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AUSTRIA CROATIA ITALY SWITZERLAND 
ออสเตรีย โครเอเชีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์  

10 วัน 7 คืน  

เดินทาง กันยายน – ธันวาคม 62  

ราคาเพียง 59,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – ถนนสายวงแหวน – กราซ 

วนัท่ี 3. กราซ – ซาเกรบ – อทุยานแห่งชาติพลิตวิเซ ่

วนัท่ี 4. อทุยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – โอพาเทีย 

วนัท่ี 5. โอพาเทีย – พลูา – แอมฟิเธียร์เตอร์ – โรวินจ์ – เอาท์เลท – เวนิส เมสเตร้ 

วนัท่ี 6. เมสเตร้ – เกาะเวนิส – เวโรน่า 

วนัท่ี 7.เวโรน่า – ซีโมเน่ – ลอ่งเรือทะเลสาปการ์ด้า – มิลาน   

วนัท่ี 8. มิลาน – แองเกิล้เบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ลเูซิร์น – ซูริค 

วนัท่ี 9. ซูริค – สนามบิน 

วนัท่ี 10 กรุงเทพ 
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   
20.30 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 2 แถว D พบ
เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 

วันท่ี 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – ถนนสายวงแหวน – กราซ  
01.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ TG 936  

*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่ 24 พ.ย.. จะออกเดินทางเวลา 01.30 น.และไปถงึเวียนนาเวลา 07.00 น.***   
07.15 น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้พาท่านชมถนนสายวง

แหวน (Ringstrasse) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึน้ใน
ระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตวัอาคารได้ถกูท าลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 และเปิดใหม่อีกครัง้ในปีค.ศ.1955, 
ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชส านักฮัปสบูร์ก มาตัง้แต่
คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถงึต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 จากนัน้แวะถ่ายรูปที่สวนสาธารณะสตัดต์ปาร์ค (Stadtpark) เป็นสวน
ขนาดใหญ่มีพืน้ที่กว่า 65,000 ตร.ม. เป็นสวนสาธารณะประจ าเมืองเวียนนา ภายในสวนร่มร่ืนไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ แล้ว
ยงัมีรูปปัน้นักดนตรีเอกของโลกที่มีชื่อเสียงมากมาย ชาวเวียนนานิยมมาเที่ยวพักผ่อนและยังใช้เป็นที่ออกก าลงักายอีก
ด้วย จากนัน้น าชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจ้า
คาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึน้ในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน จากนัน้เชิญช้อปปิง้สินค้า
เคร่ืองแก้วสวาร็อฟสกี ้หรือสนิค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton, Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer, สินค้าเสือ้แฟชั่นวัยรุ่น
ทนัสมยั เช่น Zara, H&M ฯ9ฯ และสนิค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท ในย่านถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe) 

ใจกลางกรุงเวียนนา 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 

         บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองกราซ (Graz) เมืองสวยของออสเตรีย ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองหลวงแห่ง
ศิลปวฒันธรรมแห่งยุโรป และเป็นเมืองใหญ่อันดับสอง ของประเทศออสเตรีย  ในอดีตเมืองกราซเป็นเมืองหน้าด่านที่มี
ป้อมปราการอนัแข็งแกร่งไว้ป้องกนัการรุกรานจากพวกเติร์ก กราซตัง้อยู่ริมแม่น า้ เมอร์ เป็นศูนย์กลางของสถาปัตยกรรม
ต่างๆจากทุกสมัย ทัง้โกธิค เรอเนส์ซองส์ และบารอก อีกทัง้ยังเป็นที่ตัง้ของ มหาวิทยาลยักราซ มหาวิทยาลัยที่มีความ
เก่าแก่ซึง่สร้างในปี ค.ศ. 1585 และต่อมาเมืองกราซได้รับการรับรองจากองค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1999 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั Hotel Roomz  หรือเทียบเท่า  

วันท่ี 3 กราซ – ซาเกรบ – อุทยานแห่งชาตพิลติวเิซ่ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของโครเอเชีย ดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค ซึ่งมีความเก่าแก่แฝง
ด้วยเสน่ห์และมนต์ขลงั ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุ่งเรืองมาตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 11  น าท่านถ่ายรูป
กบัมหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen Cathedral) ซึง่มียอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอดวิหารตกแต่งอย่างงดงาม มหา
วิหารนีก็้ได้รับการบูรณะใหม่อีกหลายครัง้ จนกระทั่งรูปร่างมหาวิหารงดงามในรูปแบบนิโอ -โกธิค ดังปัจจุบัน ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากการบรูณะก่อสร้างในปี ค.ศ. 1880 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง  
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บ่าย น าท่านเดินทางสูอุ่ทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice National Park) ซึง่ได้รับการขึน้ทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็น
มรดกโลกทางธรรมชาติ อทุยานนีม้ีพืน้ที่ประมาณ 29,482 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 223 ตาราง
กิโลเมตรเป็นพืน้ที่ป่าและพืน้น า้ครอบคลมุประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสีเธอร์คอยซ์ถึง 16 แห่งที่มีความ
งดงามแตกต่างกนั 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั GRABOVAC หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 อุทยานแห่งชาตพิลิตวเิซ่ – โอพาเทีย 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice National Park) ซึ่งได้รับการขึน้ทะเบียนจากองค์การ
ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานนีม้ีพืน้ที่ประมาณ 29,482 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร 
โดย 223 ตารางกิโลเมตรเป็นพืน้ที่ป่าและพืน้น า้ครอบคลมุประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสีเธอร์คอยซ์ถึง 16 
แห่งที่มีความงดงามแตกต่างกัน น าท่านเข้าชมความงามของอุทยาน Lower Lake โดยล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero 

Kozjak ***ในกรณีท่ีทะเลสาบเป็นน า้แข็งจนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทคืนเงินท่านละ 5ยูโร*** ซึ่งเป็น
ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งนี ้อีกทัง้ยังเป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนล่างขึน้สู่ทะเลสาบชัน้บนของ
อุทยาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและความอลงัการของ Lower Lake ที่ประกอบด้วยทะเลสาบ Milanovac, 
Gavanovac และ Kaluderovac เป็นต้น น าท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไม้ที่เชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้า
ด้วยกนั ชม Veliki Slip ชมน า้ตกที่ใหญ่ที่สดุในอทุยานมีความสงูถึง 70 เมตร  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่แคว้นอิสเตรีย (Istria) ชมเมืองโอพาเทีย (Opatija) เป็นเมืองท่องเที่ยวตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวันตกริม

ทะเลอาเดรียติก มีบ้านพักตากอากาศสไตล์ออสเตรียที่เรียงรายอยู่ตามชายฝ่ัง น าท่านเที่ยวชมเมืองที่เต็มเป่ียมไปด้วย
มนต์เสน่ห์ของบ้านพกัริมชายฝ่ัง แวะถ่ายรูปกับรูปปัน้หญิงสาวกับนกนางนวล (Maiden with the Seagull) เป็นรูปปัน้
หญิงสาวที่งดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั AMADRIA OPATIA หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 
โอพาเทีย – พูลา – แอมฟิเธียร์เตอร์ – โรวินจ์ – เอาท์เลท – เวนิส 
เมสเตร้ 

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

ศูนย์กลางคาบสมุทรอิตาเลียน เมืองนีเ้คยเป็นศูนย์กลางของแหลมอิสเตรีย และเคยเป็นดินแดนของประเทศอิตาลี ชม
สิ่งก่อสร้างในสมัยโรมันที่ใหญ่และส าคัญที่สดุคือ สนามอารีน่า (Arena) หรือที่เรียกว่า Amphitheater สนามกีฬา
กลางแจ้งนีม้ีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับโคลอสเซียมที่กรุงโรมเป็นอารีน่าที่ใหญ่เป็นอันดับหกที่สร้างขึน้ในยุคโรมันเรือง
อ านาจและสร้างขึน้ตามแบบเดียวกบัโคลอสเซียมในกรุงโรม สามารถจุคนได้ถึง 23,000 คน ปัจจุบันมักใช้เป็นสถานที่จัด
งานกิจกรรมกลางแจ้ง เทศกาลดนตรี รวมทัง้สถานที่จดังานภาพยนต์ประจ าปี (International Film Festival) อีกด้วย 
จากนัน้เดินทางสูเ่มืองโรวินจ์ (ROVINJ) เมืองสวยชายทะเล ตัง้อยู่บนแหลมอิสเตรีย ด้วยความที่ดินแดนนีถู้กปกครอง
โดยเวเนเชี่ยน จึงท าให้สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของเมืองนีม้ีความคล้ายคลึงกับ เกาะเวนิส โดยมี โบสถ์ St. 
Euphemia ซึง่เป็นโบสถ์ที่มียอดสงูถึง 61 เมตร และถือว่าเป็นโบสถ์ที่สงูที่สดุของเมืองนี  ้ตัง้ตระหง่านอยู่บนเนินเขาเป็น
สญัลกัษณ์ของเมือง อิสระให้ท่านเดินชมเมืองเก็บภาพเป็นที่ระลกึ 

 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ MacArthur Glen Outlet Veneto ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น 

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

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN MESTRE หรือเทียบเท่า 
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วันท่ี 6 เมสเตร้ – เกาะเวนิส – เวโรน่า 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทาง สู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ 
เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน   มีสมญานาม
ว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังที่บริเวณ
ซานมาร์โค ศนูย์กลางของเกาะเวนิส จากนัน้น าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of 

Sighs) ที่มีเร่ืองราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและ โลก
ภายนอกเป็นครัง้สดุท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี ้ ซึ่งเชื่อมต่อกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็น
สถานที่พ านกัของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต ซึง่นกัโทษชื่อดงัที่เคยเดินผ่านสะพานนีม้าเเล้วคือ คาสโนว่านั่นเอง น าท่าน
ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สดุในยุโรป” 
จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทัง้โบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบ
ศิลปะไบแซนไทน์ จากนัน้อิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสดุแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย เช่น เดินเล่นชมมนต์
เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โคที่สวยงาม, ช้อปปิง้สนิค้าของที่ระลกึ อาทิเช่น เคร่ืองแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิส 
เลอืกซือ้สนิค้าแฟชัน่ชัน้น า หรือนัง่จิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิดให้บริการมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1720  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง (สปาเกตตีห้มึกด า) 
บ่าย หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มืองเวโรน่า (Verona) เมืองใหญ่อนัดบั 2 รองจากเวนิส ของแคว้นเวเนโต้ และเมืองเวโรน่า

ยงัได้ขึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมขององค์การยเูนสโกเมื่อปี ค.ศ. 2000 อีกทัง้วิลเลียม เชกสเปียร์ นักกวี
และนกัเขียนบทละครชาวองักฤษ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นนกัเขียนผู้ ย่ิงใหญ่ของอังกฤษและของโลกยังใช้บรรยากาศและ
เร่ืองราวความรักของหนุ่มสาวสองตระกลูในเวโรน่า แต่งเป็นละครโศกนาฏกรรมขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1595 เร่ือง โรมิโอกับจูเลียต  
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พาท่านถ่ายรูปกบัโรงละครโรมันกลางแจ้ง (Verona Arena) ที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก สร้างขึน้เมื่อตัง้แต่สมัย
ศตวรรษที่ 1 โดยมีลกัษณะเช่นเดียวกับโคลอสเซียมในกรุงโรม เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งปัจจุบันยังคงมีการเปิดแสดง
โอเปร่าหรือคอนเสิร์ตกลางเเจ้งในสนามกีฬาอยู่เป็นประจ า น าท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ บ้านเลขท่ี 23 ของจูเลียต ชม
ระเบียงแห่งเร่ืองราว โรแมนติกที่จูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค ่าคืน และบริเวณหน้าบ้านยังมีรูปปัน้ส าริดขนาดเท่าตัว
จริงของจเูลยีต 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั MAXIM  หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 7 เวโรน่า – ซีโมเน่ – ล่องเรือทะเลสาปการ์ด้า – มลิาน   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองซีร์มิโอเน่ (Sirmione) เมืองพกัตากอากาศที่ผสมผสานกบัอารยธรรมกว่า 2,000 ปี  โดยเป็นอาณา
นิคมของเมืองเวนิสในอดีต ตวัเมืองนัน้มีภูมิประเทศที่ห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบการ์ดา (Lake Garda) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลี น าท่านล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า ชมทะเลสาบที่มีพืน้ที่ราว 360 ตารางกิโลเมตร โดย
ทะเลสาบแห่งนีเ้กิดจากการละลายของธารน า้แข็ง ชื่อ Garda ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ชมทัศนียภาพของแนวเทือกเขา
แอลป์อนัสวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย เดินทางสู่ตวัเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก น าท่านถ่ายรูปด้านนอกของมหา

วิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกนั ชมความงดงามอนัน่า
อศัจรรย์ ของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมัยฟืน้ฟศิูลปวิทยาการ น าท่านชม แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล 
(Galleria Vittorio Emanuele II) ซึง่นบัว่าเป็นช้อปปิง้มอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สดุในเมืองมิลาน อนสุาวรีย์ 
ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานเูอล ที่ 2 ผู้ ริเร่ิมการรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาล ีและอนุสาวรีย์ของศิลปินชื่อดงัในยุคเรเน
ซองส์อีก 1 ท่าน คือลโีอนาร์โด ดาร์วินซี่ ที่อยู่ในบริเวณ ด้านหน้าของโรงละครสกาล่า  

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั ALLEGROITALIA ESPRESSO LINATE หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 8 มลิาน – แองเกิล้เบิร์ก – ยอดเขาทติลิส – ลูเซิร์น – ซูริค  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านแองเกิล้เบิร์ก (Engelberg) ซึ่งตัง้อยู่เชิงเขาที่สวยงามมีระดับอีกแห่งหนึ่งของเทือกเขา
แอลป์  ผ่านเส้นทางไฮไลท์ของสวิตเซอร์แลนด์ และวิวทิวทัศน์สวยงามของทุ่งหญ้าตัดกับหิมะอันขาวโพลนปกคลมุยอด
เขา น าท่านน าท่านขึน้กระเช้าโรแตร์ (Rotair cable car) หรือกระเช้าลอยฟ้าหมุนรอบตัวเอง 360 องศา 

(Revolving Gondola) ชมทัศนียภาพอันตระการตาได้รอบทิศทางตามเส้นทางขึน้สู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ที่มีหิมะปก
คลมุตลอดทัง้ปี ด้วยความสงูถงึ 3,238 เมตรเหนือระดับน า้ทะเล น าท่านเข้าชมถ า้น า้แข็ง (Ice Grotto) ที่ไม่เคยละลาย
และอณุหภูมิไม่เคยสงูกว่า -1 องศา  จากนัน้ให้เวลาท่านอิสระท ากิจกรรมต่างๆ บนยอดเขา ทัง้เพลิดเพลินสนุกสนานกับ
การเลน่หิมะ ,ชมวิวทิวทศัน์ของยอดเขาต่างๆ ของเทือกเขาแอลป์ที่ปกคลมุไปด้วยหิมะ ,เดินข้าม" The TITLIS Cliff Walk 

"  สะพานแขวนที่ตัง้อยู่สงูที่สดุของทวีปยุโรป ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกว้างไกลสดุ
สายตา (สะพานแขวนอาจจะปิด ในกรณีถ้าสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมืองบนยอดเขา 
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บ่าย จากนัน้เดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วย
ทะเลสาบและเทือกเขาแอลป์ จากนัน้พาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument) ที่แกะสลกับนผาหินธรรมชาติ 
เพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชม
สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึง่มีความยาวถงึ 204.7 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น า้รอยส์ (Reuss River) อันงดงาม
ที่พาดผ่านกลางเมือง ซึง่เป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลเูซิร์น เป็นสะพานแบบโครงที่เก่าแก่ที่สดุที่ยังหลงเหลืออยู่ในโลก 
เป็นสะพานไม้ที่มีหลงัคาที่เก่าแก่ที่สดุในยุโรป เดินทางต่อสู่เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงาม เมืองตาก
อากาศของเหลา่เศรษฐี น าท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) สญัลกัษณ์ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของเมือง น า
ท่านเข้าชมร้านช่างทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri 
เปิดท าการตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 16 ภายในอาคารตกแต่งตัง้แต่สมยัจกัวรรดินโปเลียน ร้านนีเ้ป็นกึ่งพิพิธภัณฑ์ศิลปะล า้ค่า
และเคร่ืองประดบัที่หายาก และบางชิน้มีเพียงชิน้เดียวในโลก ในสว่นของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชัน้น าระดับโลกให้ท่าน
เลอืกซือ้เลอืกชมอาทิ เช่น Patek Philippe ที่เรียกได้ว่า มีให้เลือกมากที่สดุ, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani 
Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ โดยเมืองซุกนีม้ีการท าฟาร์มผลไม้ 
ทัง้สตอเบอร์ร่ี, บลูเบอร์ร่ี, ราสเบอร์ร่ี,ลกูแพร์ ฯลฯ โดยเฉพาะเชอร์ร่ี ที่มีปลกูมากกว่า 40,000 ต้น ซึ่งท่านไม่ควรพลาดชิม
ของหวานที่ผลติจากผลไม้ตระกูลเบอร์ร่ี รวมทัง้ เค้กเชอร์ร่ี ที่ขึน้ชื่อของเมือง  

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั B&B ZURICH EAST หรือเทียบเท่า  

วันท่ี 9 ซูริค – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

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

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพ เที่ยวบินที่ TG 971 
*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่ 25 ตลุาคม จะเปลีย่นเวลาเป็น 13.15 น. และไปถงึกรุงเทพเวลา 06.10 น. *** 

วันท่ี 10 กรุงเทพ 
05.30 น. ถงึ สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ  
AUSTRIA CROATIA ITALY SWITZERLAND 
ออสเตรีย โครเอเชีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์  

10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันท่ี 20-29 ก.ย. 62 59,900.- 59,900.- 59,900.- 37,900.- 7,900.- 

วันท่ี 25 ต.ค. 62 - 03 พ.ย. 62 59,900.- 59,900.- 59,900.- 37,900.- 7,900.- 

วันท่ี 27 ต.ค. 62 - 05 พ.ย. 62 59,900.- 59,900.- 59,900.- 37,900.- 7,900.- 

วันท่ี 30 ต.ค. 62 - 08 พ.ย. 62 59,900.- 59,900.- 59,900.- 37,900.- 7,900.- 

วันท่ี 22 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62 59,900.- 59,900.- 59,900.- 37,900.- 7,900.- 

วันท่ี 24 พ.ย. 62 - 03 ธ.ค. 62 59,900.- 59,900.- 59,900.- 37,900.- 7,900.- 

วันท่ี 22-31 ธ.ค. 62 59,900.- 59,900.- 59,900.- 37,900.- 7,900.- 

วันท่ี 26ธ.ค. 62 – 4 ม.ค 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 37,900.- 7,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอตัโนมติั 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศอิตาล ี(ผู้ ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงินตรงกบัศนูย์ย่ืนวีซ่าในวนัยื่น เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 
6.  ค่าทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน, พนกังานขบัรถ (18 ยโูร) 
7.  ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (30 ยโูร) 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริ 
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ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
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5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือ
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่าประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า VFS Global (จามจุรสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
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**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแต่ละคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซี่า ประเภทหมู่คณะ 

เทา่น ัน้ โดยการยืน่เป็นหมู่คณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผู ้

ก าหนดวนัยืน่วซี่าเทา่น ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไม่สามารถไปยืน่วซี่าในวนัทีก่ าหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

 ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซี่าน้อยกว่า 11 วนัท าการ นบัจากวนัเดนิทาง  มี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่  ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทีเ่หลอืเวลายืน่วซี่าเหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ จะมคีา่ Fast Track เพิม่เตมิอกี 

ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงั

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 
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3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement บัญชอีอมทรัพย์

ธรรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิ

บัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วันกอ่นวันยืน่วซีา่ และ

หากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

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

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 
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6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งท าหนงัสอืชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคา้เขยีนหรอืพมิพข์ ึน้เอง) 

6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นัน้) 

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบุตรจากเขต

หรอือ าเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทีม่กีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ัน้ 

6.4 ทา่นจะตอ้งน าหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศตัวจรงิ จากขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบตุรเป็นส าเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสุลใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่น

น ามายืน่ มเิชน่นัน้ทางศนูยรั์บยืน่ vfs จะไมรั่บยืน่เอกสารของบตุรทา่นโดยเด็ดขาด 

6.5 เนือ่งจากการประทบัตรากงสุล จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หากทา่นไมแ่น่ใจวา่เอกสารใชไ้ด ้

หรอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์อ่นน าไปประทับตรากงสลุ มเิชน่นัน้ทา่นอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิ

และเสยีเวลาอันมคีา่ของทา่นเพือ่ไปท าเอกสารใหมอ่กีรอบ หากเอกสารทีท่า่นท ามาแลว้นัน้

กลายเป็นเอกสารทีใ่ชย้ืน่ไมไ่ด ้

 

***โปรดอา่น กอ่นทีท่า่นจะไปท าหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือ าเภอใหบุ้ตรของทา่น 

 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไม่

ม ีpassport *** 
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- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. หากพอ่หรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ืน่วซีา่พรอ้มลกู ใหท้ าจดหมายชีแ้จงภาษาอังกฤษ 

อธบิายวา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวัุนเริม่และวันหมดอายวุซีา่ พรอ้มทัง้ถา่ยส าเนาหนา้

พาสปอรต์และหนา้วซีา่นัน้มาแนบดว้ย 

8. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

9.  

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศอติาล ี

 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซี่าของทา่น) 

 

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

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

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

7. สญัชาตปัิจจุบัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 
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9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจุบัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

.......................................................................................................... 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่..............................ถงึวันที.่.................................... 
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15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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