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AUSTRIA CROATIA ITALY SWITZERLAND
ออสเตรีย โครเอเชีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์
10 วัน 7 คืน
เดินทาง มีนาคม - มิถุนายน 63

| เวียนนา | ซาเกรบ | อุทยานแห่งชาติพลิตวิตเซ่ | เวนิส | มิลาน |
| ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า | ยอดเขาทิตลิส | ลูเซิรน์ |

ราคาแนะนาเพียง

55,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – ถนนสายวงแหวน – กราซ
วันที่ 3. กราซ – ซาเกรบ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
วันที่ 4. อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – โอพาเทีย
วันที่ 5. โอพาเทีย – พูลา – แอมฟิ เธียร์เตอร์ – โรวินจ์ – เอาท์เลท – เวนิส เมสเตร้
วันที่ 6. เมสเตร้ – เกาะเวนิส – เวโรน่า
วันที่ 7.เวโรน่า – ซีโมเน่ – ล่องเรือทะเลสาปการ์ด้า – มิลาน
วันที่ 8. มิลาน – แองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิร์น – ซูริค
วันที่ 9. ซูริค – สนามบิน
วันที่ 10 กรุงเทพ

วันที่ 1
20.30 น.

วันที่ 2
01.30 น.
07.00น.

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 3
เช้า

กลางวัน
บ่าย

กรุ งเทพฯ
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 2 แถว D พบ
เจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก

กรุ งเทพฯ – เวียนนา – ถนนสายวงแหวน – กราซ

ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ TG 936
*** สาหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้ แต่ 19 เม.ย.. จะออกเดินทางเวลา 01.20 น.และไปถึงเวียนนาเวลา 07.15 น.***
ถึงสนามบินเวทชาท กรุง เวียนนา ประเทศออสเตรี ย ผ่านขั้ นตอนการตรวจคนเข้าเมื อง จากนั้ นพาท่า นชมถนนสายวง
แหวน (Ringstrasse) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึน้ ใน
ระหว่างปี ค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารได้ถูกทาลายไปในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปิ ดใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ.1955,
ผ่านพระราชวังฮอฟเบิ ร์ก (Hofburg Palace) ซึ่ งเป็นกลุ่มอาคารที่ เคยเป็ นที่ประทับของราชสานัก ฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 จากนั้นแวะถ่ายรูปที่สวนสาธารณะสตัดต์ปาร์ค (Stadtpark) เป็นสวน
ขนาดใหญ่มีพื้นที่กว่า 65,000 ตร.ม. เป็นสวนสาธารณะประจาเมืองเวียนนา ภายในสวนร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ แล้ว
ยังมีรูปปั้นนักดนตรีเอกของโลกที่มีชื่อเสียงมากมาย ชาวเวียนนานิยมมาเที่ยวพักผ่อนและยังใช้เป็นที่ออกกาลังกายอี ก
ด้วย จากนั้นนาชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่ นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจ้ า
คาร์ลที่ 6 โปรดให้ส ร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็น การแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน จากนั้ นเชิญช้อปปิ ้งสินค้ า
เครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ หรือสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton, Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer, สินค้าเสื้อแฟชั่นวัย รุ่น
ทันสมัย เช่น Zara, H&M ฯ9ฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท ในย่านถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe)
ใจกลางกรุงเวียนนา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
จากนั้ นน าท่ านเดิ นทางสู่ เมื องกราซ (Graz) เมื องสวยของออสเตรีย ที่ไ ด้รั บการคั ดเลือกให้ เป็ นเมื องหลวงแห่ ง
ศิลปวัฒ นธรรมแห่งยุโรป และเป็นเมืองใหญ่อัน ดับสอง ของประเทศออสเตรีย ในอดีต เมืองกราซเป็นเมืองหน้ าด่านที่ มี
ป้อมปราการอันแข็งแกร่งไว้ป้องกันการรุกรานจากพวกเติร์ก กราซตั้งอยู่ริมแม่น้า เมอร์ เป็นศูนย์กลางของสถาปั ต ยกรรม
ต่างๆจากทุกสมัย ทั้ งโกธิค เรอเนส์ซองส์ และบารอก อีกทั้ง ยังเป็นที่ตั้ งของ มหาวิทยาลัย กราซ มหาวิทยาลั ยที่มีความ
เก่าแก่ซึ่งสร้างในปี ค.ศ. 1585 และต่อมาเมืองกราซได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1999
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เดินทางเข้าสู่ที่พัก Hotel Roomz หรือเทียบเท่า

กราซ – ซาเกรบ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของโครเอเชีย ดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค ซึ่งมีความเก่าแก่แฝง
ด้วยเสน่ห์และมนต์ขลัง ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุง่ เรืองมาตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 11 นาท่ า นถ่ า ยรู ป
กับมหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen Cathedral) ซึ่งมียอดแหลมทรงกลวยคูบ่ นยอดวิหารตกแต่ งอย่างงดงาม มหา
วิหารนี้ ก็ได้รับการบู รณะใหม่อีก หลายครั้ง จนกระทั่ งรูปร่า งมหาวิหารงดงามในรูปแบบนิโ อ-โกธิค ดังปัจ จุบัน ซึ่ งได้รั บ
อิทธิพลจากการบูรณะก่อสร้างในปี ค.ศ. 1880
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice National Park) ซึ่งได้รับการขึน้ ทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็น

มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานนี้มีพื้นที่ประมาณ 29,482 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 223 ตาราง
กิโลเมตรเป็นพื้นที่ป่าและพื้นน้าครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสีเธอร์ คอยซ์ถึง 16 แห่งที่มีความ
งดงามแตกต่างกัน

ค่า
ที่พัก

วันที่ 4
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั GRABOVAC หรือเทียบเท่า

อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – โอพาเทีย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น นาท่ านเดิน ทางสู่อุ ทยานแห่ งชาติพ ลิต วิเซ่ (Plitvice National Park) ซึ่ง ได้รั บการขึ ้นทะเบีย นจากองค์ การ
ยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานนี้มีพื้นที่ประมาณ 29,482 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร
โดย 223 ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่ป่าและพื้นน้าครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสีเธอร์คอยซ์ ถึง 16
แห่งที่มีความงดงามแตกต่างกัน นาท่านเข้าชมความงามของอุทยาน Lower Lake โดยล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero
Kozjak ***ในกรณีที่ ทะเลสาบเป็ นน้ าแข็ งจนไม่ สามารถล่องเรือ ได้ ทางบริษั ทคื นเงิ นท่ านละ 5ยูโร*** ซึ่ งเป็ น
ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุ ดในอุท ยานแห่งนี้ อี กทั้งยั งเป็นทะเลสาบที่เชื่ อมระหว่างอุท ยานตอนล่า งขึน้ สู่ ทะเลสาบชั้น บนของ
อุทยาน เพลิดเพลิน กับธรรมชาติอัน งดงามและความอลังการของ Lower Lake ที่ ประกอบด้ วยทะเลสาบ Milanovac,
Gavanovac และ Kaluderovac เป็นต้น นาท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไม้ที่เชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้ า
ด้วยกัน ชม Veliki Slip ชมน้าตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานมีความสูงถึง 70 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นาท่านออกเดิน ทางสู่แคว้นอิ สเตรีย (Istria) ชมเมื องโอพาเทีย (Opatija) เป็นเมืองท่องเที่ยวตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกริ ม
ทะเลอาเดรียติก มีบ้านพักตากอากาศสไตล์ ออสเตรียที่เรีย งรายอยู่ตามชายฝั่ง นาท่านเที่ยวชมเมืองที่เต็มเปี่ ยมไปด้ว ย
มนต์เสน่ห์ของบ้านพักริ มชายฝั่ง แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล (Maiden with the Seagull) เป็นรูปปั้ น
หญิงสาวที่งดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั AMADRIA OPATIA หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

โอพาเที ย – พู ล า – แอมฟิ เธี ยร์ เตอร์ – โรวิ น จ์ – เอาท์เลท – เวนิ ส
เมสเตร้

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางสู่ เมือ งพูล า (PULA) หรือ โพล่ าในภาษาอิต าเลี ยน เป็นเมืองที่เก่ าแก่ ที่สุด ที่มี ความโดดเด่น ในฐานะ
ศูนย์กลางคาบสมุท รอิตาเลีย น เมืองนี้เ คยเป็นศูน ย์กลางของแหลมอิ สเตรีย และเคยเป็น ดินแดนของประเทศอิตาลี ชม
สิ่งก่ อสร้างในสมัย โรมั นที่ใ หญ่ และสาคัญ ที่สุ ด คื อ สนามอารีน่ า (Arena) หรื อที่เ รียกว่า Amphitheater สนามกีฬ า
กลางแจ้ งนี้มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกั บโคลอสเซียมที่กรุงโรมเป็นอารีน่าที่ ใหญ่เป็ นอันดับหกที่ส ร้างขึน้ ในยุคโรมันเรือง
อานาจและสร้างขึน้ ตามแบบเดียวกับโคลอสเซียมในกรุงโรม สามารถจุคนได้ถึง 23,000 คน ปัจจุบันมักใช้เป็น สถานที่ จั ด
งานกิจกรรมกลางแจ้ง เทศกาลดนตรี รวมทั้งสถานที่จัดงานภาพยนต์ประจาปี (International Film Festival) อีกด้วย
จากนั้นเดินทางสู่เมืองโรวินจ์ (ROVINJ) เมืองสวยชายทะเล ตั้งอยู่บนแหลมอิสเตรีย ด้วยความที่ดินแดนนี้ถูกปกครอง
โดยเวเนเชี่ ยน จึ งท าให้ส ถาปั ตยกรรมและวัฒ นธรรมของเมืองนี้ มี ความคล้า ยคลึ งกั บ เกาะเวนิ ส โดยมี โบสถ์ St.
Euphemia ซึ่งเป็นโบสถ์ ที่มียอดสูง ถึง 61 เมตร และถือว่าเป็นโบสถ์ที่สู งที่สุดของเมื องนี้ ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาเป็ น
สัญลักษณ์ของเมือง อิสระให้ท่านเดินชมเมืองเก็บภาพเป็นที่ระลึก

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่ านเดิน ทางสู่ MacArthur Glen Outlet Veneto ให้ เวลาท่ านได้อิส ระช้อปปิ ้งสิ นค้ าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่ น
GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE,
NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย แล้วนาท่านเดินทางสูเ่ มืองเวนิส เมสเตร้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั HOLIDAY INN MESTRE หรือเทียบเท่า

ค่า
ที่พัก

วันที่ 6

เมสเตร้ – เกาะเวนิส – เวโรน่า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทาง สู่ท่า เรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่ เกาะเวนิส หรื อ
เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้ค ลองแทนถนน มีสมญานาม
ว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึน้ ฝั่ง ที่ บริ เ วณ
ซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนั้นนาท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of
Sighs) ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดิน ออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลก
ภายนอกเป็ นครั้ งสุดท้ ายระหว่า งเดิน ผ่านช่องหน้าต่ างที่ส ะพานนี้ ซึ่ งเชื่อมต่อกั บวัง ดอดจ์ (Doge’s Palace) อั นเป็ น
สถานที่พานักของเจ้าผูค้ รองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้มาเเล้วคือ คาสโนว่านั่นเอง น าท่ า น
ถ่ายรูปบริ เวณจัตุรั สซานมาร์ โค (St.Mark’s Square) ที่น โปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้ องนั่งเล่น ที่สวยที่สุ ดในยุโรป”
จัตุรัส ถูกล้ อมรอบด้ วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้ง โบสถ์ ซานมาร์โ ค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโ ดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบ
ศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย เช่น เดิน เล่ น ชมมนต์
เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โคที่สวยงาม, ช้อปปิ ้งสินค้าของที่ระลึก อาทิเช่น เครื่องแก้วมูราโน่ ,หน้ากากเวนิส
เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนา หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิ ดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (สปาเกตตี้หมึกดา)
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองเวโรน่า (Verona) เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเวนิส ของแคว้นเวเนโต้ และเมืองเวโรน่า
ยังได้ขนึ ้ ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ. 2000 อีกทั้งวิลเลียม เชกสเปี ยร์ นั ก กวี
และนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเขียนผูย้ ิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลกยังใช้บรรยากาศและ
เรื่องราวความรักของหนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่า แต่งเป็นละครโศกนาฏกรรมขึน้ เมื่อปี ค.ศ. 1595 เรื่อง โรมิโอกับจูเลียต
พาท่านถ่ายรูปกับโรงละครโรมันกลางแจ้ง (Verona Arena) ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างขึน้ เมื่อตั้งแต่สมัย
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บ่าย
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กลางวัน
บ่าย

ศตวรรษที่ 1 โดยมีลักษณะเช่นเดียวกับโคลอสเซียมในกรุงโรม เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งปัจจุบันยังคงมีการเปิ ดแสดง
โอเปร่าหรือคอนเสิร์ตกลางเเจ้งในสนามกีฬาอยู่ เป็นประจา นาท่านถ่า ยรูปด้านนอกกับ บ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต ชม
ระเบียงแห่งเรื่องราว โรแมนติกที่จูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกคา่ คืน และบริเวณหน้าบ้านยังมีรูปปั้นส าริ ดขนาดเท่ า ตั ว
จริงของจูเลียต
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั MAXIM หรือเทียบเท่า

เวโรน่า – ซีโมเน่ – ล่องเรือทะเลสาปการ์ด้า – มิลาน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองซีร์มิโอเน่ (Sirmione) เมืองพักตากอากาศที่ผสมผสานกับอารยธรรมกว่า 2,000 ปี โดยเป็นอาณา
นิคมของเมืองเวนิสในอดีต ตัวเมืองนั้นมีภูมิประเทศที่ห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบการ์ดา (Lake Garda) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่
ใหญ่ ที่สุด ของประเทศอิ ตาลี นาท่ านล่ องเรือทะเลสาบการ์ ด้า ชมทะเลสาบที่ มีพื้น ที่ราว 360 ตารางกิโลเมตร โดย
ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากการละลายของธารน้าแข็ง ชื่อ Garda ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ชมทัศนียภาพของแนวเทือกเขา
แอลป์ อันสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
เดินทางสู่ตัว เมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก นาท่านถ่ายรูปด้านนอกของมหา
วิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกัน ชมความงดงามอันน่า
อัศจรรย์ ของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ นาท่านชม แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล
(Galleria Vittorio Emanuele II) ซึ่งนับว่าเป็นช้อปปิ ้งมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สดุ ในเมืองมิลาน อนุสาวรีย์
ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่ 2 ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปิ นชื่อดังในยุคเรเน
ซองส์อีก 1 ท่าน คือลีโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ที่อยู่ในบริเวณ ด้านหน้าของโรงละครสกาล่า
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั ALLEGROITALIA ESPRESSO LINATE หรือเทียบเท่า

มิลาน – แองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิร์น – ซูริค
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่า นเดิน ทางเข้าสู่ หมู่บ้ านแองเกิ้ ลเบิ ร์ก (Engelberg) ซึ่งตั้ง อยู่เชิ งเขาที่สวยงามมีระดั บอีก แห่งหนึ่งของเทือกเขา
แอลป์ ผ่านเส้นทางไฮไลท์ของสวิตเซอร์แลนด์ และวิวทิวทัศ น์สวยงามของทุ่งหญ้าตัดกับหิมะอันขาวโพลนปกคลุมยอด
เขา น าท่ า นน าท่ า นขึ้ นกระเช้ า โรแตร์ (Rotair cable car) หรื อ กระเช้ า ลอยฟ้ า หมุ น รอบตั ว เอง 360 องศา
(Revolving Gondola) ชมทัศนียภาพอันตระการตาได้รอบทิ ศทางตามเส้ นทางขึน้ สู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ที่มีหิมะปก
คลุมตลอดทั้งปี ด้วยความสูงถึง 3,238 เมตรเหนือระดับน้าทะเล นาท่านเข้าชมถ้าน้าแข็ง (Ice Grotto) ที่ไม่เคยละลาย
และอุณหภูมิไม่เคยสูงกว่า -1 องศา จากนั้นให้เวลาท่านอิสระทากิจกรรมต่างๆ บนยอดเขา ทั้ง เพลิดเพลินสนุ กสนานกั บ
การเล่นหิมะ ,ชมวิวทิวทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ของเทือกเขาแอลป์ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ ,เดินข้าม" The TITLIS Cliff Walk
" สะพานแขวนที่ตั้งอยู่สูงที่สุด ของทวีปยุโรป ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกว้างไกลสุ ด
สายตา (สะพานแขวนอาจจะปิ ด ในกรณีถ้าสภาพอากาศไม่เอื้ออานวย)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองบนยอดเขา
จากนั้นเดินทางสู่เมืองลู เซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอัน ดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้ว ย
ทะเลสาบและเทือกเขาแอลป์ จากนั้ นพาท่ านชมสิ งโตหิน แกะสลัก (Lion Monument) ที่ แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ
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เพื่อเป็น อนุสรณ์ ราลึกถึ งการสละชีพ อย่างกล้ าหาญของทหารสวิส ที่เกิดจากการปฏิวัติใ นฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชม
สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204.7 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ารอยส์ (Reuss River) อันงดงาม
ที่พาดผ่านกลางเมือง ซึง่ เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานแบบโครงที่เก่าแก่ที่สุดที่ยงั หลงเหลืออยู่ในโลก
เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สดุ ในยุโรป เดินทางต่อสู่ เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงาม เมื องตาก
อากาศของเหล่าเศรษฐี นาท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) สัญลักษณ์ที่สาคัญแห่งหนึ่งของเมือง นา
ท่านเข้า ชมร้า นช่างทองที่เ ก่าแก่ที่ สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri
เปิ ดทาการตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ภายในอาคารตกแต่งตั้งแต่สมัยจักวรรดินโปเลียน ร้านนี้เป็นกึ่งพิพิธภัณฑ์ศิลปะลา้ ค่ า
และเครื่องประดับที่หายาก และบางชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นนาระดับโลกให้ท่า น
เลือกซื้อเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe ที่เรียกได้ว่า มีให้เลือกมากที่สุด, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani
Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ โดยเมืองซุกนี้มีการทาฟาร์ ม ผลไม้
ทั้งสตอเบอร์รี่, บูลเบอร์รี่, ราสเบอร์รี่,ลูกแพร์ ฯลฯ โดยเฉพาะเชอร์รี่ ที่มีปลูกมากกว่า 40,000 ต้น ซึ่งท่านไม่ควรพลาดชิ ม
ของหวานที่ผลิตจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ รวมทั้ง เค้กเชอร์รี่ ที่ขนึ ้ ชื่อของเมือง
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั B&B ZURICH EAST หรือเทียบเท่า

ซูริค – สนามบิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่า นเดิน ทางสู่ ส นามบิ น เพื่ อท าคื นภาษี (Tax Refund) และมีเ วลาช้ อปปิ ้ งสิ นค้ าปลอดภาษี (Duty Free) ภายใน
สนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ TG 971
*** สาหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้ แต่ 19 เม.ย. จะเปลี่ยนเวลาเป็น 13.30 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 05.30 น. ***

กรุ งเทพ
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ

ราคาแนะนาเพียง
AUSTRIA CROATIA ITALY SWITZERLAND
ออสเตรีย โครเอเชีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์
10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

55,900
55,900
55,900
33,455
19-28 เม.ย. 63
65,900
65,900
65,900
43,455
15-24 พ.ค. 63
63,900
63,900
63,900
41,455
29 พ.ค. – 7 มิ.ย. 63
63,900
63,900
63,900
41,455
6-15 มิ.ย. 63
63,900
63,900
63,900
41,455
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดู กาล
17- 26 มี.ค. 63

เงื่อนไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
7,900
9,900
10,900
10,900
10,900

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจาแล้วเท่านั้น
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วัน นั บจากวั น จอง
หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยืน่ วีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน)
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็ น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สู งอายุ, มีโรคประจาตั ว หรือไม่ส ะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

อัตราค่าบริการนี้รวม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้น ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวั นเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณี มีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิ น
จานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรือ่ งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริ ษั ท
ได้
เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้าหนักเกินจากทางสาย
การบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดิน ทาง
หรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศอิตาลี (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชาระเงินตรงกับศูนย์ยนื่ วีซ่าในวันยืน่ เป็นจานวนเงินโดยประมาณ 3,500
บาท)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ (18 ยูโร)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ยูโร)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า

1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทู ต
ง่ายขึน้
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืน่ วีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า
เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่ งบางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ มออกมา
ระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
สาหรับผู้เดินทางที่ศึก ษาหรือทางานอยู่ต่า งประเทศ จะต้องดาเนิ นเรื่องการขอวีซ่าด้ว ยตนเองในประเทศที่ต นพานักหรือศึกษาอยู่
เท่านั้น
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่น
คาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของ
ท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีก ารสูญหาย บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดิ นทางนั้นๆ และพาสปอร์ ต
ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครือ่ งบิน
1.
2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่นั่งพร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋ว เครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ
Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้องเป็ น ผู้
ที่มีร่ างกายแข็งแรง และช่ วยเหลือผู้อื่น ได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่ เครื่องบิน มีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุ กเฉิ นได้ (น้า หนั ก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึน้ อยู่กับทางเจ้าหน้า ที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง

1.
2.
3.
4.
5.

6.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิก การเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่ บริ ษั ท
ฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิ ดความเสีย หายต่อทางบริษัทและผู้เดิ นทางอื่นที่เดิ นทางในคณะเดียวกันบริ ษัทต้องนาไป
ชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการเดิ น ทางของ
ท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ

7.

8.
9.

กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว เครื่องบิ น
แล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
กรณีผู้เดิน ทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้ าที่ ไม่ว่า เหตุผลใดๆตามทางบริษัท ของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพั กของแต่ ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
และห้ องพัก แบบ 3 ท่าน/3 เตีย ง (Triple Room) ห้ องพัก ต่างประเภทอาจจะไม่ติ ดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้ องพัก แบบ 3
ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า
กรณีที่มีงานจั ดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็น ผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพัก ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่ มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรั ตและไม่ มีอ่างอาบน้า ซึ่ ง
ขึน้ อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
เอกสารประกอบการขอวีซา่ เชงเก้น (อิตาลี)
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า่ ประมาณ 15 วันทาการ
ยืน
่ วีซ่าแสดงตนทีศ
่ ูนย์ยืน
่ วีซ่า VFS Global (จามจุรส
ี แควร์)

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
ื เดินทางต้องนาส่งเข้าสถานทูต
ในวันยืน
่ วีซ่าหน ังสอ
ื เดินทางออกมาได้
และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี า่ ไม่สามารถดึงหน ังสอ

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืนขอวี
่
ซา่ ในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืนอยู
่
เ่ รือ
่ ย ๆ**

หมายเหตุ : การยื่น วีซ่ าแต่ ล ะครังก
้ บ
ั บริษ ัท ท วั ร์ จะต้อ งท าการยื่น วีซ่ า ประเภทหมู่ ค ณะ
เท่าน น
ั้ โดยการยื่นเป็ นหมู่ คณะ ต้องมีจานวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศู นย์ร บ
ั ยืน
่ จะเป็ นผู ้
กาหนดวันยื่นวีซ่ าเท่า นน
ั้ ถ้าหากผู ้เดินทางไม่ สามารถไปยื่น วีซ่ าในวันทีก
่ าหนดได้ อาจมี
ค่าใช้จ่ายเพิม
่ เติม (Premium) ด ังนี้
•

ใน กรณี ท ี่ เหลือ ระยะเวลายื่ น วีซ่ า น้อ ยกว่ า 11 วัน ท าการ น บ
ั จากวัน เดิน ท าง มี
ค่าใช้จ่ายเพิม
่ ท่านละ 2,200 บาท

•

ในกรณีท ี่เหลือเวลายืน
่ วีซ่ าเหลือน้อยกว่า 5 วันทาการ จะมีค่า Fast Track เพิ่มเติมอีก
ท่านละ 400 บาท รวมเป็ น 2,600 บาท
**ทงนี
ั้ ้ ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระก ับทางศูนย์ร ับยืน
่ โดยตรง**

1. หน ังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับ
วีซ่าอย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือ
เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยื่นวีซ่าด ้วย)

ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่ พาน ักอยู่ต่างประเทศ, ทางานอยู่ต่า งประเทศ
หรือ น ักเรียน น ักศึก ษาศึกษาอยู่ต่า งประเทศ กรุณ าแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษท
ั ให้ท ราบ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่ าจะมีเ งือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้อ งการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทู ต อาจไม่ สามารถยื่นขอวีซ่ าในประเทศไทยได้ ข้อ ก าหนดนี้รวมไปถึง ผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ (พื้นหลัง
ขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่
ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก )
3. หล ักฐานการเงิน
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง สาเนาสมุดบัญชี หรือ
Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู ้
เดินทาง ย ้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดย
การ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน
ก่อนวันยื่นวีซ่า และหากบัญชีกระโดดเดือนต ้องขอเป็ น Statement เท่านั้น)
3.2 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่

พี่น ้อง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั้น)
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหน ังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) พร ้อมเอกสารแสดง
ความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น
3.2.2. ถ่ายสาเนาสมุดบ ัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช ้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ที่ออกให ้ และผู ้ที่ถูกรับรองค่าใช ้จ่ายให ้ เช่น สาเนา
ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ ้าน

ี ด
ี ากประจา, บ ัญชก
ี ระแสรายวัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
4. หล ักฐานการทางาน
-

เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

เป็ นพน ักงาน

หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง , เงินเดือน, วันเริ่มทางาน

(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ค
้ าว่า “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
-

น ักเรียนหรือน ักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

5. เอกสารส่วนต ัว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลี่ยน)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
6.1 บิดาหรือมารดา ต้องทาหน ังสือชี้แจงเป็ นภาษาอ ังกฤษว่าให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ
ั
ก ับใคร มีความสมพ
ันธ์เป็ นอะไรก ันก ับเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกค ้าเขียนหรือพิม พ์ขึ้นเอง)
6.2 บิดาหรือมารดา ต้องขอหน ังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรือ
อาเภอ (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่าน เท่านั้น )
6.3 ในกรณีพ่อหรือแม่ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว ให้ขอหน ังสือปกครองบุตรจากเขต

หรืออาเภอและจะต้องเป็ นหน ังสือทีม
่ ก
ี ารสืบพยานและหล ักฐานเสร็จ เรียบร้อยแล้วเท่านน
ั้
6.4 ท่านจะต ้องนาหนังสือยินยอมให ้เด็กเดินทางไปต่างประเทศตัวจริง จากข ้อ 6.2 หรือ หนังสือ
ปกครองบุตรเป็ นสาเนาจากข ้อ 6.3 ไปแปลประท ับตราก ับกรมการกงสุลให ้เสร็จเรียบร ้อยก่อน
นามายื่น มิเช่นนั้นทางศูนย์รับยื่น vfs จะไม่รับยื่นเอกสารของบุตรท่านโดยเด็ดขาด
6.5 เนือ
่ งจากการประท ับตรากงสุล จะมีการเสียค่าใช้จ่าย หากท่านไม่แน่ใจว่าเอกสารใช ้ได ้
หรือไม่ รบกวนสอบถามบริษัททัวร์ก่อนนาไปประทับตรากงสุล มิเช่นนั้นท่านอาจจะต ้องไปเสียเงิน
และเสียเวลาอันมีค่าของท่านเพื่อไปทาเอกสารใหม่อีกรอบ หากเอกสารที่ท่านทามาแล ้วนั้น
กลายเป็ นเอกสารที่ใช ้ยื่นไม่ได ้
***โปรดอ่าน ก่อนทีท
่ ่านจะไปทาหน ังสือยินยอมจากเขตหรืออาเภอให้บุตรของท่าน

-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดา
จะต ้องคัดหนังสือยินยอม และระบุว่าให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้อง
คัดหนังสือยินยอม และระบุว่าให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยินยอม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพั นธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อม
แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดีย ว

*** กรณีทบ
ี่ ด
ิ าหรือมารดาไม่ม ี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องทาจดหมายชี้แจงว่าทาไมไม่
มี passport ***
-

กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร ้อมเดินทางมา
ั้
าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านั้น)
สัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด ้วย ทงสองท่

7. หากพ่อหรือแม่มีวีซ่าเชงเก ้นอยุ่แล ้วและไม่ได ้ยื่นวีซ่าพร ้อมลูก ให ้ทาจดหมายชี้แจงภาษาอังกฤษ
อธิบายว่ามีวีซ่าเชงเก ้นของประเทศอะไร ระบุวันเริ่มและวันหมดอายุวีซ่า พร ้อมทัง้ ถ่ายสาเนาหน ้า
พาสปอร์ตและหน ้าวีซ่านั้นมาแนบด ้วย
8. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซ่า
เท่านน
ั้

9.

เอกสารยืน
่ วีซ่าอาจมีการปร ับเปลีย
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทุกเวลา หาก
ทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม

แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซ่าเชงเกนประเทศอิตาลี
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็ นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)

ชื่อ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….………
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..……………………………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..…………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..………………………………………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด ……………………………………….……………………………………………..
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………
6. ประเทศที่เกิด……………………….……………………………..……………………………………………
7. สัญชาติปัจจุบัน ..................................สัญชาติโดยกาเนิดหากต่างจากปัจจุบัน …………………………..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง

โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม ้าย

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์ กรุณากรอกชื่อ -นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู ้ขอ) และสัญชาติของผู ้มีอานาจ
ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ที่อยู่ตามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์…………………
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.................................................................
อีเมล.............................................
12. อาชีพปัจจุบัน(หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เช่น ขายเสื้อผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น
.............................................................................................. ............
13. ชื่อบริษัทหรือร ้านค ้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของ
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์…………….……
14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได ้

ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที่...............................ถึงวันที่.....................................

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................

**กรณีลูกค้าเคยมีวซ
ี ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยู่ของผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซ่าเอง

มีผู ้อื่นออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
กรุณาระบุชื่อ .............................................

สิง่ ที่ช่วยในการดารงชีพ
เงินสด

…………………………………………………..….
สิง่ ที่ช่วยในการดารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พักที่มีผู ้จัดหาให ้

ชาระค่าที่พักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดระหว่างพานักมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

************************************************
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี ่าเป็ นดุลพินจ
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษท
ั ไม่มส
ี ่วนเกีย
่ วข้องใดๆทงสิ
ั้ น
้
ทงนี
ั้ บ
้ ริษท
ั เป็ นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั้

