาวินชี 
ใหท๎ํานถํายรูปพร๎อมชมความยิ่งใหญํภายนอกของ มหาวิหารแหํงเมืองมิลานหรือมลิานดูโอโม มหาวิหารหิน
อํอนแบบโกธิคท่ีใหญํเป็นอันดับ 3 ในยุโรป สร๎างในปี ค.ศ.1386 ด๎วยศิลปะแบบนีโอโกธิคผสมผสานกันเป็น
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ ใช๎เวลาสร๎างนานถึง 500 ปี มีความวิจิตรงดงามและ
ประดับประดาไปด๎วยรูปปั้นนับกวํา 3,000 รูป มีหลังคายอดเรียวแหลมจ่านวน 135 ยอด บนสุดมีรูปป้ันทอง
ขนาด 4 เมตรของพระแมํมาดอนนําเป็นสงําอยํู มีลานกว๎างด๎านหน๎าดูโอโมํ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มีอนุสาวรีย์พระเจ๎าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ทรงม๎าคือสถานที่จดังานส่าคัญตํางๆ ในบริเวณเดียวกันยังเป็น
ที่ต้ังของ แกลเลอร่ี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ท่ีนับวําเป็นช๎อปปิ้งอาเขตที่สวยที่สุดในอิตาลีมากวํา 100 ปี พร๎อม
ถํายรูปกับอนุสาวรีย์ของ ลิโอนาร์โด ดาร์วินชีจิตรกรเอกที่โดํงดังจากภาพโมนาลิซํา ให๎เวลาทํานได๎เดินเลํน
และเลือกซ้ือสนิค๎าตามอัธยาศัย **เพ่ือความสะดวกในการเดินเลํนและเลือกชมเลือกซ้ือสนิค๎าตํางๆ ของทําน 
อิสระให๎ทํานรับประทานอาหารค่่าตามอัธยาศัย** 
น่าทํานเดินทางสูํที่พัก NH Milano 2 หรือระดับเทียบเทํา  

 

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

น่าทํานแวะชมภายนอกและถํายรูปกับ Sforza Castle ป้อมปราการแหํงมิลานที่ถือวําใหญํที่สุดในยุโรป สร๎าง
ขึ้นตั้งแตํศตวรรษที่ 15 โดยฟรานเซสโก๎ สฟอร์ซา ดยุคแหํงมิลานตํอมาได๎มีการบูรณะเพ่ิมเติมในชํวงศตวรรษ
ที่ 16 ละ 17 ปัจจุบันเป็นพิพิธภณัฑ์และแกลเลอรี่เก็บงานศิลปะ จากนัน้น่าทํานเดินทางสูํ McArthurGlen 
Designer Outlet เอ๏าท์เล็ตขนาดใหญํในเครือแม็คอาร์เธอร์เกล็น (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ให๎
ทํานเข๎าสูํแหลํงชอ๎ปปิ้งใหญํที่สุดในโซนอิตาลีตอนเหนือที่ Serravalle Designer Outlet แหลํงรวมสินค๎าแบ
รนด์เนมชั้นน่าในราคาพิเศษ อาทิ Givenchy, GUCCI, Adidas, Armani, Asics, Balenciaga, Bally, 

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%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B2_%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
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%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


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

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารจีน  
18.30 น.  ให๎ทํานเตรียมตัวเดินทางสูํสนามบินมาร์เพนซํา และเผ่ือเวลาให๎ทํานส่าหรับการท่าคืนภาษี 
22.05 น.  ออกเดินทางสูํกรุงมัสกัต โดยสายการบิน Oman Air เท่ียวบินที ่WY-144 
 

วันทีเ่ก๎า  มัสกัต (โอมาน)-สนามบินสุวรรณภูม ิ
06.25 น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงมัสกัต ประเทศโอมาน เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง 
08.50 น.  น่าทํานออกเดินทางจากสนามบนิกรุงมัสกัต โดยสายการบิน Oman Air เท่ียวบินที่ WY-815 
18.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.. 

** ชํวงเปลี่ยนฤดูกาลเท่ียวบินหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเลก็น๎อย ทํานที่เดินทางตํอเคร่ืองไปตํางประเทศ
หรือตํางจังหวัด กรุณาเช็คเที่ยวบินและเวลาที่แนนํอนอกีคร้ัง** 

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

 
 
 

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไมํคาดคิดหรือมีผลกับการ
เดินทางและรายการทัวร์  หรือสถานที่ใดที่ไมํสามารถเข๎าชมได๎ด๎วยสาเหตุตํางๆ หรือสถานที่ปิดโดยมิได๎รับแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า  

บริษัทฯ ขออนุญาตท่าการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ ทดแทนให๎  
ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส่าคัญ 

 
อตัราค่าบริการ           Europe Lovely Much เยอรมนั-สวิตเซอรแ์ลนด-์อิตาลี 9 วนั 7 คืน-WY 
                                            นัง่รถไฟ Panorama Bernina Express 

วันเดินทาง ผ๎ูใหญํ ทํานละ 
พักเด่ียว เพ่ิมทํานละ ราคาทัวร์ไมํรวม 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 

12-20 เม.ย.66 99,900 22,900 74,900 
 
 

  *** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
  *** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กวา่ 12 ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Oman Air เสน้ทาง กรุงเทพฯ-มสักตั-มวินิค / / มลิาน-มสักตั-กรุงเทพฯ ชัน้

ประหยดั และค่าโหลดสมัภาระไม่เกนิทีส่ายการบนิกาํหนดท่านละ 30 กโิลกรมั / ชิน้ (ท่านละ 1 ชิน้) และสาํหรบัถอืขึน้
เครื่องไม่เกนิ 7 กโิลกรมั / ท่าน 

 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ โดยคาํนวนจากวนัทีจ่องและออกตัว๋
โดยสาร หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัค่าน้ํามนัหรอืภาษใีดๆ 
จะตอ้งมกีารชาํระเพิม่ตามกฎและเงื่อนไขของสายการบนิ (อตัราค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิคาํนวณไว ้ณ วนัที ่16 พ.ย.2565) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) 
กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยชาํระค่าพกัเดีย่วเพิม่ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่า, พระราชวงัและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ อาํนวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถ / มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ / หวัหน้าทวัรท์ีบ่รกิารพรอ้มคณะตลอดการเดนิทาง 
 ค่าน้ําดื่มวนัละ 1 ขวด (จาํนวน 8 วนัทวัร)์ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่แีละภาษสีาํหรบันกัท่องเทีย่วหรอืภาษเีมอืงสาํหรบัการเขา้พกัในเมอืงทุกแห่ง 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิกรมธรรม ์1,500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาล

เท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอืน่อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตาม
เงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ และไม่รวมค่าใชจ้า่ยระหว่างการกกัตวัในต่างประเทศอนัสบืเนื่องจากโควดิ19 และเป็นไปตาม
เงื่อนไขของบรษิทัประกนั) 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ค่าบรกิาร 7%  
 

 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมบรกิารนดัหมายและการยื่นวซี่าเชงเกน้ ท่านละ 4,500 บาท (สาํหรบัการยื่นวซี่าเชงเกน้ประเทศอติาล ีและ

อตัราเรยีกเกบ็อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามอตัราแลกเปลีย่นเงนิสกุลต่างประเทศ) 

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 

 



 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแหง่ ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการ
บรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งชาํระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 

 ค่าอาหารหรอืเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 สญัญาณ Wifi และค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้สว่นพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมทีม่กีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรม

อาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบายของแต่ละโรงแรม)   
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน้ํามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบรกิาร
ทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั
อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 

 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง (กรณีทีส่าย
การบนิ / ประเทศปลายทางตอ้งการ) 

 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง (กรณีทีป่ระเทศ
ไทยตอ้งการผลตรวจ) 

 ค่าธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการด าเนินการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอื่นๆ ตามทีภ่าครฐัก าหนด 
(อาจมกีารเปลีย่นแปลงภายหลงัเป็นไปตามกลไกการเปลีย่นแปลงจากภาครฐัเป็นส าคญั)  

 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการทาํ Vaccine Passport 
 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการกกัตวัเมื่อมกีารตรวจพบโควดิในชว่งใดๆ 

 
 

 

การช าระเงิน   
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน  35,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน สาํหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์(และขอใหช้าํระค่าวซี่าเพิม่เตมิพรอ้มมดัจาํตามทีเ่รยีกเกบ็) สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทาง
อย่างน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 

 
การยกเลิก 
1. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีนํ่าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจาํ โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจาํตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และ
ค่าใชจ้่ายทีจ่าํเป็นอื่นๆ 

2. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีนํ่าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจาํตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอ
วซี่า และค่าใชจ้่ายทีจ่าํเป็นอื่นๆ 

3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัทาํการก่อนวนัทีนํ่าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีล่กูคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
 



 

 
หมายเหต ุ 
1. ผูท้ีส่ามารถเดนิทางเขา้ยโุรปไดน้ัน้ จะตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซนีครบโดสตามชนิดของวคัซนี ไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนการ

เดนิทาง โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีก่ลุ่มสหภาพยุโรปใหก้ารรบัรอง อาท ิไฟเซอร ์โมเดอน่า แอสตรา้ซเินกา้ จอหน์สนัแอนดจ์อหน์
สนั ซโินแวค ซโินฟารม์ เป็นตน้ และควรมเีอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีรวมถงึวคัซนีพาสปอรต์ 

2. รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

3. กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุทาํให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามกาํหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

5. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีก่อง
ตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

6. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
7. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย 
8. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

9. ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน้ําหนกัสว่น
ทีเ่กนิ 

10. ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

11. กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง

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 
 
 



ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

12. การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด้ หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

13. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฎเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 

14. เมื่อท่านตกลงชาํระเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด 

15. หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิตม์าสหรอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างสาํหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นคาํรอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่าํเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
2.รปูถ่ายสีขนาด 2 x 2 น้ิว หรือ 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 
หนังสือเดินทาง)   

- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ 
เน่ืองจากสถานทตูจะตอ้ง
สแกนรปูลงบนวซี่า   

- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, 
หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวก
หรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา ** 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเก้น  (อิตาลี)  ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วนั 

- ผูย้ื่นคาํรอ้งตอ้งแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันดัหมายยื่นคาํรอ้งทีศ่นูยย์ื่น 
- วนั/เวลานดัหมายเป็นไปตามกฎของสถานทตูและศนูยย์ื่น 
- รปูถ่ายหากไม่ไดม้าตรฐาน ตอ้งทาํการถ่ายใหม่ทีศ่นูยย์ื่น โดยผูย้ื่นคาํรอ้งตอ้งชาํระเงนิค่าถ่ายรปูดว้ยตนเอง 
- 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.ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 15 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัร

ดว้ยและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

4.หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
5.ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
6.ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
7.ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
8.ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 

9.หนังสือรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เป็นตน้ (หนงัสอืรบัรองการทาํงานตอ้งออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่น) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ สาํเนาบตัรประจาํตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการทาํงานตอ้งออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่น) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ตํ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นคาํรอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 

 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

10.หลกัฐานการเงิน   
 ใช ้Statement ออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัชขีองธนาคารใดๆ ชื่อ-สกุลสะกดถูกตอ้งตามหน้าพาสฯ ยอ้นหลงั 

6 เดอืนและอพัเดทเป้นปัจจุบนัทีส่ดุ ไม่เกนิ 14 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า  
 Bank Certify หรอื หนงัสอืรบัรองทางการเงนิจาธนาคาร โดยออกเป็นบญัชเีดยีวกนักบั Statement และขอออกหนงัสอื

ในวนัเดยีวกนักบั Statement 
 กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร (Bank Certify) 1 ฉบบัและตอ้งทาํจดหมาย

รบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูดว้ย อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ี
ภรรยา จะตอ้งมสีาํเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชี
น้อย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทาํจดหมายชีแ้จงเพื่อรบัรองการเงนิพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 



*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 

11.กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํรอ้งใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก

กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 
*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ

ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   
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เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
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เดนิทางดว้ยกนักบัทา่นหรอืไม่   ....... เดนิทางดว้ยกนั   ....... ไม่ไดเ้ดนิทางดว้ยกนั 
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