
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

นครรัฐวาติกัน เที่ยวชมมหาวิหารเซนตปเตอร สถาปตยกรรมล้ําคาที่สุดแหงหนึ่งของโลก 

เที่ยวเกาะเวนิส ชมวิวบรรยากาศของเวนิส 

แวะเที่ยวมิลาน มีช่ือเสียงในดานแฟชั่นและศิลปะ พรอมถายรูปกับมหาวิหารแหงมิลาน 

พักเมืองลูเซิรน เมืองเล็กๆอันแสนนารัก และชมสัญลักษณประจําเมืองลูเซิรนมี 2 อยาง คือ สะพานไมชาเปล  

     และ อีกสัญลักษณหนึ่งคือ สิงโตหินแกะสลัก 

วังหลังคาทองคํา เปนสัญลักษณสําคัญของเมืองอินสบรุค 

ชมทะเลสาบโวลฟกัง หนึ่งในทะเลสาบที่มีช่ือเสียงของประเทศออสเตรีย 

เมืองฮัลลทัทท เมืองไดชื่อวาตั้งอยูริมทะเลสาบที่สวยท่ีสุดในโลก จนไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก 

โปรแกรมนีค้ัดกรองมาเปนอยางดีเที่ยวครบ พักดี ทานเยี่ยม ไมเรงรีบ ไมอัดแนนจนกลายเปนชะแวปทัวร!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 



กําหนดการเดินทาง  

เดือนมกราคม  : 18 – 26 ม.ค. // 20 – 28 ม.ค. 

เดือนกุมภาพันธ  : 3 – 11 ก.พ. (วันมาฆบูชา) // 14 – 22 ก.พ. // 17 – 25 ก.พ. // 21 – 29 ก.พ.  

เดือนมีนาคม   : 2 – 10 มี.ค. // 7 – 15 มี.ค. // 13 – 21 มี.ค. // 16 – 24 มี.ค. //  21 – 29 มี.ค. // 30 มี.ค. – 7 เม.ย.      

(วันจักรี) 

เดือนเมษายน  : 27 เม.ย. – 5 พ.ค. (วันแรงงาน) 

เดือนพฤษภาคม  : 11 – 19 พ.ค. (วันพืชมงคล) // 25 พ.ค. – 2 มิ.ย. 

เดือนมิถุนายน : 8 – 16 มิ.ย. // 22 – 30 มิ.ย. 
 

วันแรก (1) กรุงเทพฯ –  โรม           (อิตาลี) 

17.00 น.   คณะผูเดินทางพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอร Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 

สังเกตปาย กราเซียกรุป เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระบัตร              

ที่นั่งขึ้นเครื่อง 

19.35  น. Q ออกเดินทางสู กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่QR 833/ QR 115 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา  

บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน 
 

วันที่สอง (2) โรม – กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนตปเตอร – โคลอสเซียม – น้ําพุเทรวี–่ บันไดสเปน – วิหารแพนเธออน      

–  ปซา 

05.55 น.     เดินทางถึง สนามบินลีโอนารโด ดารวินชี่ (ฟูมิซิโน)  หลังผานการตรวจคน

เขาเมืองและศุลกากรแลว นําทานเดินทางโดยรถโคชสู กรุงโรม เมืองหลวง

ของประเทศอิตาลี ซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมัน

เรืองอํานาจเมื่อราวกวา 2,000 ปที่ผานมา จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู    

นครรัฐวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเองเปนศูนยกลางของศาสนาคริสต

นิกายโรมันคาทอลิก นําทานเขาชมภายใน มหาวิหารเซนตปเตอร สถาปตยกรรมล้ําคาที่สุดแหงหนึ่งของโลกซึ่ง

ตกแตงอยางโออาหรูหรา ชมรูปปนแกะสลัก “เพียตา” ผลงานของศิลปนเอก ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบ

โดยเบอรนินี และยอดโดมขนาดใหญซึ่งปจจุบันเปนสิ่งล้ําคาคูบานคูเมืองของอิตาลีชมรองรอยของศูนยกลางแหง

จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ โรมัน ฟอรั่ม จากนั้นคณะแวะถายรูปที่ระลึกดานหนา สนามกีฬาโคลอสเซียม 

โบราณสถานเกาแก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก เคยเปนสนามกีฬายักษที่

สามารถจุคนไดกวา 50,000 คน การออกแบบอยางชาญฉลาดสรางใหสนาม

กีฬามีลักษณะเปนรูปวงรี เพื่อใหผูเขาชมรูสึกเขาใกลนักกีฬา ถือเปนตนแบบ

ของสนามกีฬาในปจจุบัน จากนั้นให ทานถายภายคูกับประตูชัยคอนสแนติน 

สัญลักษณแหงชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม” รถโคชนําทาน

วิ่งผานชมสถานที่ตางๆ รอบกรุงโรม 

 เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 จากนั้นนําทานชม น้ําพุเทรวี่ เปนน้ําพุที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก 

ชื่อ “เทรวี่” นั้นมาจากคําวา“ตรีวิอุม” หมายถึงพบกันของถนนสามสาย     

เปนอนุสรณสไตลบารอค ออกแบบและกอสรางโดย นิโคลา ซาลวี่  



 ซึ่งองคสมเด็จสันตะปาปาครีเมนตที่ 12ไดมอบหมายใหสรางขึ้นในป 1732 การกอสรางดําเนินเรื่อยมาจนกระทั่ง

ภายหลังการสิ้นพระชนมสมเด็จสันตะปาปาท่ี เออรบัน ที่ 8ไดหยุดชะงักลง และดําเนินการสรางตอมาจนแลวเสร็จใน

ป 1762 รวม ใชเวลาทั้งสิ้น 30ป ทางระบายน้ํา เวอรโก บริเวณลานดานหนานั้นกอสรางมากวา 2000ป ครั้งสมัยโรม

โบราณซึ่งปกครองโดยจักรพรรดิออกัสตัส ซึ่งตรงเวลา 19 ป กอนคริสตศักราช รูปปนแกะสลักที่เลิศหรูอลังการที่อวด

โฉมใหผูไปเยือนไดยลนั้น ไดแนวคิดจากความยิ่งใหญของเทพเจาเนปจูน “เทพแหงทองทะเล” วากันวาหากใครที่ได

โยนเหรียญลงไปในน้ําเขาหรือเธอผูนั้นจะไดกลับมาเยือนอีกในสักวัน จากนั้น

ใหคณะไดถายรูปภาพคู บันไดสเปน เปนบันไดในกรุงโรมประเทศอิตาลี ไดรับ

การออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ชื่อ Francesco de Sanctis เชื่อม

ระหวาง Piazza di Spagna และ Piazza Trinità dei Monti เปนบันไดที่

กวางที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป มีขั้นบันไดทั้งหมด 138 ขั้น ใชสําหรับเดิน

เลนหรือเลือกซื้อสินคาตางๆ ที่ยาน บันไดสเปน นับวาเปนแหลงพักผอนของ

ชาวอิตาลีและ นักทองเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ นําทานชม วิหารแพนเธออน 

เปนสถาปตยกรรมสําคัญ สรางขึ้น โดยจักรพรรดิมารคุส วิบซานิอุส อะกริบปา 

จุดมุงหมายในการสรางไมชัดเจนตอมามีการสรางใหมในสมัยจักรพรรดิ        

ฮาเดรียน ใน ค.ศ. 126 และซอมใหญในป ค.ศ. 202 โดยจักรพรรดิ์เซพติมิอุส 

เซเวรุส และคาราคาลาการกอสรางในสมัยจักรพรรดิฮาเดรียนมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเทวสถานของเทพเจาโรมัน     

7 องคหรือเทพแหงดาวในระบบสุริยะ APOLLO พระอาทิตย DIANA พระจันทร MARS อังคาร MERCURY พุธ 

JUPITER พฤหัส VENUS ศุกร SATURN เสาร ลักษณะเดนของตัววิหารคือมีหลังคาทรงกลม

และโคงเปนครึ่งวงกลมวางอยูบนเสาหินแกรนิตขนาดมหึมา วิหารมีความสูงถึง 43.3 เมตร 

รายละเอียดของโดมหลังคาภายในวิหาร รวมถึงโครงสรางที่แข็งแรงและยืนหยัดมานานกวา

สองพันป ตั้งแตคริสตษตวรรษที่ 7 เปนตนมา วิหารแหงนี้ถูกใชเปนโบสถโรมันแคธอริค อุทิศ

แดพระแมมารีและผูพลีชีพเพื่อศาสนา ออกเดินทางสู แควนทอสคานา เมืองปซา ทานจะได

ชมทิวทัศนอันสวยงามของบานเรือนแบบอิตาลีและปราสาทตั้งสูงสงางามอยูบนเนินเขา      

และเปนแหลงผลิตไวทชั้นดีของเมืองนี้ 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง สปาเก็ตตี้ตนตําหรับอิตาลี + อาหารจานหลัก (เมนคอรส)  

 + ของหวาน) 

 

 

 

 

  

  พักคางคืน ณ GALILEI  HOTEL หรือเทียบเทา (คืนที่ 1) 
 

 

 



วันที่สาม (3) เมืองปซา – หอเอนปซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก – เมสเตร – นั่งเรือสูเกาะเวนิส – สะพานถอนลม

หายใจ – จัตุรัสซานมารโค – วิหารซานมารโค  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานชม หอเอนเมืองปซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก ที่เมืองปซา ประเทศอิตาลีเปนหอทรงกระบอก 8 ชั้น 

สรางดวยหินออนสูง 181 ฟุต เริ่มสรางเมื่อ ค.ศ.1174 แตการกอสรางตองหยุดชะงักลงเมื่อกอสรางไปไดประมาณ     

4-5 ชั้น เนื่องจากพื้นดินใตอาคารเริ่มยุบลงจากการที่

รากฐานของอาคารไมมั่นคงพอ อยางไรก็ตามตอมาไดมี

การกอสร า ง เพิ่ ม เติมจนเสร็จสิ้ น เรียบรอย เมื่ อป        

ค.ศ.1350 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงบางสวนของโครงสราง

ดานบนไปจากแผนผังเดิมเพื่อถวงดุลกับการเอียงของหอ 

โดยรวมระยะเวลากอสรางทั้งสิ้น 176 ป แตตัวหอก็ยังเอนไปจากแนวตั้งฉากถึง 14 ฟุต ปจจุบันนี้ไดปดไมให

นักทองเที่ยวขึ้นไปชมขางบนแลว เนื่องจากวาหอจะเอนลงเรื่อยๆ ซึ่งบรรดาวิศวกรกําลังหาทางที่จะหยุดยั้งการเอน

และอนุรักษใหมีสภาพเอียงไวใหอนุชนรุนหลังไดชมไปอีกนานๆ สําหรับหอเอนปซานี้ภายในมีเสาหินออนที่สลัก

ลวดลายดวยฝมือจิตรกรชื่อดังแหงยุคไดสลักลวดลายไวสวยงามมาก ณ ที่หอเอนปซาแหงนี้เปนที่ที่กาลิเลโอขึ้นไปทํา

การทดลองทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลก  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (อาหารจีน) 

บาย นําทานเดินทางสู เกาะเวนิส – เมรเตร เมืองทองเที่ยวที่ไดรับการกลาวขานวาโรแมนติกที่สุดแหงหนึ่งของโลก        

“เมืองที่ใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกวา 400 แหง 

เดินทางสู เกาะซานมารโค ศูนยกลางของนครเวนิสระหวางทางทานจะได

ชมอนุสาวรียของพระเจาวิคเตอรเอมานูเอลที่ 2 บิดาของชาวอิตาเลี่ยน    

ใหท านได ถ ายภาพคู กับสะพานถอนหายใจ  ที่ เ ชื่ อมตอระหว า ง         

“Doge Palace” ซึ่งเคยเปนที่ประทับของเจาผูครองนครเวนิซในอดีต    

อีกทั้งยังเปนศูนยกลางของการปกครองแควนในยุคสมัยนั้นอีกดวย       

ชมจัตุรัสเซนตมารคโค ที่มีโบสถเซนตมารคเปนฉากหลัง สรางดวยสถาปตยกรรมไบแซนไทน อิสระเลือกชอปปงสินคา

พื้นเมืองของเวนิซตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแกวมูราโน ตนตํารับของการเปาแกวของชาวมูราโน เปนเอกลักษณเฉพาะ

มาตั้งแตบรรพชน โดยเครื่องแกวแตละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเปนทีย่อมรับจากนักทองเที่ยวทั่วโลก ไดเวลาสมควร

นําทานเดินทางกลับเมืองเมสเตร 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร 

 (อาหารพื้นเมือง พิซซาตนตําหรับอิตาลี+ อาหารจานหลัก (เมนคอรส)+ของหวาน) 

 

 

 

 
 

  พักคางคืน ณ Holiday Inn Venice Mestre Marghera หรือเทียบเทา (คืนที่ 2) 

 



วันที่สี ่(4)      เมสเตร – มิลาน – ลูเซิรน               (สวิตเซอรแลนด) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางไปยัง เมืองมิลาน เปนเมืองหลวงของแควนลอมบารเดีย และเปนเมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศ

อิตาลี ตั้งอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี มีชื่อเสียงในดานแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดใหเปนเมืองแฟชั่นในลักษณะ

เดียวกับ นิวยอรก ปารีส ลอนดอน และ โรม นอกจากนี้มิลานยังเปนที่รูจักจาก

ประเพณีคริสตมาสที่เรียกวา ปาเนตโตเน (Panettone) อุตสาหกรรม ผาไหม 

และแหลงผลิตรถยนต อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึง สโมสรฟุตบอลอินเตอรมิลาน   

และสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน ถายรูปกับ มหาวิหารแหงมิลาน (Duomo di 

Milano) เปนสัญลักษณที่โดดเดนที่สุดของเมืองมิลาน และเปนวิหารหินออน

สถาปตยกรรมโกธิกที่ใหญที่สุดในโลก ซึ่งใชเวลาสรางนานถึง 500 ป ลักษณะเดน

ของวิหารที่นอกเหนือจากความวิจิตรงดงามแลว ยังประดับประดาไปดวยรูปนนับกวา 3000 รูป ที่สวยงามไมแพกัน

  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (อาหารจีน) 

บาย หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน เมืองนี้ตั้งอยูริมทะเลสาบขนาดใหญที่ชื่อวา เวียวาลด สแตรทเตอร        

อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  (ฟองดู ตนตําหรับสวิตเซอรแลนด) 

  พักคางคืน ณ  ASTORIA LUCERNE หรือเทียบเทา (คืนที ่3) 

 

วันที่หา (5)     พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ําน้ําแข็ง 1000ป – สะพานไมชาเปล – อนุสาวรียสิงโต        (สวิตเซอรแลนด) 

เชา    บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําคณะออกเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศขึ้นมุงหนาขึ้นสูหมูบานกรินเดลวาลดกรุน เพื่อนําทานขึ้นรถไฟ          

สายจุงฟราวบาหเนน ระหวางการเดินทางทานจะไดชมวิวทิวทัศนแบบ

สวิสเซอรแลนดขนานแท ที่มีทุงหญาอันเขียวขจี ดอกไมปาบานสะพรั่ง

ในฤดูใบไมผลิ หรือใบไมเปลี่ยนสีในชวงฤดูใบไมลวงบานหลังนอยใหญ

ปลูกแบบนารักๆทรงสวิสชาเลต ฝูงวัวพื้นเมืองที่กระจัดกระจายแทะเล็ม

หญาอยูทั่วบริเวณ ลําธารน้ําธรรมชาติเล็กๆที่ใสสะอาดและฉากหลังที่มี

ภูเขาหิมะตั้งตระหงานขาวโพลน ซึ่งจะทําใหคณะไดรับความประทับใจ

เปนอยางยิ่ง พรอมนําคณะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ นั่งรถไฟชมวิวทองเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแหงแอลป  

แลวเปลี่ยนเปนรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลนไชเด็ก รถไฟที่จะนําทานเดินทางลอดอุโมงคที่ชาวสวิสฯไดขุดเจาะไวที่

ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทั่งถึง สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่งมี

ความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) จุดสูงสุดคือลานน้ําแข็งขนาดใหญเรียกวา 

Sphinx นักทองเที่ยวหลายๆ คนบอกวาที่นี่สวยงามดุจดินแดนแหงสวรรค 

เพราะยอดเขาแหงนี้ปกคลุมดวยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งป ในป 2001 อิสระให

ท านถายภาพความประทับ ใจตามอัธยาศัยกับแบบจุ ใจ  ไมมี เ ร งรีบ          

จากนั้นนําทาน ชมถํ้านํ้าแข็ง1,000 ป  ที่สรางโดยการเจาะธารน้ําแข็งเขาไป

ถึง 30 เมตร พรอมชมน้ําแข็งแกะสลักรูปรางตาง จากนั้นชมวิวทิวทัศนและสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และ        

ไมควรพลาดการสงโปสการดจากที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในโลก พรอมซื้อของที่ระลึกตางๆ ตามอัธยาศัย... 



เที่ยง    บริการอาหารกลางวันเมนูที่ดีที่สุด ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา  

บาย นําทานขึ้น สวิสสฟงซ หรืออาคารสังเกตุการณ ที่ความสูง 3,571 เมตร/11,716 ฟต ทานสามารถชมวิวไดรอบ      

360 องศา จากระเบียงไดประสบการณแสนประทับใจการเดินทางสู ยุงค ฟราวยอรค-หลังคายุโรป ไปแลวไมไดมา

จุดชมวิวจุดนี้เหมือนมาไมถึง ไดเวลาอันสมควรนําคณะ

เดินทางลงจากยอดเขาโดยเสนทางรถไฟอีกดานหนึ่งเพื่อ 

เปลี่ยนบรรยากาศ ไมใหซ้ําทางเดิมผานเมือง เวนเกน     

เมืองที่สรางบานแบบสวิตเซอรแลนด ซึ่งมีความสวยงาม

มากจนยากที่จะลืม แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลนไชเด็คซึ่ง

บริเวณสถานีนี้ ลนเกลารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาแลว จนกระทั่งถึงเมืองเลาเทนบรุนเนน (LAUTERBRUNNEN)  

หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน นําทานชมสะพานไมชาเปล สัญลักษณของเมืองลูเซิรน สะพานไมที่

เกาแกมีอายุหลายรอยป นําทานชม อนุสาวรียสิงโต สัญลักษณของความซื่อสัตยและกลาหาญของชาว

สวิสเซอรแลนด ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศสระหวางการตอสูปองกันพระราชวังในคราวปฏิวัติใหญของฝรั่งเศส

แกะสลักอยูบนหนาผาหิน 

 ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

  พักคางคืน ณ  Astoria Lucerne หรือเทียบเทา (คืนที่ 4) 
 

วันที่หก (6)    เมืองลูเซิรน – อินสบรุค – วังหลังคาทองคํา – เซนตโวลฟกัง           (ออสเตรีย) 

เชา    บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู เมืองอินสบรุค ประเทศออสเตรีย เปนเมืองหลวงของรัฐทิโรล ซึ่งอยูทางตะวันตกของประเทศ

ออสเตรีย ตั้งอยูบนที่ราบลุมแมน้ําอินน กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป เดิมเปนเมืองตากอากาศของจักรพรรดิแม็กซิ

มิเลียนแหงราชวงศฮอฟบวรก เพราะอากาศดีมากผูที่เขามาปกครองจักรวรรดิออสเตรียตางก็ตองติดใจมาพักผอนใน

เมืองแหงนี้ ไมวาจะเปน พระนางมาเรีย เทเรเซีย ผูยิ่งใหญ หรือแมแตนโปเลียน โบนาปารต ระหวางทางพักผอนตาม

อัธยาศัยเพลิดเพลินกับทิวทัศนของสองขางทางจากนั้นนําทานชมความรมรื่น

ของสวนสาธารณะฮอฟการเดน ถายรูปกับวังหลังคาทองคํา เปนสัญลักษณ

สําคัญของเมืองอินสบรุค ซึ่งตั้งอยูในเขตเมืองเกา สรางขึ้นโดยจักรพรรดิ 

Friedrich ที่ 4 ในชวงตนศตวรรษที่ 15 สําหรับเปนที่ประทับของผูปกครอง

แควนทิโรล ตอมาจักรพรรดิ Maximilian ทรงปรับเปลี่ยนโกลเดนรูฟใหเปน

สไตลโกธิกผสมบาโรก และไดทรงตกแตงสวนของหลังคาที่ยื่นออกมาจากระเบียงดวยทองคําแท จํานวน 2,738 แผน 

เพื่อใชเปนที่ทอดพระเนตรเทศกาลตางๆ ที่จัดขึ้นบริเวณจัตุรัสดานหนาที่ประทับ ปจจุบันโกลเดนรูฟกลายเปน

สํานักงานการประชุมอัลไพนนานาชาติ เสาสูงอนาซอล จากนั้นใหทานไดชอปปง เครื่องแกวคริสตัน ซึ่งมีชื่อเสียง     

โดงดังสุดของออสเตรีย ใหทานถายรูปบริเวณ River Inn 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน) 

 นําทานสู เมืองซังคท โวลฟกัง มีชื่อมาจากเซนตโวลฟกัง (heiligen Wolfgang) 

เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ โดยนําชื่อของนักบุญโวลฟกังที่มีชีวิตอยูในชวงปลาย

ศตวรรษที่ 10 และทานไดสรางโบสถเล็กๆ ขึ้นมาหลังหนึ่งซึ่งปจจุบันนี้ก็ไดเปน

โบสถประจําเมืองและมีสถาปตยกรรมที่โดดเดนมากที่สุดแหงหนึ่งในยุโรป ชมทะเลสาบโวลฟกัง เปนทะเลสาบธาร

น้ําแข็งซึ่งตั้งอยูในหุบเขาทางตะวันออกในรัฐซาลซบูรกของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูในแหลงมรดกโลกซัลทซคัมเมอร



กูท  

ค่ํา    บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 พักคางคืน ณ SCALARIA ( ทุกหองสามารถเห็นวิวทะเลสาบ)  หรือเทียบเทา (คืนที ่5) 
 

วันทีเ่จ็ด (7)    ฮัลลทัทท – ซาลสเบิรก – สวนมิราเบล – บานโมสารท  –   นครมิวนิค         (เยอรมันนี) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นทานเดินทางสู เมืองฮัลลทัทท เมืองไดชื่อวาตั้งอยูริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนไดรับการขึ้นทะเบียน

เปนมรดกโลก ฮัลลทัทท เปนเมืองทองเที่ยวเล็กๆ ที่ตั้งอยูทางฝงตะวันตกเฉียงใต

ของทะเลสาบฮัลลทัทท (Lake Hallstatt) หรือฮัลลชตัททเทอรซี (Hallstatter 

See) ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซคัมเมอรกุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทาง

ประวัติศาสตรที่สําคัญมากแหงหนึ่งของประเทศออสเตรีย อิสระใหทานเดินชม

บรรยากาศตามอัธยาศัย หรือทานสามารถเขาไปพิสูจนความกลาที่ ไบนเอาส 

หรือโบนเฮาส  ซึ่ ง เปนอาคารขนาดเล็กที่แยกตัวออกจากคริสตจักรภายในเปนที่ เก็บหัวกะโหลกมากกวา            

1,200 กะโหลก สวนใหญเปนคนที่เสียชีวิตใน ศตวรรษที่ 18-19 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษสุดกับ เมนูปลาเทรา 

บาย จากนั้นนําทานออกเดินทางไปยังเมือง ซาลสเบิรก เปนเมืองที่ใหญที่สุดลําดับที่ 4 ในประเทศออสเตรีย และเปนเมือง

หลวงของรัฐซาลซเบิรก เมืองเกาของซาลทซบูกรกและสถาปตยกรรมบาโรกเปนหนึ่งในใจกลางเมืองที่ถูกดูแลรักษา

อยางดีที่สุดในกลุมประเทศที่พูดภาษาเยอรมันดวยกัน และไดรับการยูเนสโกขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลก ในป       

พ.ศ.2540 ซาลซเบิรกเปนที่จดจํากันในฐานะที่ตั้งอยูบนเทือกเขาแอลป เมืองแหงมนเสนหของเสียงดนตรี และเปน

บานเกิดของศิลปนเอก ของโลก โวฟกัง อมาดิอุส โมสารท ถึงซาลสเบิรกใหทานไดถายรูปภายใน สวนมิราเบล ที่เคย

ใชเปนที่ถายทําภาพยนตรเรื่อง The Sound of  Music จากนั้นนําทานเดิน

ขามสะพานขามแมน้ําซาลซาค ไปยังยานถนนคนเดิน นําทานไปถายรูปบาน

โมสารท จากดานนอก จากนั้นใหทานอิสระเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก     

ของฝาก นําทานเดินทางสู ใจกลางนครมิวนิค เปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสาม

ของประเทศ (รองจากเบอรลินและฮัมบูรก) และเปนหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุด

ของยุโรปเมืองตั้งอยูบนแมน้ําอีซารเหนือเทือกเขาแอลป) นําทานชม จัตุรัสมา

เรียนพาซ ยานใจกลางเมืองเกาของมิวนิค ที่ตั้งของศาลาวาการเมืองเกาที่งดงามดวยศิลปะโกธิค และวิหารแมพระ

โบสถใหญที่มีโดมเปนรูปทรงคลาย    หัวหอมใหญ    

ค่ํา             บริการอาหารค่ําที่ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนูขาหมูเยอรมัน+เบียร 

              พักคางคืน ณ MERCURE HOTEL MUNCHEN NEUPERLACH SUD เทียบเทา (คืนท่ี 6) 
 

วันทีแ่ปด (8) มิวนิค – สนามฟุตบอล อลิอันซอลินา ( Allianz Arena ) – BMW WELT 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู BMW WELT อาคารสถาปตยกรรมสมัยใหมภายในจัดแสดงรถยนตรุน ใหมทุกรุนของบีเอ็มดับบลิว 

อิสระใหทานเดินชมความสวยงามของรถ หรือเลือกซื้อของที่ระลึก จากนั้น  

นําทานไปยัง สนามอัลลิอันซอาเรนา มีชื่อเลนวา "เรือยาง" เปนสนาม

ฟุตบอลในประเทศเยอรมนี ตั้งอยูทางทิศเหนือของเมืองมิวนิก เริ่มกอสราง



ตั้งแตวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และเสร็จสมบูรณเปดใชงานเมื่อ      วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 รวมคา

กอสรางทั้งหมด 340 ลานยูโร ปจจุบันทีมที่ใชสนามไดแก สโมสรฟุตบอลบาเยิรนมิวนิก และเทเอสเฟา1860 มิวนิก 

ใหทานไดถายรูปจากดานนอกของสนามกีฬาแหงนี้ และทานสามารถเลือกซ้ือสินคาของที่ระลึกของสโมสรได ตาม

อัธยาศัยจากนั้นนําทานออกเดินทางสูสนามบิน มิวนิคพื่อเตรียมเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

15.50 น. Q ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ  เที่ยวบินที่ QR 085 / QR 836 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา บริการอาหารและ

เครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน 
 

วันที่เกา (9)     ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ             ( กรุงเทพฯ) 

13.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดวยความสวัสดี...พรอมความประทับใจมิรูลืม 

   
ขอบคุณทานที่ใชบริการ 

 

 อิตาลี  สวิตเซอรแลนด  ออสเตรีย เยอรมัน 9 วัน 

โดย QATAR AIRWAYS 

อัตราคาบริการ 
ผูใหญ 

(พักหองคู) 

พักเดี่ยว 

จายเพิ่ม 

วันที่ 18 – 26 ม.ค. 73,999 15,000 

วันที่ 20 – 28 ม.ค. 73,999 15,000 

วันที่ 3 – 11 ก.พ. (วันมาฆบูชา) 73,999 15,000 

วันที่ 14 – 22 ก.พ. 73,999 15,000 

วันที่ 17 – 25 ก.พ. 73,999 15,000 

วันที่ 21 – 29 ก.พ. 73,999 15,000 

วันที่ 2 – 10 มี.ค. 73,999 15,000 

วันที่ 7 – 15 มี.ค. 73,999 15,000 

วันที่ 13 – 21 มี.ค. 73,999 15,000 

วันที่ 16 – 24 มี.ค. 73,999 15,000 

วันที่ 21 – 29 มี.ค. 73,999 15,000 

วันที่ 30 มี.ค. – 7 เม.ย. (วันจักรี) 73,999 15,000 

วันที่ 27 เม.ย. – 5 พ.ค. (วันแรงงาน) 75,999 15,000 

วันที่ 11 – 19 พ.ค. (วันพืชมงคล) 75,999 15,000 

วันที่ 25 พ.ค. – 2 มิ.ย. 75,999 15,000 

วันที่ 8 – 16 มิ.ย.  75,999 15,000 

วันที่ 22 – 30 มิ.ย.  75,999 15,000 

 

 



** ราคาดังกลาวอาจมกีารปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม ** 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายมุากกวา 6 ปขึ้นไป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทัวรเปนการตกแตงเพื่อการโฆษณาเทานั้น ** 

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผูรวมเดินทางนอยกวา 20 ทาน*** 

สําหรับทานที่เปนมุสลิม ,  ทานมังสวิรัต ิ , ไมทานหมู  , ไมทานเนื้อ , ไมทานไก , ไมทานปลา   

โปรดแจงลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห 
 

* ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ทานจะตองแจงลวงหนากอนทําการยื่นวีซา ซึ่งจะมีคาใชจายแตกตาง และตองมีคาใชจายในการ

เลื่อนตั๋ว และเอกสารเพิ่มเติม เชนเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยูตอ  

***หมายเหตุขอสําคัญที่ทานควรทราบ*** 

1) ในการยื่นวีซา ทางบริษัท จะทําการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเปนผูกําหนดวันและเวลาใหเขาไปยื่นวีซา เปนการยื่น   

วีซาแบบกรุปเทานั้น (ปกติสถานทูตจะใหเขาไปยื่นวีซา 15 วันกอนเดินทาง)  ซึ่งอัตราคาใชจายรวมอยูในรายการทัวรแลว 

2) ในกรณีที่ทานไมสามารถมายื่นวีซาตามวันที่บริษัทแจงไว ทําใหวันยื่นวีซาเหลือนอยกวา 15 วันกอนการเดินทาง ทาน

จะตองจายเงินคาวีซาเพิ่มทานละ 2,600 บาท (PREMIUM + FAST TRACK) เงินจํานวนนี้ ทานสามารถจายเงินที่ตัวแทนยื่น   

วีซาดวยตัวทานเองในวันที่ทานยื่นวีซา  
 

***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวรและเงื่อนไขตางๆของบริษัท เมื่อทานไดชําระเงินมัดจํางวดแรกแลว        

ทางบริษัทถือวาทานไดรับทราบและยอมรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทเปนที่เรียบรอยแลว *** 

 

อัตรานี้รวม 

1) คาตั๋วเครื่องบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทางไปและกลับพรอมคณะ (น้ําหนักกระเปาใบใหญทานละ 30 กิโลกรัม / 

กระเปาถือขึ้นเครื่องทานละ 7 กิโลกรัม) 
2)    คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3)    คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง (กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน    

12 ชั่วโมง/วัน) 
4) คา COACH TAX และคาภาษีผานเขาเมอืงตางๆ  

5)    คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพรอมอาหารเชาหรือเทียบเทา (โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ 

เนื่องจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงาน
เทศกาล งานแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลทําใหตองมีการเปลี่ยนยายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความ

เหมาะสมและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ) 

6)    คาอาหารเลิศรสทุกมือ้ท่ีระบุตามรายการ 
7)    คาบัตรเขาชมสถานทีแ่ละการแสดงทุกแหงท่ีระบุตามรายการ 

8)    คาวีซาทองเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมยื่นวีซาให ไมวาวีซาจะผานหรือไม) 

9)    คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ 
10)  คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) เทานั้น ทานใดตองการซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมโปรดติดตอบริษัททัวร 
 
 
 
 



อัตรานี้ไมรวม 
1)    ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (กรณีตองการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 

2)    คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพเิศษ ฯลฯ 

3)    คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ  
4)    คาน้ําหนักสวนที่เกนิ 30 กิโลกรัม  และมจีํานวนมากกวา 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)  

5) คาทิปหัวหนาทัวร 20 ยูโรตอทาน 

6)  คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ทานละ 15 ยูโร) 
***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขตางๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวรของบริษัท กอนทานทําการจองทัวร*** 
 

เงื่อนไขการสํารองท่ีนั่ง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 50 วันกอนการเดินทาง พรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท ยกเวนชวงเทศกาลคริสตมาส / 

เทศกาลปใหม / เทศกาลสงกรานต  มัดจําทานละ 40,000 บาท 

 สวนที่เหลือชําระทันทีหรือกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วันไมวาผลของวีซาจะออกหรือไมออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือวา

ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ

 การยกเลิกตองแจงลวงหนา 50 วันกอนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินงวดแรก (ทานละ30,000บาท) 

ยกเวนชวงเทศกาลคริสตมาส / เทศกาลปใหม / เทศกาลสงกรานต  มัดจําทานละ 40,000 บาท 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจําเปนตองขอหัก 50 % ของราคาทัวร 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริษัทฯ มีความจําเปนตองขอหัก 80 % ของราคาทัวร 

 กรณียกเลิกกะทันหันกอนการเดินทางไมเกิน 10 วัน เนื่องจากมีคาใชจายในการดําเนินการที่ไดชําระไปแลวจํานวนมาก บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆ 

 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 15 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนื่องจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน, หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป,   

ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง 

 ในการยื่นวีซา ทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรน

ลายนิ้วมือ โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

 เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มี

ความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมี

ผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั้น มิไดเปนผู

พิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปนี้ 

- ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

- คาธรรมเนียมวีซา คาดําเนินการและ คาบริการ  4,500 บาท 

- คาตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบิน

ถาออกตั๋วมาแลวไมสามรถ REFUND ไดเนื่องจากบริษัทจองตั๋วเปนตั๋วกรุปซึ่งตั๋วกรุปจะไมสามรถ REFUND คืนได  

- คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที  



หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดคาใชจายทั้งหมด 100%ไมวากรณี

ใดๆทั้งสิ้น 

 ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแตทานไมสงเอกสารตามที่ขอมาใหทางบริษัท / เอกสารของทานไมนาเชื่อถือ /     

มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไมทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตกําหนด (มาสาย) / ไมรับโทรศัพทสถานทูต / การใช

คําพูดไมสุภาพกับสถานทูต และสงผลทําใหวีซาไมผานการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินใหทาน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่บริษัทระบุใน รายการ

เดินทาง บริษัทของสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะ

สํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ 

เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุปคอนเฟรม 100% กอนที่จะ

สํารองยานพาหนะ 
 

หมายเหตุ   

1. กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจากการลาชา (ดีเลย) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการกอจราจล ภัยธรรมชาติ รถติด  

ทําใหไมสามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมไดครบถวนตามโปรแกรมทัวรที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไมคืน

คาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเปนเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไมไดรับคาชดเชยใด ๆ 

ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน แตทางบรษิัทฯ จะคงไวซึ่งผลประโยชนสูงสุดที่ลูกคาพึงจะไดรับอยางเต็มความสามารถ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการไดตามความเหมาะสมโดยไม

ตองแจงลวงหนา และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจําเปนสุดวิสัย โดยจะพยายามใหเกิด

ประโยชนสูงสุดกับทาน 

3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอยางตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน 

สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ทองเที่ยวที่มีคิวยาวจนทําใหโปรแกรมตอไปเสียหาย แตยังคงจะรักษา มาตราฐานการ

บริการ และประโยชนของลูกคาทุกทานไวเหมือนเดิม 

4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบในสวนที่เปนทรัพยสินสวนตัว ไมวาบางสวนหรือ ทั้งหมด อาทิเชน พาสปอรต,      

ของมีคา, กระเปาเงิน, กระเปาเดินทาง เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการขอวีซาอิตาลี 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาทัวร (ใชเวลาพิจารณาวีซา 15 วันทําการ และตองมาแสดงตนที่สถานฑูต) 

1.  หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไดเกิน 6 เดือนขึ้นไป ถามีหนังสือเดินทางเลมเกากรุณาแนบมาดวย ตองมีหนาวางเหลือ

สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา 

2. รูปถายปจจุบันหนาตรง 2X1.5 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ใชรูปสี พื้นฉากหลังสีขาวเทานั้น อายุรูปไมเกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง       

2 รูป) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไวดานหลังรูป หามใสคอนแทคเลนส หรือ บิ๊กอายในการถายรูป / หามใส

เครื่องประดับในการถายรูป 

3. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / สําเนาใบมรณะบัตร/ สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืนๆ  

4. สําเนาบัตรประชาชน  

5. สําเนาทะเบียนบาน 

6. สําเนาสูติบัตร (สําหรับเด็กต่ํากวา 20 ปบริบูรณ)  

7. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ: เดินทางตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี ้ 

7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้น และให

ระบุวา ยินยอมใหเดินทางกับใคร มคีวามสัมพันธอยางไรกับครอบครัว (พอและเมตองมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซาดวย) 

7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุวา 

มารดายินยอมใหเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) (แมตองมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซาดวย) 

7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุวา บิดา

ยินยอมใหเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) (พอตองมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซาดวย) 

7.4 กรณีพอและแมหยาราง หรือเสียชีวิต ตองแนบใบหยา หรือ ใบมรณะบัตร เพื่อเปนการยืนยัน 

7.5 ใหแนบสําเนาพาสปอรตของพอ และ แม (หากไมมีใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของพอและแม) 

7.6 เด็กอยูในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น เชน 

สําเนาใบหยา พรอมทั้งบันทึกการหยาซึ่งแสดงวาเปนผูรับผิดชอบเด็ก เด็กอยูในความปกครองของผูอื่น จะตองมีหลักฐานรับรอง

วาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น เชน หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เปนตน พรอมแนบหลักฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูที่

เด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น  

8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเทานั้น**จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ   

 TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูต) ไมตองระบุวันลา และประเทศท่ีเดินทาง ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน ) 

8.1 กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผูประกอบกิจการ ( สําเนาอายุไมเกิน 3 เดือน ) 

8.2 กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยที่มีชื่อผูเปนเจาของรานคา (สําเนา) 

8.3 กรณีที่เปนพนักงานบริษัทฯ : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุชื่อ-นามสกุล, ตําแหนง, วัน/เดือน/ปที่เริ่มทํางาน 

เงินเดือนในจดหมายตองมีหัวกระดาษบริษัทและตราประทับบริษัทดวยพิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น (ตัวจริงอายุไมเกิน1เดือน) 

8.4 กรณีที่เปนขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น ( ใสป เปน ค.ศ. เทานนั้น หามใสป

เปน พ.ศ.) ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน ) 

8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 

8.6 กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นวากําลังศึกษาอยูระบุชั้นปที่ศึกษา พิมพเปน

ภาษาอังกฤษเทานั้น / พรอมสําเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา  ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน ) 



8.7 กรณีเปนแมคา, ทําธุรกิจสวนตัว, ทําอาชีพอิสระ ตองพิมพจดหมายรับรองตัวเอง เปนภาษาอังกฤษ พรอมทั้งแนบรูปถาย

สถานที่ทํางานมาดวย รูปถายอยางนอย 3-5 ใบ   

9.  หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพยเทานั้น) 

9.1  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเทานั้น พรอมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)         

เปนภาษาอังกฤษ **ตองเปนบัญชีเดียวกันเทานั้น**   (กรุณานําสมุดเงินฝากเลมจริงมาวันที่ยื่นวีซาดวย) 

 เงินฝากออมทรัพย (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ตองมีไมต่ํากวา 100,000 บาท ตอการยื่นวีซา 1 ทาน และ ตองมีการเขา

ออกของเงินสม่ําเสมอ หามทําการโอนเงินเขาไปในครั้งเดียวเปนยอดใหญกอนการยื่นวีซาเด็ดขาด!!) 

**ถาในสมุดบัญชีธนาคารการเงินไมไดอัพเดททุกเดือนรบกวนใหขอสเตทเมนจากธนาคาร (ขอสเตทเมนเปนภาษาไทย)** 

 การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปจจุบัน และ ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี 

ตองปรับสมุดกอนวันที่จะยื่นวีซา 7 วัน เชนทานไดคิวยื่นวีซาวันที่ 18 กันยายน 2557 สําเนาสมุดบัญชีที่ทานตองใชในการยื่นวีซา 

ตองปรับสมุด ณ วันที่ 12 กันยายน 2557 หรือ หลังจากนั้น หากทานปรับสมุดบัญชีกอนหนานั้น จะใชเปนเอกสารแสดงหลักฐาน

ทางการเงินไมได สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อยางไรก็ตาม ทานสามารถสงเอกสารมาทางบริษัททัวรฯ เพื่อเตรียมการลวงหนา 

และ สง Fax สมุดบัญชีหนาสุดทายที่ไดทําการปรับสมุดมาใหทางบริษัททัวร เพื่อใชในการแนบเปนเอกสารยื่นวีซาตอไปได หรือ 

ถายเอกสารหนาที่ปรับสมุดภายใน 7 วัน และถือมาเพิ่มเติมในวันที่ยื่นวีซา 

 การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  (ขอเปนภาษาอังกฤษ) ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นับจาก

วันที่ไดคิวยื่นวีซา พรอมทั้งตองระบุ จํานวนเงินเปนตัวเลขลงในหนังสือรับรองดวย เชนทานไดคิวยื่นวีซาวันที่ 18 กันยายน 2557 

หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใชในการยื่นวีซา ตองออกให ณ วันที่ 4 กันยายน 2557 หรือ หลังจากนั้นเทานั้น 

จดหมายรับรองจากธนาคารใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูต) โดยไมตองระบุวัน และประเทศที่

เดินทาง (ชื่อในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตองถูกตองและตรงตามหนาพาสปอรต วันที่ขอ

หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหนําสําเนาหนาพาสปอรตไปดวย เพื่อไมใหผิดพลาดในการออกเอกสาร) 

****** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ****** 

10.  ในกรณีท่ีมีผูรับรองคาใชจาย ตองมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี ้ 

10.1 จดหมายจากผูรับรองคาใชจาย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเดินทางกับผูรับรอง

คาใชจาย เชน ทะเบียนบาน และตองเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พอ, แม สามารถรับรองคาใชจายใหบุตรได / สามี ภรรยา 

ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหกันและกันได / (ปู, ยา, ตา, ยาย, ลุง, ปา, นา, อา ไมสามารถรับรองคาใชจายใหหลานได) 

- กรณีเปนสามีภรรยากันแลวไมไดจดทะเบียน และรับรองคาใชจายกัน ตองใชเอกสารดังนี ้

 เขียนจดหมาย decare เปนภาษาอังกฤษ มาวาอยูดวยกันแตไมไดจดทะเบียนกัน 

 กรณีมีลูกดวยกัน ใหใชใบเกิดของลูก  

10.2 กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามขอกําหนดในขอ 9 ที่จะใชยื่นวีซา 1 ชุดของผูรับรองคาใชจาย พรอมทั้งใน หนังสือ

รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตองระบุชื่อผูถูกรับรองคาใชจายดวย 

11. ผูสูงอายุที่มีอายุเกินกวา 70 ป บริบูรณกรุณาแนบใบรับรองแพทยวาสามารถเดินทางไดเพื่อเปนเอกสารประกอบการยื่นวีซา 

12. กรณีผูที่กําลังศึกษาอยูตางประเทศ จะตองยื่นขอวีซาอิตาลี ณ ประเทศที่ทานกําลังศึกษาอยู  

*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบ

ของสถานทูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามแตสถานการณและคุณสมบัติของลูกคา 

 

 



 
วันที่มายื่นวีซากรุณานําสมุดบัญชีธนาคารเลมจริงมาดวย (กรณีมีเลมตอจากสมุดเดิมรบกวนนําเลมเกามาดวย) 

เอกสารทุกอยางท่ีเปนสําเนา เชน ทะเบียนบาน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล , สูติบัตร , นําตัวจริงมาวันที่ย่ืน       

วีซาดวย 

 
***** สําหรับคนที่จะใชเลมไปที่อื่นกอน สถานทูตจะไมใหดึงเลมไมวากรณีใด ๆ ***** 

 

กรมการกงสุลไดแจงเตือนวา : 

1. ในหนังสือเดินทางตองมีเพียงตราประทับของทางราชการเทานั้น 

2. การขีดเขียนหรือประทับเครื่องหมายอื่นใดในหนังสือเดินทาง ถือวา “ หนังสือเดินทางชํารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขาประเทศตางๆ 

หรือถูก Blacklist หามเขาประเทศนั้นอีก 

 

 


