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

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

AUSTRIA CROATIA ITALY SWITZERLAND 

ออสเตรีย โครเอเชีย อิตาลี สวิตเซอรแ์ลนด ์  
10 วัน 7 คืน  

เดินทาง มีนาคม - มิถุนายน 63 

ราคาแนะน าเพียง 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 – แอมฟิเธียร์เตอร์ – โรวินจ์ – เอาท์เลท – เวนิส เมสเตร้ 
วันที่ 6. เมสเตร้ – เกาะเวนิส – เวโรน่า 

วันที่ 7.เวโรน่า – ซีโมเน่ – ล่องเรือทะเลสาปการ์ด้า – มิลาน   
วันที่ 8. มิลาน – แองเก้ิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิร์น – ซูริค 

วันที่ 9. ซูริค – สนามบิน 

วันที่ 10 กรุงเทพ 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
20.30 น. 

 

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 2 แถว D พบ
เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – ถนนสายวงแหวน – กราซ  
01.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยเท่ียวบินท่ี TG 936  

*** ส าหรับคณะท่ีออกเดินทางตัง้แต่ 19 เม.ย.. จะออกเดินทางเวลา 01.20 น.และไปถึงเวียนนาเวลา 07.15 น.***   
07.00น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง จากน้ันพาท่านชมถนนสายวง

แหวน (Ringstrasse) ท่ีแวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ท่ีสร้างขึน้ใน
ระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารได้ถูกท าลายไปในระหวา่งสงครามโลกครั้งท่ี 2 และเปิดใหม่อีกครั้งในปีค.ศ.1955, 

ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซ่ึงเป็นกลุ่มอาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทับของราชส านักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษท่ี 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 จากน้ันแวะถ่ายรปูท่ีสวนสาธารณะสตดัตป์าร์ค (Stadtpark) เป็นสวน
ขนาดใหญ่มีพื้นท่ีกว่า 65,000 ตร.ม. เป็นสวนสาธารณะประจ าเมืองเวียนนา ภายในสวนร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ แล้ว
ยังมีรูปป้ันนักดนตรีเอกของโลกท่ีมีช่ือเสียงมากมาย ชาวเวียนนานิยมมาเท่ียวพักผ่อนและยังใช้เป็นท่ีออกก าลังกายอีก
ด้วย จากน้ันน าชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซ่ึงพระเจ้า
คาร์ลท่ี 6 โปรดให้สร้างขึน้ในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน จากน้ันเชิญช้อปป้ิงสินค้า
เครื่องแก้วสวารอ็ฟสกี้ หรือสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton, Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer, สินค้าเสื้อแฟช่ันวัยรุ่น
ทันสมัย เช่น Zara, H&M ฯ9ฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท ในย่านถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe) 

ใจกลางกรุงเวียนนา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

         บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองกราซ (Graz) เมืองสวยของออสเตรีย ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองหลวงแห่ง
ศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป และเป็นเมืองใหญ่อันดับสอง ของประเทศออสเตรีย   ในอดีตเมืองกราซเป็นเมืองหน้าด่านท่ีมี
ป้อมปราการอันแข็งแกร่งไว้ป้องกันการรุกรานจากพวกเตริ์ก กราซตั้งอยู่ริมแม่น ้า เมอร์ เป็นศูนย์กลางของสถาปัตยกรรม
ต่างๆจากทุกสมัย ท้ังโกธิค เรอเนส์ซองส์ และบารอก อีกท้ังยังเป็นท่ีตั้งของ มหาวิทยาลัยกราซ มหาวิทยาลัยท่ีมีความ
เก่าแก่ซ่ึงสร้างในปี ค.ศ. 1585 และต่อมาเมืองกราซได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1999 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ท่ีพัก เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก Hotel Roomz  หรือเทียบเท่า  

วันที่ 3 กราซ – ซาเกรบ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของโครเอเชีย ดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค ซ่ึงมีความเก่าแก่แฝง
ด้วยเสน่ห์และมนต์ขลัง ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุง่เรืองมาตัง้แต่สมัยศตวรรษท่ี 11  น าท่านถ่ายรูป
กับมหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen Cathedral) ซ่ึงมียอดแหลมทรงกลวยคูบ่นยอดวิหารตกแต่งอย่างงดงาม มหา
วิหารน้ีก็ได้รับการบูรณะใหม่อีกหลายครั้ง จนกระท่ังรูปร่างมหาวิหารงดงามในรูปแบบนิโอ-โกธิค ดังปัจจุบัน ซ่ึงได้รับ
อิทธิพลจากการบูรณะกอ่สร้างในปี ค.ศ. 1880 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice National Park) ซ่ึงได้รับการขึน้ทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็น



 

 

มรดกโลกทางธรรมชาต ิอุทยานน้ีมีพื้นท่ีประมาณ 29,482 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 223 ตาราง
กิโลเมตรเป็นพื้นท่ีป่าและพื้นน ้าครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสีเธอร์คอยซ์ถึง 16 แห่งท่ีมีความ
งดงามแตกต่างกัน 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั GRABOVAC หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – โอพาเทีย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice National Park) ซ่ึงได้รับการขึ ้นทะเบียนจากองค์การ
ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานน้ีมีพื้นท่ีประมาณ 29,482 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร 
โดย 223 ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นท่ีป่าและพื้นน ้าครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสเีธอร์คอยซ์ถึง 16 

แห่งท่ีมีความงดงามแตกต่างกัน น าท่านเข้าชมความงามของอุทยาน Lower Lake โดย ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero 

Kozjak ***ในกรณีท่ีทะเลสาบเป็นน ้าแข็งจนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทคืนเงินท่านละ 5ยูโร***  ซ่ึงเป็น
ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุทยานแห่งน้ี อีกท้ังยังเป็นทะเลสาบท่ีเช่ือมระหว่างอุทยานตอนล่างขึน้สู่ทะเลสาบช้ันบนของ
อุทยาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและความอลังการของ Lower Lake ท่ีประกอบด้วยทะเลสาบ Milanovac, 

Gavanovac และ Kaluderovac เป็นต้น น าท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไม้ท่ีเช่ือมแต่ละทะเลสาบเข้า
ด้วยกัน ชม Veliki Slip ชมน ้าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุทยานมีความสงูถึง 70 เมตร  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่แคว้นอิสเตรีย (Istria) ชมเมืองโอพาเทีย (Opatija) เป็นเมืองท่องเท่ียวตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกริม

ทะเลอาเดรียติก มีบ้านพักตากอากาศสไตล์ออสเตรียท่ีเรียงรายอยู่ตามชายฝั่ง น าท่านเท่ียวชมเมืองท่ีเต็มเป่ียมไปด้วย
มนต์เสน่ห์ของบ้านพักริมชายฝั่ง แวะถ่ายรูปกับรูปป้ันหญิงสาวกับนกนางนวล (Maiden with the Seagull) เป็นรูปป้ัน
หญิงสาวท่ีงดงามท่ีมีนกนางนวลเกาะอยู่ท่ีมือ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั AMADRIA OPATIA หรือเทียบเท่า 



 

 

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

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองพูลา (PULA) หรือ โพล่าในภาษาอิตาเลียน เป็นเมืองท่ีเก่าแก่ ท่ีสุดท่ีมีความโดดเด่นในฐานะ
ศูนย์กลางคาบสมุทรอิตาเลียน เมืองน้ีเคยเป็นศูนย์กลางของแหลมอิสเตรีย และเคยเป็นดินแดนของประเทศอิตาลี ชม
สิ่งก่อสร้างในสมัยโรมันท่ีใหญ่และส าคัญท่ีสุดคือ สนามอารีน่า (Arena) หรือท่ีเรียกว่า  Amphitheater สนามกีฬา
กลางแจ้งน้ีมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับโคลอสเซียมท่ีกรุงโรมเป็นอารีน่าท่ีใหญ่เป็นอันดับหกท่ีสร้างขึน้ในยุคโรมันเรือง
อ านาจและสร้างขึน้ตามแบบเดียวกบัโคลอสเซียมในกรงุโรม สามารถจุคนได้ถึง 23,000 คน ปัจจุบันมักใช้เป็นสถานท่ีจัด
งานกิจกรรมกลางแจ้ง เทศกาลดนตรี รวมท้ังสถานท่ีจัดงานภาพยนต์ประจ าปี (International Film Festival) อีกด้วย 

จากน้ันเดินทางสู่เมืองโรวินจ์ (ROVINJ) เมืองสวยชายทะเล ตั้งอยู่บนแหลมอิสเตรีย ด้วยความท่ีดินแดนน้ีถูกปกครอง
โดยเวเนเช่ียน จึงท าให้สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของเมืองน้ีมีความคล้ายคลึงกับเกาะเวนิส โดยมี โบสถ์ St. 

Euphemia ซ่ึงเป็นโบสถ์ ท่ีมียอดสูงถึง 61 เมตร และถือว่าเป็นโบสถ์ท่ีสูงท่ีสุดของเมืองน้ี ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาเป็น
สัญลักษณ์ของเมือง อิสระให้ท่านเดินชมเมืองเก็บภาพเป็นท่ีระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ MacArthur Glen Outlet Veneto ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น 
GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, 

NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย แล้วน าท่านเดินทางสูเ่มืองเวนิส เมสเตร้ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั HOLIDAY INN MESTRE หรือเทียบเท่า 

 

 

 



 

 

วันที่ 6 เมสเตร้ – เกาะเวนิส – เวโรน่า 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทาง สู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ 
เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน   มีสมญานาม
ว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกนักวา่ 400 แห่ง ขึน้ฝั่ง ท่ีบริเวณ
ซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากน้ันน าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of 

Sighs) ท่ีมีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เม่ือนักโทษท่ีเดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลก
ภายนอกเป็นครั้งสุดท้ายระหว่า งเดินผ่านช่องหน้าต่างท่ีสะพานน้ี  ซ่ึงเช่ือมต่อกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็น
สถานท่ีพ านักของเจ้าผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซ่ึงนักโทษช่ือดังท่ีเคยเดนิผ่านสะพานน้ีมาเเลว้คือ คาสโนวา่น่ันเอง น า ท่าน
ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องน่ังเล่นท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป” 
จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมท้ังโบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบ
ศิลปะไบแซนไทน์ จากน้ันอิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเท่ียวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนตกิตามอัธยาศัย เช่น เดินเล่น ชมมนต์
เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โคท่ีสวยงาม, ช้อปป้ิงสินค้าของท่ีระลึก อาทิเช่น เครื่องแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิส 
เลือกซ้ือสินค้าแฟช่ันช้ันน า หรือน่ังจิบกาแฟในร้าน Café Florian ท่ีเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (สปาเกตตี้หมึกด า) 
บ่าย หลังจากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมอืงเวโรน่า (Verona) เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเวนิส ของแคว้นเวเนโต้ และเมืองเวโรน่า

ยังได้ขึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเม่ือปี ค.ศ. 2000 อีกท้ังวิลเลียม เชกสเปียร์  นักกวี
และนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ผู้ได้รับการยกย่องวา่เป็นนักเขียนผูย้ิ่งใหญข่องอังกฤษและของโลกยังใช้บรรยากาศและ
เรื่องราวความรักของหนุ่มสาวสองตระกลูในเวโรน่า แต่งเป็นละครโศกนาฏกรรมขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1595  เรื่อง โรมิโอกับจูเลยีต  

พาท่านถ่ายรูปกบัโรงละครโรมันกลางแจ้ง (Verona Arena) ท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างขึน้เม่ือตั้งแต่สมัย



 

 

ศตวรรษท่ี 1 โดยมีลักษณะเช่นเดียวกับโคลอสเซียมในกรุงโรม เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า ซ่ึงปัจจุบันยังคงมีการเปิดแสดง
โอเปร่าหรือคอนเสิร์ตกลางเเจ้งในสนามกีฬาอยู่ เป็นประจ า  น าท่านถ่ายรูปด้านนอกกับบ้านเลขท่ี 23 ของจูเลียต ชม
ระเบียงแห่งเรื่องราว โรแมนติกท่ีจูเลยีตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค า่คืน และบริเวณหน้าบ้านยังมีรูปป้ันส าริดขนาดเท่าตัว
จริงของจูเลียต 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั MAXIM  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 7 เวโรน่า – ซีโมเน่ – ล่องเรือทะเลสาปการ์ด้า – มิลาน   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองซีร์มิโอเน่ (Sirmione) เมืองพักตากอากาศท่ีผสมผสานกบัอารยธรรมกว่า 2,000 ปี  โดยเป็นอาณา
นิคมของเมืองเวนิสในอดีต ตัวเมืองน้ันมีภูมิประเทศท่ีห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบการ์ดา (Lake Garda) ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของประเทศอิตาลี  น าท่านล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า ชมทะเลสาบท่ีมีพื้นท่ีราว 360 ตารางกิโลเมตร โดย
ทะเลสาบแห่งน้ีเกิดจากการละลายของธารน ้าแข็ง ช่ือ Garda ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ชมทัศนียภาพของแนวเทือกเขา
แอลป์อันสวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย เดินทางสู่ตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟช่ันของโลก น าท่านถา่ยรูปด้านนอกของมหา

วิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกนั ชมความงดงามอันน่า
อัศจรรย์ ของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ น าท่านชม แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล 
(Galleria Vittorio Emanuele II) ซ่ึงนับว่าเป็นช้อปป้ิงมอลล์ท่ีสวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสดุในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ์
ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ท่ี 2 ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาล ีและอนุสาวรยี์ของศิลปินช่ือดังในยุคเรเน
ซองส์อีก 1 ท่าน คือลีโอนาร์โด ดาร์วินซ่ี ท่ีอยู่ในบริเวณ ด้านหน้าของโรงละครสกาลา่   

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั ALLEGROITALIA ESPRESSO LINATE หรือเทียบเท่า 

วันที่ 8 มิลาน – แองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิร์น – ซูริค  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านแองเก้ิลเบิร์ก (Engelberg) ซ่ึงตั้งอยู่เชิงเขา ท่ีสวยงามมีระดับอีกแห่งหน่ึงของเทือกเขา
แอลป์  ผ่านเส้นทางไฮไลท์ของสวิตเซอร์แลนด์ และวิวทิวทัศน์สวยงามของทุ่งหญ้าตัดกับหิมะอันขาวโพลนปกคลุมยอด
เขา น าท่านน าท่าน ข้ึนกระเช้าโรแตร์ (Rotair cable car) หรือกระเช้าลอยฟ้าหมุนรอบตัวเอง 360 องศา 
(Revolving Gondola) ชมทัศนียภาพอันตระการตาได้รอบทิศทางตามเส้นทางขึน้สู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ท่ีมีหิมะปก
คลุมตลอดท้ังปี ด้วยความสูงถึง 3,238 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล น าท่านเข้าชมถ ้าน ้าแข็ง (Ice Grotto) ท่ีไม่เคยละลาย
และอุณหภูมิไม่เคยสูงกว่า -1 องศา  จากน้ันให้เวลาท่านอิสระท ากจิกรรมต่างๆ  บนยอดเขา ท้ังเพลิดเพลินสนุกสนานกับ
การเล่นหิมะ ,ชมวิวทิวทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ของเทือกเขาแอลป์ท่ีปกคลุมไปด้วยหิมะ ,เดินข้าม" The TITLIS Cliff Walk 

"  สะพานแขวนท่ีตั้งอยู่สูงท่ีสุดของทวีปยุโรป ชมทัศนียภาพท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกว้างไกลสุด
สายตา (สะพานแขวนอาจจะปิด ในกรณีถ้าสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองบนยอดเขา 

บ่าย จากน้ันเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถูกห้อมล้อมไปด้วย
ทะเลสาบและเทือกเขาแอลป์ จากน้ันพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument) ท่ีแกะสลักบนผาหินธรรมชาติ 



 

 

เพื่อเป็นอนุสรณ์ร  าลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิส ท่ีเกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชม
สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถงึ 204.7 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น ้ารอยส์ (Reuss River) อันงดงาม
ท่ีพาดผ่านกลางเมือง ซ่ึงเป็นเหมือนสัญลักษณข์องเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานแบบโครงท่ีเกา่แกท่ี่สุดท่ียงัหลงเหลืออยู่ในโลก  
เป็นสะพานไม้ท่ีมีหลังคาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยุโรป เดินทางต่อสู่เมอืงซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบท่ีสวยงาม เมืองตาก
อากาศของเหล่าเศรษฐี น าท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) สัญลักษณ์ท่ีส าคัญแห่งหน่ึงของเมือง น า
ท่านเข้าชมร้านช่างทองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri 

เปิดท าการตั้งแต่สมัยศตวรรษท่ี 16 ภายในอาคารตกแต่งตั้งแต่สมัยจักวรรดินโปเลียน ร้านน้ีเป็นกึ่งพิพิธภัณฑศ์ิลปะล า้ค่า
และเครื่องประดับท่ีหายาก และบางช้ินมีเพยีงช้ินเดยีวในโลก ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาช้ันน าระดับโลกให้ท่าน
เลือกซ้ือเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe ท่ีเรียกได้ว่า มีให้เลือกมากท่ีสุด, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani 

Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ โดยเมืองซุกน้ีมีการท าฟาร์มผลไม้ 
ท้ังสตอเบอร์รี่, บูลเบอร์รี่, ราสเบอร์รี่,ลูกแพร์ ฯลฯ โดยเฉพาะเชอร์รี่ ท่ีมีปลูกมากกว่า 40,000 ต้น ซ่ึงท่านไม่ควรพลาดชิม
ของหวานท่ีผลิตจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ รวมท้ัง เค้กเชอร์รี่ ท่ีขึน้ช่ือของเมือง  

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั B&B ZURICH EAST หรือเทียบเท่า  

วันที่ 9 ซูริค – สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

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

13.15 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ เท่ียวบินท่ี TG 971 

*** ส าหรับคณะท่ีออกเดินทางตัง้แต่ 19 เม.ย. จะเปลี่ยนเวลาเป็น 13.30 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 05.30 น. *** 

วันที่ 10 กรุงเทพ 

06.10 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ราคาแนะน าเพียง 
AUSTRIA CROATIA ITALY SWITZERLAND 

ออสเตรีย โครเอเชีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด ์ 
10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

ท่านละ 

17- 26 มี.ค. 63 55,900 55,900 55,900 33,455 7,900 

19-28 เม.ย. 63 65,900 65,900 65,900 43,455 9,900 

15-24 พ.ค. 63 63,900 63,900 63,900 41,455 10,900 

29 พ.ค. – 7 มิ.ย. 63 63,900 63,900 63,900 41,455 10,900 

6-15 มิ.ย. 63 63,900 63,900 63,900 41,455 10,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง่ือนไขการให้บริการ  

1.        ช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจ าแลว้เท่าน้ัน 

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวซ่ีาภายใน 3 วันนับจากวันจอง 
หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยิกเลิกการจองทัวรโ์ดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือได้รับการยืนยันว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลูกค้าจัดเตรยีมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที  

4. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยืน่วีซ่าไม่เหมือนกัน ท้ังแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) 
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด 

 

 

 

 

 



 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน
จ านวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี)  
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดนิทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณเีกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเตมิกับทางบริษัท

ได้  
 เบ้ียประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกนัท่ีมีอายุตัง้แต่แรกเกดิ ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก)์  
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสาย

การบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทาง
หรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา 

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรพัย์สนิด้วยตัวท่านเอง  

5.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศอิตาล ี(ผู้ยื่นวซ่ีาต้องช าระเงนิตรงกบัศูนย์ยืน่วีซ่าในวันยืน่ เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,500 
บาท) 

6.  ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ (18 ยูโร) 
7.  ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ยูโร) 

เง่ือนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริ 
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 



 

 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืน่วีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า
เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมา
ระหว่างการพจิารณาอนุมัติวีซ่าได ้ 

3. ส าหรับผู้เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือศึกษาอยู่
เท่าน้ัน 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่น
ค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดินทางเล่มเกา่ ให้กับทางบริษัทด้วย เน่ืองจากประวัตกิารเดนิทางของ
ท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสอืเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากวา่ 3 หน้า  

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอร์ต 
ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและที่นั่งบนเครือ่งบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีน่ังพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋ว เครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์การเรียกเกบ็ค่ามัดจ าตัว๋เครื่องบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกดิขึน้จริง และรอ 
Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุเฉนิ และผู้ท่ีจะน่ังต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้
ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีน่ัง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้า ท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี บริษัท
ฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไป
ช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกดิจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  



 

 

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบัการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว เครื่องบิน
แล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจ้งยกเลกิกอ่นหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 

9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่า เหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวรท้ั์งหมด 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว  (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) 

และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 
ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึง
ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซี่า VFS Global (จามจุรสีแควร)์ 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าส่งเขา้สถานทูต  

และระหว่างรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไม่สามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลูกคา้กรุณาอย่ายดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่รือ่ย ๆ ** 

 



 

 

หมายเหตุ: การยื่นวีซ่าแต่ละคร ัง้กบับริษัททวัร์ จะต้องท าการยื่นวซ่ีา ประเภทหมู่คณะ 

เท่าน ัน้ โดยการยื่นเป็นหมู่คณะ ต้องมีจ านวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยร์บัย ืน่ จะเป็นผู ้
ก าหนดวนัยื่นวซ่ีาเท่าน ัน้ ถ้าหากผู ้เดินทางไม่สามารถไปยื่นวซ่ีาในวนัทีก่ าหนดได้ อาจมี
ค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

• ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซ่าน้อยกว่า 11 วนัท าการ นบัจากวนัเดินทาง  ม ี
ค่าใช้จ่ายเพิม่  ท่านละ 2,200 บาท   

• ในกรณีที่เหลอืเวลายืน่วซ่ีาเหลอืน้อยกว่า 5 วนัท าการ จะมคี่า Fast Track เพิ่มเตมิอีก 

ท่านละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศูนยร์บัย ืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทับ

วีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า  6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือ

เดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการย่ืนวีซ่าดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาติไทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหนา้ที่ของทางบริษทัใหท้ราบ
ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซ่ีาจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เติม 
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนี้รวมไปถึงผู ้
เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ต่างชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (พ้ืนหลัง

ขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกนิ 6 เดือนหา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่

ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ส าเนาสมุดบัญชี หรือ 
Statement บัญชอีอมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารท่ัวไป ส่วนตัวของผู ้

เดินทาง ยอ้นหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดินบัญชี โดย
การ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้ค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกนิ 7 วัน
ก่อนวันย่ืนวีซ่า และหากบัญชีกระโดดเดือนตอ้งขอเป็น Statement เท่านั้น) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ 



 

 

พ่ีนอ้ง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถ่ายส าเนาสมุดบญัชี หรือ Statement ยอ้นหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใชจ้่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธร์ะหว่างผูท่ี้ออกให ้และผูท่ี้ถูกรับรองค่าใชจ้่ายให ้เช่น ส าเนา

ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบา้น 

**สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น 

อายุไม่เกนิ 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีก าลังศึกษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน) 

5. เอกสารส่วนตวั 

- ส าเนาทะเบียนบา้น 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถา้มี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถา้มีการเปลี่ยน) 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งท าหนงัสอืชี้แจงเป็นภาษาองักฤษว่าใหเ้ด็กเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกคา้เขียนหรือพิมพ์ขึ้นเอง) 

6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปต่างประเทศจากเขตหรอื
อ าเภอ (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่าน เท่านั้น) 

6.3 ในกรณีพ่อหรอืแม่ปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบุตรจากเขต



 

 

หรอือ าเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทีม่กีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแล้วเท่าน ัน้ 

6.4 ท่านจะตอ้งน าหนังสือยินยอมใหเ้ด็กเดินทางไปต่างประเทศตัวจริง จากขอ้ 6.2 หรือ หนังสือ

ปกครองบุตรเป็นส าเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสุลใหเ้สร็จเรียบรอ้ยก่อน
น ามาย่ืน มิเช่นนั้นทางศูนย์รับย่ืน vfs จะไม่รับย่ืนเอกสารของบุตรท่านโดยเด็ดขาด 

6.5 เนือ่งจากการประทบัตรากงสุล จะมกีารเสยีค่าใช้จ่าย หากท่านไม่แน่ใจว่าเอกสารใชไ้ด ้
หรือไม่ รบกวนสอบถามบริษัททัวร์ก่อนน าไปประทับตรากงสลุ มิเช่นนั้นท่านอาจจะตอ้งไปเสียเงิน

และเสียเวลาอันมีค่าของท่านเพ่ือไปท าเอกสารใหม่อีกรอบ หากเอกสารท่ีท่านท ามาแลว้นั้น
กลายเป็นเอกสารท่ีใชย่ื้นไม่ได  ้

 

***โปรดอ่าน ก่อนทีท่่านจะไปท าหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือ าเภอใหบุ้ตรของท่าน  

 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา
จะตอ้งคัดหนังสือยินยอม และระบุว่าใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบิดาจะตอ้ง
คัดหนังสือยินยอม และระบุว่าใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

-  หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสือระบุยินยอม
ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา  

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 

 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไม่ม ี passport แลว้ใช้ ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชี้แจงว่าท าไมไม่

ม ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวซี่า พรอ้มเดินทางมา
สัมภาษณ์กับบุตรท่ีสถานทูตดว้ย ท ัง้สองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านั้น) 

7. หากพ่อหรือแม่มีวีซ่าเชงเกน้อยุ่แลว้และไม่ไดย่ื้นวีซ่าพรอ้มลูก ใหท้ าจดหมายชี้แจงภาษาอังกฤษ 

อธิบายว่ามีวีซ่าเชงเกน้ของประเทศอะไร ระบุวันเริ่มและวันหมดอายุวีซ่า พรอ้มทัง้ถ่ายส าเนาหนา้
พาสปอร์ตและหนา้วีซ่านั้นมาแนบดว้ย 

8. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท่้านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซ่ีา
เท่าน ัน้ 



 

 

9.  

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หาก
ทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศอติาล ี

 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน) 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

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

5. สถานท่ีเกดิ (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศท่ีเกดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สัญชาติปัจจุบัน ..................................สัญชาติโดยก าเนิดหากต่างจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบียน)        แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า                แยกกันอยู่                       หมา้ย 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว์ กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล ท่ีอยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสัญชาติของผูม้ีอ านาจ
ปกครอง/ดูแลผูเ้ยาว์ 



 

 

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

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

11. ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้นของผูข้อ 

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

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………… 

    หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.................................................................  

    อีเมล............................................. 

12. อาชีพปัจจุบัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยว่าคา้ขายอะไร เช่น ขายเสื้อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้
.............................................................................................. ............ 

13. ชื่อบริษัทหรือรา้นคา้ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  ส าหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ท่ีอยู่ของ
สถาบันศึกษา 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์…………….…… 

14. วีซ่าเชงเกนท่ีเคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

            ไม่เคย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แต่วันท่ี...............................ถึงวันท่ี.....................................  

 

 

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้ 

                  ไม่เคย   เคย (กรุณาระบุวันท่ี หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซ่ีาเชงเกน้ รบกวนท่านถ่ายส าเนาหนา้วซ่ีาเชงเกน้ตวัล่าสุดแนบมาด้วย** 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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



 

 

 

17. ความรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวีซ่าเอง    มีผูอ้ื่นออกให(้ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

        กรุณาระบุชื่อ .............................................    

สิง่ท่ีช่วยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..….  

   เงินสด     สิง่ท่ีช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ท่ีพักท่ีมีผูจ้ัดหาให ้

   ช าระค่าท่ีพักล่วงหนา้แลว้    ค่าใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพ านักมีผูอ้อกให  ้

   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้    ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มส่ีวนเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ 
ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่าน ัน้  

 

 

 


