FANTASTIC THREE COUNTRIES
อิตาลี - เยอรมนี - ออสเตรี ย
10 วัน 7 คืน
เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 63

โรม | ฟลอเรนซ์ | เกาะเวนิส | มิวนิค | ปราสาทนอยชวานสไตน์ | ฮัลสตัท
ราคาแนะนาเพียง

56,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซียม – วาติกัน - เซียน่า
วันที่ 3. เซียน่า – ปิ ซ่า – หอเอนปิ ซ่า – ฟลอเรนซ์ – ปาร์ ม่า
วันที่ 4. ปาร์ ม่า – Fidenza Village – เกาะเวนิส
วันที่ 5. เวนิส เมสเตร้ – เกาะเวนิส – เวโรน่า
วันที่ 6. เวโรน่า – อินส์บรุค – ฟุสเซน
วันที่ 7. ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค
วันที่ 8. มิวนิค – ฮัลสตัท – เวียนนา
วันที่ 9. เวียนนา – สนามบิน
วันที่ 10 กรุงเทพฯ
1
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วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
21.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้ าหน้ าที่
คอยอานวยความสะดวก

วันที่ 2 กรุ งเทพฯ – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซียม – วาติกัน - เซียน่ า
00.20 น.
06.50 น.

กลางวัน
บ่ าย

2

ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944
*** สาหรับคณะที่เดินทางเดือนมีนาคมจะออกเดินทางเวลา 00.01 น. และไปถึงกรุงโรมเวลา 06.00 น. ***
ถึงสนามบินฟูมิชิโน กรุ งโรม ประเทศอิตาลี (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็ น 5 ชั่วโมงในวันที่
31 มี นาคม 2562) น าท่านผ่ านพิธีตรวจคนเข้ าเมื องและศุลกากร จากนัน้ ผ่ านชมกลุ่มโรมันฟอรัม ( Roman Forum) อดี ต
ศูนย์กลางทางด้ านการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะท้ อนให้ เห็นความเจริ ญรุ่งเรื องของอารยะธรรม
โรมันในช่วง 2,000 ปี ที่ผ่านมา น าท่า นชมความยิ่งใหญ่ ในอดีต ของสนามกีฬ าโคลอสเซี ย ม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผ้ ูชมได้ ถึง 50,000 คน นาชม
งานประติมากรรมของเทพนิยายกรี กและโยนเหรี ยญอธิษฐานบริเวณนา้ พุเทรวี (Trevi Fountain) สัญลักษณ์ ของกรุงโรมที่
โด่ง นาท่านเดินสู่บริเวณย่านบันไดสเปน (The Spainsh Step) แหล่งแฟชัน่ ชันน
้ าและแหล่งนัดพบของคนรักการช้ อปปิ ง้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเดินทางพาท่านเข้ าสู่นครรั ฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สดุ ในโลกตังอยู
้ ่ใจกลางกรุงโรม เป็ นประเทศเดียวใน
โลกที่ มี ก าแพงล้ อ มรอบเมื อ งเอาไว้ ไ ด้ ทั ง้ หมด ยกเว้ น ด้ า นหน้ าทางเข้ า และเป็ น ศู น ย์ ก ลางของศาสนาคริ สต์ นิ ก าย
โรมันคาทอลิกโดยมีพ ระสันตะปาปา มีอานาจปกครองสูงสุด นาท่านเข้ าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปี
เตอร์ (St.Peter’s Basilica) ชมประติ ม ากรรมอัน ลื อชื่ อปิ เอต้ า (Pieta) ของมิ เคลันเจโลและชมแท่ น บู ชาบัลแดคคิโน (St.
Peter's Baldachin) เป็ นซุ้มสาริดที่สร้ างโดยจานโลเรนโซ แบร์ นินี ซึ่งสร้ างตรงบริ เวณที่เชื่อกันว่าเป็ นที่ฝังพระศพของนักบุญ

FANTASTIC THREE COUNTRIES

อิตาลี - เยอรมนี - ออสเตรีย 10 DAYS 7 NIGHTS BY TG

[GQ3FCO-TG008]

ค่า
ที่พัก

ปี เตอร์ หลังจากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองเซียน่ า (Siena) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้ รับการขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ที่พกั EXECUTIVE หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3 เซียน่ า – ปิ ซ่ า – หอเอนปิ ซ่ า – ฟลอเรนซ์ – ปาร์ ม่า
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย
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รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองปิ ซ่ า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะที่สาคัญของอิตาลี เป็ นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวันตกของ Florence ด้ าน
ตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน แม้ ว่าจะเป็ นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็ นที่ร้ ูจกั ของ นา
ท่า นเข้ าสู่บ ริ เวณจั ตุ รั ส กั มโป เดย์ มี ร าโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ ป ระกอบด้ วยกลุ่ม อาคารสถาปั ตยกรรมแบบโร
มาเนสก์ โดยเริ่ มจากหอพิ ธีเจิมน า้ มนต์ (Baptistry of St. John) ที่ใหญ่ ที่สุดในอิตาลี , มหาวิห ารดู โอโม (Duomo) ที่
งดงามและหอเอนแห่ งเมื องปิ ซ่า อันเลื่อ ง ชมหอเอนปิ ซ่ า(Leaning Towerof Pisa) สัญลักษณ์ แ ห่งเมือ งปิ ซ่ า 1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริ่มสร้ างเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้ เวลาสร้ างประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้ างต้ องหยุดชะงักลง
ไปเมื่อสร้ างไปได้ ถึงชัน้ 3 ก็ เกิดการยุบตัวของฐานขึน้ มา และต่อมาก็ มี การสร้ างหอต่อเติมขึน้ อีกจนแล้ วเสร็ จ โดยใช้ เวลา
สร้ างทัง้ หมดถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิ ซ่านี ้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นชาวอิตาเลี่ยนได้ ใช้ เป็ นสถานที่ทดลอง
ทฤษฎีแรงโน้ มถ่วงของโลกที่ว่า สิ่งของสองชิ ้น นา้ หนักไม่เท่ากัน ถ้ าปล่อยสิ่งของทังสองชิ
้
้นจากที่สงู พร้ อมกัน ก็จะตกถึงพืน้
พร้ อมกัน จากนันให้
้ ท่านอิสระให้ ท่านได้ เลือกซื ้อสินค้ าที่ระลึกราคาถูก ที่มีร้านค้ าเรี ยงรายอยู่มากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนัน้ นาท่านเดิน ทางต่อสู่แคว้ นทัสคานี (Tuscany) โดยเมือ งหลวงของแคว้ น คือ ฟลอเรนซ์ (Florence)ที่ได้ รับขนาน
นามว่าเป็ นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึ่งล้ วนแล้ วแต่มีโบราณสถานสาคัญ และมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่
สวยงาม จนได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ เมื่อ ปี ค.ศ.1982 ทาให้ ทสั คานีมีชื่อเสียงในฐานะดินแดน
ท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลก นักท่องเที่ยวทัว่ โลก ชมความยิ่งใหญ่ และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิ โอเร
(Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเด่นด้ วยสถาปั ตยกรรมที่ใช้
หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้ อย่างงดงาม นาชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรี ย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายล้ อม
ไปด้ วยรู ป ปั น้ อาทิ เช่น รู ปปั น้ เทพเจ้ าเนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุ รุษ เปอร์ ซิอุ สถื อหัวเมดู ซ่า (Perseus with the
Head of Medusa), รู ปปั น้ เดวิด ผลงานที่มี ชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ จากนัน้ น าท่าน มาริ มฝั่ งแม่ นา้ อาร์ โน จะพบกั บ
สะพานเวคคิ โอ (Vecchio) สะพานเก่ าแก่ที่ มีมี ร้านขายทอง และอัญมณี อยู่ทัง้ สองข้ า ง จากนัน้ เดิ นทางสู่เมือง ปาร์ ม่า
(Parma) เมืองในแคว้ นเอมีเลีย-โรมัญญา มีชื่อเสียงในด้ านการผลิตแฮม
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ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง (ปาร์ ม่าแฮม)
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ที่พกั SAN MARCO หรื อเทียบเท่า

วันที่ 4 ปาร์ ม่า – Fidenza Village – เกาะเวนิส
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมื อง ฟิ เดนซ่ า (Fidenza) อิ สระให้ ท่านช้ อปปิ ง้ ณ Fidenza Village สินค้ าแบรนด์เนมชัน้ นามากมาย
อ า ทิ Armani, Burberry, Calvin Klein, Coach, Escada, Gucci, Guess, Hugo Boss, L’Occitane, Levi’s, Lacoste,
Michael Kors, Nike, Polo, Puma, Ray-Ban, Samsonite, Superdry, Swarovski, Tag Heuer, Tommy Hilfiger, The
North Face, Timberland, Tumi, Versace, Zegna ฯลฯ
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่เมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝั่งแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้ นเวเนโต เวนิสถูกสร้ างขึ ้นจากการเชื่อม
เกาะเล็ก ๆ จานวนมากเข้ าด้ วยกันในบริ เวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรี ยตริก เป็ นเมืองท่ าโบราณ
และเป็ นเมืองที่ใช้ คลองในการคมนาคม มากที่สดุ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ที่พกั HOLIDAY INN MESTRE หรื อเทียบเท่า

วันที่ 5 เวนิส เมสเตร้ – เกาะเวนิส – เวโรน่ า
เช้ า

4

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่ านเดิ นทาง สู่ท่ าเรื อตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น าท่ านล่ องเรื อผ่ านชมบ้ านเรื อนของชาวเวนิ ส สู่ เกาะเวนิ ส
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หรื อ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็ นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้ เรื อแทนรถ ใช้ คลองแทนถนน มีสมญา
นามว่าเป็ น "ราชินี แห่งทะเลเอเดรี ยติ ก" มี เกาะน้ อ ยใหญ่ กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่ อมถึ งกัน กว่า 400 แห่ ง ขึ น้ ฝั่ ง ที่
บริ เวณซานมาร์ โค ศู น ย์กลางของเกาะเวนิ ส จากนัน้ น าท่ านเดิ น ชมความงามของเกาะเวนิ ส ชมสะพานถอนหายใจ (
Bridge of Sighs) ที่มีเรื่ องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้ องพิพากษาไปสู่คุกจะได้ มีโอกาสเห็นแสงสว่าง
และโลกภายนอกเป็ นครัง้ สุดท้ ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้ าต่างที่สะพานนี ้ ซึ่งเชื่อมต่อกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็ น
สถานที่พานักของเจ้ าผู้ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนีม้ าเเล้ วคือ คาสโนว่านัน่ เอง นาท่าน
ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์ โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ ว่า “เป็ นห้ องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัส
ถูกล้ อมรอบด้ วยอาเขตอัน งดงาม รวมทัง้ โบสถ์ ซานมาร์ โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบ
แซนไทน์ จากนัน้ อิสระให้ ท่านได้ มีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส , เข้ าชมโบสถ์
ซานมาร์ โค, ช้ อปปิ ง้ สินค้ าของที่ระลึก อาทิเช่น เครื่ องแก้ วมูราโน่ ,หน้ ากากเวนิส หรื อนั่งจิบกาแฟในร้ าน Café Florian ที่เปิ ด
ให้ บริการมาตังแต่
้ ปี ค.ศ.1720

กลางวัน
บ่ าย

5

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง (สปาร์ เก็ตตีห้ มึกดา)
นาท่ านเดิน ทางสู่เมื องเวโรน่ า (Verona) เมื องใหญ่ อันดับ 2 รองจากเวนิ ส ของแคว้ น เวเนโต้ และเมื องเวโรน่ ายัง ได้ ขึ น้
ทะเบี ยนเป็ นเมื อ งมรดกโลกทางวัฒ นธรรมขององค์ การยู เนสโกเมื่ อปี ค.ศ. 2000 อี กทัง้ วิลเลียม เชกสเปี ยร์ นักกวีแ ละ
นักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ผู้ได้ รับ การยกย่ องว่าเป็ น นักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ ข องอังกฤษและของโลกยังใช้ บ รรยากาศและ
เรื่ องราวความรักของหนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่า แต่งเป็ นละครโศกนาฏกรรมขึ ้นเมื่อปี ค.ศ. 1595 เรื่ อง โรมิโอกับจูเลียต
จากนัน้ นาท่านเดินชมอาคารบ้ านเรื อนสีสดใสสวยงาม จัตุรัสกลางเมืองที่คึกครื น้ มีชีวิตชีวา จากนัน้ พาท่านถ่ายรูปกับ โรง
ละครโรมั นกลางแจ้ ง (Verona Arena) ที่ มีข นาดใหญ่ เป็ น อันดับ 3 ของโลก สร้ างขึน้ เมื่อตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 1 โดยมี
ลักษณะเช่นเดียวกับโคลอสเซียมในกรุ งโรม เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งปั จจุบันยังคงมีการเปิ ดแสดงโอเปร่าหรื อคอนเสิร์ต
กลางเเจ้ งในสนามกีฬ าอยู่เป็ นประจา นาท่านถ่ายรู ปด้ านนอกกับ บ้ านเลขที่ 23 ของจู เลียต ชมระเบียงแห่งเรื่ องราว โร
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ค่า
ที่พัก

แมนติกที่จูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค่าคืน และบริเวณหน้ าบ้ านยังมีรูปปั น้ สาริ ดขนาดเท่าตัวจริงของจูเลียต
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ที่พกั BW CTC HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ 6 เวโรน่ า – อินส์ บรุ ค – ฟุสเซน
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางต่อสู่เมืองอินส์ บรุ ค (Innsbruck) เป็ นเมืองหลวงของแคว้ น ทีโรลเป็ นเมืองเอกด้ านการท่องเที่ยวของประเทศ
ออสเตรี ยตัง้ อยู่ริมฝั่ งแม่ นา้ อิน ซึ่งคาว่า อิน ส์บ รู คนัน้ แปลว่า สะพานแห่ งแม่ นา้ อิน มี ลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ ระหว่า ง
เทือกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองคา(Golden Roof) เป็ นสัญลักษณ์ สาคัญของเมืองอินส์บรู ค ซึ่ งตัง้ อยู่ในเขตเมืองเก่า สร้ าง
ขึน้ โดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้ นศตวรรษที่ 15 สาหรับเป็ น ที่ป ระทับ ของผู้ป กครองแคว้ น ทิโรล ต่อมาจักรพรรดิ
Maximilian
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่เมืองฟุสเซน (Fussen) เป็ นเมืองเก่ามาตังแต่
้ ครัง้ จักรวรรดิโรมัน เป็ นที่ตงั ้ ปราสาทของกษัตริย์บาวาเรี ย
ล้ อมรอบไปด้ วยทะเลสาบน้ อ ยใหญ่ ที่ มีความงดงามทางด้ านทัศนี ยภาพ เป็ นเมื องสุดท้ ายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมี
ความรุ่งเรื องในอดีตตังแต่
้ ยุคโรมัน และได้ ใช้ เมืองนี ้เป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้ า และซื ้อขายเกลือมาแต่โบราณ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ที่พกั EURO PARK หรื อเทียบเท่า

วันที่ 7 ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย
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รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนี
และออสเตรี ย เพื่ อ น าท่ า นเดิ น ทางขึ น้ ปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein
Castle) นาชมต้ นแบบของปราสาทเจ้ าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตังตระหง่
้
านอยู่บนยอดเขาดุจ
ปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็ นปราสาทของพระเจ้ าลุดวิคที่ 2 หรื อ เจ้ าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้ องต่างๆ ที่
ได้ รับการตกแต่งอย่างงดงามด้ วยการออกแบบของริ ชาร์ ด ว้ ากเนอร์ ซึ่งเป็ นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง
*** หากคณะไม่ สามารถเข้ าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินหน้ างานท่ านละ 13 ยู
โร และถ่ ายรูปด้ านนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็ นการทดแทน ***
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน)
เดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ ของประเทศเยอรมนี และเป็ นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรี ย ยังเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ น
อันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ ลินและฮัมบูร์ก) และเป็ นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขา
แอลป์ โดยรัฐบาวาเรี ยเคยเป็ นรัฐอิสระปกครองด้ วยกษัตริ ย์มาก่อน ก่อนที่จะผนวกเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึง
มีเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมเป็ นของตัวเอง ทัง้ ด้ านศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งได้ แก่ ไส้ กรอกเยอรมัน ขาหมู
ทอด เพรทเซล และเบียร์ นาชมจัตุรัสมาเรี ยนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็ นจุดเริ่มต้ นของประวัติศาสตร์ และธุรกิจของ
นครมิวนิ ค บริ เวณนีเ้ ป็ นที่ ตงั ้ ของศาลาว่าการเมื องที่ มี รูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคที่ง ดงามซึ่งสร้ างขึ น้ ในช่วงปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้ เวลาสร้ างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที่จะออกมา
เต้ นรา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระท่านเลือกซื ้อสินค้ าแบรนด์เนม และของฝากตามอัธยาศัย

FANTASTIC THREE COUNTRIES

อิตาลี - เยอรมนี - ออสเตรีย 10 DAYS 7 NIGHTS BY TG

[GQ3FCO-TG008]

ค่า
ที่พัก

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ที่พกั MARCURE NEUPERLACH หรื อเทียบเท่า

วันที่ 8 มิวนิค – ฮัลสตัท – เวียนนา
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ออกเดิน ทางสู่ฮั ลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุ กว่า 4,500 ปี เมืองที่ตงั ้ อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้ อมด้ วย
ขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สดุ ใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพ
เพอร์ ออสเตรี ย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรี ยให้ ฉายาเมืองนี ้ว่า เป็ นไข่มุกแห่งออสเตรี ย และเป็ นพื ้นที่มรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นาเดินทางสู่กรุ งเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย ผ่านชมเส้ นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพืน้ ที่อัน
เขียวชอุ่มของป่ าไม้ แห่งออสเตรี ย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเข้ าสู่ที่พกั MARCURE WESTBAHNHOF หรื อเทียบเท่า

ค่า
ที่พัก

วันที่ 9 เวียนนา – สนามบิน
เช้ า

14.35 น.

7

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื ้อสินค้ าในร้ านค้ าปลอด
ภาษีภายในสนามบิน
เดินทางกลับสู่กรุงเทพด้ วยเที่ยวบิน TG937
*** สาหรับคณะที่เดินทางเดือนมีนาคมจะออกเดินทางเวลา 13.30 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 05.20 น. ***
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วันที่ 10 กรุ งเทพฯ
05.35 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

ราคาแนะนาเพียง
FANTASTIC THREE COUNTRIES
อิตาลี - เยอรมนี - ออสเตรี ย
10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
กำหนดกำรเดินทำง

วันที่ 7-16 มี.ค. 63
วันที่ 4-13 เม.ย. 63
วันที่ 5 -14 เม.ย. 63
วันที่ 12-21 เม.ย. 63
วันที่ 16-25 พ.ค. 63
วันที่ 11-20 มิ.ย. 63

ผู ้ใหญ่
พักห ้องละ
2-3 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
1 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 7ปี
[ไม่มเี ตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

รำคำ
ไม่รวมตั๋ว
ท่ำนละ

พักเดีย
่ วเพิม
่
ท่ำนละ

56,900
69,900
69,900
69,900
57,900
57,900

56,900
69,900
69,900
69,900
57,900
57,900

56,900
69,900
69,900
69,900
57,900
57,900

56,900
69,900
69,900
69,900
57,900
57,900

33,935
37,365
37,365
37,365
34,935
34,935

7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

\เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
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ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซ่าได้ ทนั ที
หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
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6.

หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดิ นทางท่ อ งเที่ยวในระยะเวลาเกิ นกว่า 4-5 ชั่ว โมงติดต่อ กัน ท่า นและครอบครั วต้ อ งให้ การดู แลสมาชิ ก
ภายในครอบครัว ของท่ านเอง เนื่ องจากการเดิน ทางเป็ น หมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มี ความจาเป็ น ต้ องดูแลคณะทัว ร์
ทังหมด
้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตั๋วเครื่ องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูก ค้ าท่ านใดสนใจ ซื อ้ ประกั น การเดิ น ทางส าหรั บครอบคลุ มเรื่ อ งสุ ข ภาพสามารถสอบถามข้ อมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

9

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่ม ที่สั่งพิ เศษ, ค่าโทรศัพ ท์, ค่ าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่ า
นา้ หนักเกิ นจากทางสายการบิ นกาหนดเกิน กว่า 30 กก.และมากกว่ า 2 ชิน้ , ค่ ารักษาพยาบาล กรณี เกิ ดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้ วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี (ผู้เดินทางชาระหน้ างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (18 ยูโร)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ยูโร)
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เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิ จารณาวีซ่ าเป็ นดุ ลยพินิ จของสถานทู ต มิใช่ บริ ษั ท ทัว ร์ การเตรี ยมเอกสารที่ ดีแ ละถู กต้ องจะช่ว ยให้ การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ ้น
กรณีท่านใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้ าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
สาหรับผู้เดิ นทางที่ศึกษาหรื อท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้ องดาเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรื อศึกษาอยู่เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วต่ากว่า 6 เดือน
ผู้เดิ นทางต้ อ งไปยื่นคาร้ อ งขอทาหนังสือเดินทางเล่ม ใหม่ และกรุ ณาเตรี ยมหนังสือเดิน ทางเล่มเก่า ให้ กับทาง
บริษัทด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้ องขอวีซ่า และจานวน
หน้ าหนังสือเดินทาง ต้ องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้ า
ท่านที่ ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดิ นทาง
นันๆ
้ และพาสปอร์ ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรื อ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.
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การพิ จารณาวีซ่ าเป็ นดุ ลยพินิ จของสถานทู ต มิใช่ บริ ษั ท ทัว ร์ การเตรี ยมเอกสารที่ ดีแ ละถู กต้ องจะช่ว ยให้ การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ ้น
กรณีท่านใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้ าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
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3.
4.

5.

สาหรับผู้เดิ นทางที่ศึกษาหรื อท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้ องดาเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรื อศึกษาอยู่เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วต่ากว่า 6 เดือน
ผู้เดิ นทางต้ อ งไปยื่นคาร้ อ งขอทาหนังสือเดินทางเล่ม ใหม่ และกรุ ณาเตรี ยมหนังสือเดิน ทางเล่มเก่า ให้ กับทาง
บริษัทด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้ องขอวีซ่า และจานวน
หน้ าหนังสือเดินทาง ต้ องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้ า
ท่านที่ ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดิ นทาง
นันๆ
้ และพาสปอร์ ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรื อ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สารองที่นั่งพร้ อมช าระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ ว่าจะด้ วยสาเหตุใด
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋ว เครื่ องบิ น ทาการออกแล้ ว แต่ท่ านไม่สารถออกเดิ น ทางได้ ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิท ธิ์เรี ยกเก็บ ค่าใช้ จ่า ย
ตามที่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติ อยู่บริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่ จะนั่งต้ อ งมี คุณสมบัติตรงตามที่ สายการบิ น
กาหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่น ได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปั ญหา เช่ น
สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ู ที่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกาย และ
อานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กับทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
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แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนที่ บริ ษัท ฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิ ดความเสียหายต่อทางบริ ษั ทและผู้เดินทางอื่น ที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บ ป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัท ฯจะทาการ
เลื่ อ นการเดิ น ทางของท่ า น ไปยั ง คณะต่ อ ไปแต่ ทัง้ นี ท้ ่ า นจะต้ อ งเสี ยค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไม่ สามารถเรี ย กคื น ได้ คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ได้ รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว
ทางบริ ษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อ
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
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8.
9.

กรณีวีซ่าผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณีผ้ ูเดิน ทางไม่สามารถเข้ า -ออกเมือ งได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

2.
3.
4.
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เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบน ้า ซึ่งขึน้ อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (อิตาลี)
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี ่าประมาณ 15 ว ันทาการ
ยืน
่ วีซ่าแสดงตนทีศ
่ ูนย์ยน
ื่ วีซ่า VFS Global (จามจุรส
ี แควร์)
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
ื เดินทางต้องนาสง
่ เข้าสถานทูต
ในว ันยืน
่ วีซ่าหน ังสอ
ื เดินทางออกมาได้
และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี ่า ไม่สามารถดึงหน ังสอ

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**

หมายเหตุ : การยื่น วีซ่ า แต่ ล ะคร งั้ ก บ
ั บริษ ท
ั ท วั ร์ จะต้อ งท าการยื่น วีซ่ า ประเภทหมู่ ค ณะ
เท่านน
ั้ โดยการยืน
่ เป็นหมู่คณะ ต้องมีจานวน 15 คน ขึน
้ ไป โดยทางศูน ย์รบ
ั ยืน
่ จะเป็นผู ้
กาหนดว ันยืน
่ วีซ่ าเท่านน
ั้ ถ้าหากผูเ้ ดินทางไม่สามารถไปยืน
่ วีซ่ าในวน
ั ทีก
่ าหนดได้ อาจมี
้ า
ค่าใชจ
่ ยเพิม
่ เติม (Premium) ด ังนี้
•

ในกรณี ที่เ หลือ ระยะเวลายื่น วีซ่ า น้อ ยกว่ า 11 ว น
ั ท าการ น บ
ั จากว น
ั เดิน ทาง มี
้ า
ค่าใชจ
่ ยเพิม
่ ท่านละ 2,200 บาท

•

ในกรณีทเี่ หลือเวลายืน
่ วีซ่าเหลือน้อยกว่า 5 ว ันทาการ จะมีค่า Fast Track เพิม
่ เติมอีก
ท่านละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท
้ า
**ทงนี
ั้ ้ ค่าใชจ
่ ยทีเ่ กิดขึน
้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระก ับทางศูนย์ร ับยืน
่ โดยตรง**

1. หน ังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทำง ต ้องมีหน ้ำเหลือสำหรับประทับ
วีซำ่ อย่ำงน ้อย 2 หน ้ำ อำยุกำรใช ้งำนเหลือไม่น ้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำงกลับ และหนังสือ
เดินทำงจะต ้องไม่ชำรุด (หนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ กรุณำนำมำประกอบกำรยืน
่ วีซำ่ ด ้วย)
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ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ ่างประเทศ
หรือน ก
ั เรียน นก
ั ศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ทราบ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทู ต อาจไม่ส ามารถยืน
่ ขอวีซ่า ในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร
้ วมไปถึง ผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
2. รูปถ่าย รูปถ่ำยสีหน ้ำตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จำนวน 2 ใบ (พืน
้ หลัง
ขำวเท่ำนัน
้ ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือนห ้ำมสวมแว่นตำหรือเครือ
่ งประดับ ไม่
ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หล ักฐานการเงิน
้ า
3.1 กรณีผูเ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง สำเนำสมุดบัญชี หรือ
Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดำของธนำคำรทั่วไป ส่วนตัวของผู ้
เดินทำง ย ้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค ้ำทำรำยกำรเดินบัญชี โดย
กำร ฝำกหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน
ก่อนวันยืน
่ วีซำ่ และหำกบัญชีกระโดดเดือนต ้องขอเป็ น Statement เท่ำนัน
้ )
้ า
3.2 กรณีผูเ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง (บุคคลทีส
่ ำมำรถรับรองค่ำใช ้จ่ำยได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่
พีน
่ ้อง ทีม
่ ส
ี ำยเลือดเดียวกัน หรือ สำมีภรรยำ เท่ำนัน
้ )
้ า
3.2.1. ต ้องทำเป็ นหน ังสือร ับรองค่าใชจ
่ ยในกำรเดินทำง (Sponsor Letter) พร ้อมเอกสำรแสดง
ควำมสัมพันธ์ เช่น สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้ำน ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น
3.2.2. ถ่ำยสาเนาสมุดบ ัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่ำใช ้จ่ำย
3.2.3. เอกสำรแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู ้ทีอ
่ อกให ้ และผู ้ทีถ
่ ูกรับรองค่ำใช ้จ่ำยให ้ เช่น สำเนำ
ทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้ำน

ี ด
ี ากประจา, บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
4. หล ักฐานการทางาน
-

ื่ ของผู ้เดินทำงเป็ นกรรมกำรหรือหุ ้นส่วน
เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
อำยุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนำใบทะเบียนกำรค ้ำ(พค.0403)

-
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เป็นพน ักงาน

หนังสือรับรองกำรทำงำน จำกบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทำงำน
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่ -สกุลต ้องตรงตำมหน ้ำพำสปอร์ต ใช ้คำว่ำ “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภำษำอังกฤษมีอำยุ 1 เดือน ชือ
่ สถำนทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
-

น ักเรียนหรือน ักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองกำรเรียนทีอ
่ อกจำกสถำบันทีก
่ ำลังศึกษำอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตำมหน ้ำพำสปอร์ต ใช ้คำว่ำ “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภำษำอังกฤษมีอำยุ 1 เดือน ชือ
่ สถำนทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )

5. เอกสารส่วนต ัว
-

สำเนำทะเบียนบ ้ำน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่ำ/มรณะบัตร(ถ ้ำมี)

-

่ -นำมสกุล (ถ ้ำมีกำรเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
้ จงเป็นภาษาอ ังกฤษว่าให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ
6.1 บิดาหรือมารดา ต้องทาหน ังสือชีแ
ั ันธ์เป็นอะไรก ันก ับเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกค ้ำเขียนหรือพิมพ์ขน
ก ับใคร มีความสมพ
ึ้ เอง)
6.2 บิดาหรือมารดา ต้องขอหน ังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรือ
อาเภอ (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่ำน เท่ำนัน
้ )
6.3 ในกรณีพอ
่ หรือแม่ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว ให้ขอหน ังสือปกครองบุตรจากเขต
หรืออาเภอและจะต้องเป็นหน ังสือทีม
่ ก
ี ารสืบพยานและหล ักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านน
ั้
6.4 ท่ำนจะต ้องนำหนังสือยินยอมให ้เด็กเดินทำงไปต่ำงประเทศตัวจริง จำกข ้อ 6.2 หรือ หนังสือ
ปกครองบุตรเป็ นสำเนำจำกข ้อ 6.3 ไปแปลประท ับตราก ับกรมการกงสุลให ้เสร็จเรียบร ้อยก่อน
นำมำยืน
่ มิเช่นนัน
้ ทำงศูนย์รับยืน
่ vfs จะไม่รับยืน
่ เอกสำรของบุตรท่ำนโดยเด็ดขำด
้ า
6.5 เนือ
่ งจากการประท ับตรากงสุล จะมีการเสียค่าใชจ
่ ย หำกท่ำนไม่แน่ใจว่ำเอกสำรใช ้ได ้
หรือไม่ รบกวนสอบถำมบริษัททัวร์กอ
่ นนำไปประทับตรำกงสุล มิเช่นนัน
้ ท่ำนอำจจะต ้องไปเสียเงิน
และเสียเวลำอันมีค่ำของท่ำนเพือ
่ ไปทำเอกสำรใหม่อก
ี รอบ หำกเอกสำรทีท
่ ่ำนทำมำแล ้วนัน
้
กลำยเป็ นเอกสำรทีใ่ ช ้ยืน
่ ไม่ได ้
***โปรดอ่าน ก่อนทีท
่ า
่ นจะไปทาหน ังสือยินยอมจากเขตหรืออาเภอให้บุตรของท่าน

-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจำกมำรดำ จำกอำเภอต ้นสังกัด (โดยมำรดำ
จะต ้องคัดหนังสือยินยอม และระบุว่ำให ้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับบิดำ) พร ้อมแนบสำเนำบัตร
ประชำชนหรือหน ้ำพำสปอร์ตมำรดำมำด ้วย
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-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจำกบิดำ จำกอำเภอต ้นสังกัด (โดยบิดำจะต ้อง
คัดหนังสือยินยอม และระบุว่ำให ้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำ) พร ้อมแนบสำเนำบัตร
ประชำชนหรือหน ้ำพำสปอร์ตบิดำมำด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดำและมำรดำจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอม
ให ้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับใคร มีควำมสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จำกอำเภอต ้นสังกัด พร ้อม
แนบสำเนำบัตรประชำชนหรือหน ้ำพำสปอร์ตบิดำและมำรดำ

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียด
ว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผู ้มีอำนำจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดีย ว

้ จงว่าทาไมไม่
*** กรณีทบ
ี่ ด
ิ าหรือมารดาไม่ม ี passport แล้วใช ้ ID Card แทนต้องทาจดหมายชีแ
มี passport ***
-

่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซำ่ พร ้อมเดินทำงมำ
กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดำ-มำรดำลงชือ
สัมภำษณ์กับบุตรที่สถำนทูตด ้วย ทงสองท่
ั้
าน (เฉพำะคิวเดีย
่ วเท่ำนัน
้ )

้ จงภำษำอังกฤษ
7. หำกพ่อหรือแม่มวี ซ
ี ำ่ เชงเก ้นอยุแ
่ ล ้วและไม่ได ้ยืน
่ วีซำ่ พร ้อมลูก ให ้ทำจดหมำยชีแ
อธิบำยว่ำมีวซ
ี ่ำเชงเก ้นของประเทศอะไร ระบุวันเริม
่ และวันหมดอำยุวซ
ี ำ่ พร ้อมทัง้ ถ่ำยสำเนำหน ้ำ
พำสปอร์ตและหน ้ำวีซำ่ นัน
้ มำแนบด ้วย
่
8. ท่ำนไม่จำเป็ นต ้องเซ็น รับรองสำเนำถูกต ้อง ให ้ท่ำนเซ็นเฉพำะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซา
เท่านน
ั้

เอกสารยืน
่ วีซ่าอาจมีการปร ับเปลีย
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทุกเวลา หาก
ทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซ่าเชงเกนประเทศอิตาลี

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)

่ – นำมสกุล ผู ้เดินทำง [ภำษำไทย]…………………………………………………………………….………
ชือ
1. นำมสกุล [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………..……………………………
2. นำมสกุลตอนเกิด [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………..…………………………….
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่ ตัว [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………..………………………………………………
3. ชือ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………….……………………………………………..
5. สถำนทีเ่ กิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………
6. ประเทศทีเ่ กิด……………………….……………………………..……………………………………………
7. สัญชำติปัจจุบัน ..................................สัญชำติโดยกำเนิดหำกต่ำงจำกปั จจุบัน…………………………..
8. เพศ

ชำย

หญิง

9. สถำนภำพ

โสด

แต่งงำน (จดทะเบียน)

หย่ำ

แยกกันอยู่

แต่งงำน (ไม่จดทะเบียน)
หม ้ำย

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
10.

ในกรณีเป็ นผู ้เยำว์

่ -นำมสกุล
กรุณำกรอกชือ

ทีอ
่ ยู่(หำกต่ำงจำกผู ้ขอ)

และสัญชำติของผู ้มีอำนำจ

ปกครอง/ดูแลผู ้เยำว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

11. ทีอ
่ ยู่ตำมทะเบียนบ ้ำนของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………………
หมำยเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ.................................................................
อีเมล.............................................

้ ผ ้ำ ขำยอำหำร เป็ นต ้น
12. อำชีพปั จจุบัน(หำกค ้ำขำย ให ้ระบุด ้วยว่ำค ้ำขำยอะไร เช่น ขำยเสือ
..........................................................................................................
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่ บริษัทหรือร ้ำนค ้ำ ทีอ
่ ทีอ
13. ชือ
่ ยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ / สำหรับนักเรียน นักศึกษำ กรุณำกรอกชือ
่ ยูข
่ อง
สถำบันศึกษำ
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………….……
14. วีซำ่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลำ 3 ปี ทผ
ี่ ่ำนมำ
ไม่เคย
เคยได ้

ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที.่ ..............................ถึงวันที.่ ....................................

15. เคยถูกพิมพ์ลำยนิว้ มือเพือ
่ กำรขอวีซำ่ เชงเก ้นก่อนหน ้ำนี้
ไม่เคย

เคย (กรุณำระบุวันที่ หำกทรำบ)................................................

่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลูกค้าเคยมีวซ
ี ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา
16. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธวีซำ่ หรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในกำรปฏิเสธ)................................................

17. ควำมรับผิดชอบค่ำใช ้จ่ำยในกำรดำรงชีพระหว่ำงกำรเดินทำงและพำนักอยู่ของผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซำ่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญำติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ .............................................
กรุณำระบุชอ

สิง่ ทีช
่ ว่ ยในกำรดำรงชีพ
เงินสด
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…………………………………………………..….
สิง่ ทีช
่ ว่ ยในกำรดำรงชีพ

เช็คเดินทำง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหำให ้

ชำระค่ำที่พักล่วงหน ้ำแล ้ว

ค่ำใช ้จ่ำยทัง้ หมดระหว่ำงพำนักมีผู ้ออกให ้

ชำระค่ำพำหนะล่วงหน ้ำแล ้ว

ชำระค่ำพำหนะล่วงหน ้ำแล ้ว
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อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ นเกีย
้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี ่าเป็นดุลพินจ
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษท
ั ไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆทงสิ
ั้ น
ทงนี
ั้ บ
้ ริษท
ั เป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั้
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