
 

 

รหสัทวัร  B2B2000616  
ทัวรอติาลี โครเอเชีย สโลวีเนีย ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน (EK) 
มิลาน – เจนวั -  ลา สเปเซีย – ชงิเกว แตรเร - ปารมา 
Outlet – เวนิส-เมสเตร - เกาะเวนิส – โอพาเทีย 
อุทยานแหงชาติพลิทวิเซ – ซาเกร็บ – ลูบลิยานา 
เบลด – ฮัลสตัท – ซาลสบวรก - เวียนนา – ชอปปم�ง 

 
 
 



 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรงุเทพฯ – ดูไบ 
วันที่ 2. ดูไบ – มิลาน – เจนวั  
วันที่ 3. เจนวั - ลา สเปเซีย – ชงิเกว แตรเร - ปารมา 
วันที่ 4. ปารมา – Outlet – เวนิส-เมสเตร 
วันที่ 5. เวนิส-เมสเตร – เกาะเวนิส – โอพาเทีย 
วันที่ 6. โอพาเทีย – อุทยานแหงชาตพิลิทวิเซ – ซาเกร็บ 
วันที่ 7. ซาเกรบ็ – ลูบลิยานา 
วันที่ 8. ลูบลิยานา – เบลด – ฮัลสตัท – ซาลสบวรก 
วันที่ 9. ซาลสบวรก – เวียนนา – ชอปปم�ง – สนามบนิ 
วันที่ 10. ดูไบ – กรงุเทพฯ 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ดูไบ   

17.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9 
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

21.05 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 373 
***คณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดือนกรกฎาคม 63 เปนตนไป จะออกเดินทางเวลา 
21.25 น.และถึงดูไบเวลา 00.50 น.*** 

วันที่ 2 ดูไบ – มิลาน – เจนัว 

00.50 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปล่ียนเครื่อง 
03.35 น. ออกเดินทางสูเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 

101 
08.15 น. ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวา

ประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นําทานผานดานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากนั้นเดินทาง
สูตัวเมืองมิลาน (Milan)  เมืองที่เรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหงแฟชั่นของโลก นําทาน
ถายรูปดานนอกของมหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สรางดวย
ศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกัน ชมความงดงามอันนาอัศจรรย ของสถาปตยกรรม
แบบตะวันตกสมัยฟم�นฟูศิลปวิทยาการ นําทานชมแกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล 



 

 

(Galleria Vittorio Emanuele II) ซึ่งนับวาเปนชอปปم�งมอลลที่สวยงาม หรูหรา
และเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอล ที่ 2 ผูริเริ่ม
การรวมชาติหวัเมอืงตางๆในอิตาลี และอนุสาวรียของศิลปนชื่อดังในยุคเรเนซองสอีก 1 
ทาน คือลีโอนารโด ดารวินซ่ี ที่อยูในบริเวณ ดานหนาของโรงละครสกาลา   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองเจนัว (Genoa) เมืองบานเกิดของคริสโตเฟอร โคลัมบัส นัก

เดินเรือที่เปนผูคนพบทวีปอเมริกาคนแรก และเปนเมืองทาทางทะเลที่สําคัญทางตอน
เหนือของประเทศอิตาลี นําทานถายรูปดานหนากับพระราชวังซานจิออรจิโอ 
(Palazzo San Giorgio) สรางขึ้นในป ค.ศ. 1260 วัสดุที่นํามากอสรางพระราชวัง
แหงนี้มาจากการรื้อถอนสถานทูตเวนิส จากกรุงคอนสแตนติโนเปล (ปจจุบันคือเมืองอิส
ตันบูล ประเทศตุรก)ี, มหาวิหารซานลอเรนโซ (Cattedrale di San Lorenzo) ที่
สรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 12 – 14 ลักษณะสถาปตยกรรมเปนแบบโรมาเนสก
ผสมผสานกับโกธิคอยางลงตัว และนําทานชมจัตุรัสเฟรรารี่ (Palazza de Ferrari) 
เปนที่ตั้งของนํ้าพุกลางเมือง ถือเปนจัตุรัสที่สวยทีสุดแหงหนึ่งในอิตาลี ซึ่งเคยเปน
สถานที่ที่โคลัมบัสเคยอาศัยอยูเมื่อครั้งยังเปนเด็ก บริเวณรอบๆ จัตุรัสถูกรายลอมดวย
บานเรอืนแบบโรมันคลาสสกิ มีโบสถเกาแก และสวนสวย อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคา
ของที่ระลึกตามอัธยาศัย 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พกั เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN GENOA CITY หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 เจนัว - ลา สเปเซีย – ชิงเกว แตรเร - ปารมา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองลา สเปเซีย (La Spezia) เมืองในเขตลิกูเรีย ตอนเหนือของ

อิตาลีอยูระหวางเมืองเจนัว และ ปซา ในบริเวณอาวลิกูเรหนึ่งในอาวที่มีความสําคัญ
ทางดานการคาและการทหาร นําทานโดยสารรถไฟสูชิงเกว แตรเร (Cinque Terre) 
หมูบานเล็กๆ ที่ตั้งอยูบริเวณริมชายฝم�งริเวียราของอิตาลี ที่มีความหมายวา “ดินแดน
ทั้งหา (Five Land)” ตั้งบนหนาผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอรเรเนียนติดทะเลบริเวณ
ชายฝم�งแควนลิกู เรีย ประกอบดวยหมูบาน 5 แหง ไดแก MONTEROSSO AL 
MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดย
ทั้งหาหมูบานนี้ มีหุบเขาลอมรอบ ประกอบกันเปนสวนหนึ่งของอุทยานแหงชาติฯ และ
ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากยูเนสโกอีกดวย นําทานชมความงามของหมูบาน
ที่มีสีสันสวยงาม สรางลดหลั่นกันตามเนินผาริมทะเล นําทานเดินเลนชมหมูบานริโอ
แมกจิโอเร (Rio –Maggiore) เปนหมูบานประมงเล็กๆ ที่มีเสนหและมีบรรยากาศ
เหมือนเมืองตุกตา บานเรือนที่ตั้งลดหลั่นกันบนหนาผาที่ปกคลุมดวยตนไมเขียวขจีตัด
กับนํ้าทะเลเมดิเตอรเรเนียนสีเทอรควอยซ อิสระใหทานชมความงดงามและถายรูปตาม
อัธยาศัย จากนั้นนําทานสูหมูบานมานาโรลา (Manarola) อาจไดชื่อวาเปนหมูบานที่
เล็กเปนอันดับสอง แตมีความเกาแกที่สุดในบรรดาหมูบานทั้ง 5 ที่สรางมาตั้งแตป ค.ศ. 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินสูเมืองปารมา (Parma) เมืองในแควนเอมีเลีย-โรมัญญา เปนเมืองที่มี

ชื่อเสียงดานการผลิตแฮม และเปนตนกําเนิดของปารมาแฮมและพารเมซานชีส ที่โดงดัง
ไปทั่วโลก อีกทั้งยังเปนเมืองแหงศิลปวัฒนธรรม ผานชมอาหาคารมหาวิทยาลัย  ปาร
มาและสโมสรฟุตบอลปารมา  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 
ที่พกั นําทานเดินทางเขาสูที่พัก SAN MARCRO หรือเทียบเทา   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 4 ปารมา – Outlet – เวนสิ-เมสเตร 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู Fidenza Village Outlet ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบ

รนด เนมมากมาย อาทิ  เชน Armani, Boggi Milano, Calvin Klein, Coach, 
Diesel, Dolce&Gabbana, Fabiana Filippi, Guess, GrandVision by 
Avanzi, Massimo Rebecchi, Michael Kors, New Balance, Paul Smith, 
Samsonite, Timberland, Versace, และอื่นๆอีกมากมาย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองเวนิส-เมสเตร (Venice Mestre) ฝم�งแผนดินใหญ  

เมืองหลวงของแควนเวเนโต เวนิสถูกสรางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเขา
ดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของทะเลอาเดรียติก เปนเมืองทา
โบราณ และเปนเมืองที่ใชคลองในการคมนาคมมากที่สุด  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก 

 
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOTEL DUO หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 เวนิส-เมสเตร – เกาะเวนิส – โอพาเทีย 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 นําทานเดินทางสูทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) เพื่อลองเรือผานชมความงดงาม
ของเกาะเวนิส (Venice) หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เปน
เมืองที่ไมเหมือนใคร โดยใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน  มีสมญานามวาเปน "ราชินี
แหงทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา 
400 แหง ขึ้นฝم�งที่บริเวณซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส จากนั้นนําทานเดินชม
ความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราว
นาสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสง
สวางและโลกภายนอกเปนครั้งสุดทายระหวางเดินผานชองหนาตางที่สะพานนี้  ซึ่ง
เชื่อมตอกับวงัดอดจ (Doge’s Palace) อันเปนสถานที่พํานักของเจาผูครองนครเวนิ
สในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผานสะพานนี้มาเเลวคือ คาสโนวานั่นเอง นําทาน
ถายรูปบริเวณจัตุรัสซานมารโค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกลาวไววา 
“เปนหองนั่งเลนที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอาเขตอันงดงาม รวมทั้ง
โบสถซานมารโค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบ
แซนไทน จากนั้นอิสระใหทานไดมีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนติกตาม
อัธยาศัย เชน เดินเลนชมมนตเสนหแหงนครเวนิส, เขาชมโบสถซานมารโคที่สวยงาม, ช
อปปم�งสินคาของที่ระลึก อาทิเชน เครื่องแกวมูราโน,หนากากเวนิส เลือกซื้อสินคาแฟชั่น
ชั้นนํา หรือนั่งจิบกาแฟในราน Café Florian ที่เปดใหบริการมาตั้งแตป ค.ศ. 1720 
หรือ นั่งเรือกอนโดลา ลองชมคลองเวนิส  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานออกเดินทางสูแควน อิสเตรีย (Istria) ประเทศโครเอเชีย นําทานชมเมืองโอ

พาเทีย (Opatija) เมืองที่ไดรับสมญานามวาเปน “ไขมุกแหงทะเลอาเดรียติก” มี
บานพักตากอากาศสไตลออสเตรียที่เรียงรายอยูตามชายฝم�ง  แวะถายรูปกับรูปปم�นหญิง
สาวกับนกนางนวล (Maiden with the Seagull) เปนรูปปم�นหญิงสาวที่งดงามที่มี
นกนางนวลเกาะอยูที่มือ  เที่ยวชมเมืองที่เต็มเปم�ยมไปดวยมนตเสนหของบานพักริม
ชายฝم�งทะเลที่แสนโรแมนติก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พกั 

 
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก AMADRIA OPATIJA หรือเทียบเทา 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

วันที่ 6 โอพาเทีย – อุทยานแหงชาติพลิทวิเซ – ซาเกร็บ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางเขาสูอุทยานแหงชาติพริตวิเซ (Plitvice National Park) ซึ่งไดรับการขึ้น

ทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานนี้มีพื้นที่ประมาณ 
29,482 เฮคเตอร หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 223 ตารางกิโลเมตร
เปนพื้นที่ป�าและพื้นนํ้าครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสีเธอร
คอยซถึง 16 แหงที่มีความงดงามแตกตางกัน           นําทานเขาชมความงามของ
อุทยาน Lower Lake โดยลองเรือขามทะเลสาบ Jezero Kozjak ***ในกรณีที่
ทะเลสาบเปนนํ้าแข็งจนไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทคืนเงินทานละ 5 ยูโร*** 
ซึ่งเปนทะเลสาบที่ใหญที่สุดในอุทยานแหงนี้ อีกทั้งยังเปนทะเลสาบที่เชื่อมระหวาง
อุทยานตอนลางขึน้สูทะเลสาบชัน้บนของอทุยาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติอนังดงามและ
ค วาม อ ลั ง ก ารขอ ง  Lower Lake ที่ ป ระก อ บ ด ว ยท ะ เล สาบ  Milanovac, 
Gavanovac และ Kaluderovac เปนตน นําทานเดินชมทะเลสาบตางๆ ตาม
ทางเดินสะพานไมที่เชื่อมแตละทะเลสาบเขาดวยกัน ชม Veliki Slip จุดชมนํ้าตกที่
ใหญที่สุดในอุทยานมีความสูงถึง 70 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 



 

 

บาย นําทานเดินทางมาที่เมืองซาเกร็บ (Zagreb) เมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของ
ประเทศโครเอเชีย ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของที่ราบแพนโนเนีย ซึ่งเชื่อมโยงไปยัง
บริเวณเทือกเขาแอลป� เทือกเขาไดนาริกแอลป� ทะเลอาเดรียติก และภูมิภาคแพนโน
เนีย ทําใหสามารถติดตอและคมนาคมขนสงกับภูมิภาคยุโรปกลางกับทะเลอาเดรียติก
ไดอยางดีมากการ และเปนศูนยกลางการขนสง อุตสาหกรรม และสถาบันวิจัยทาง
วิทยาศาสตรของเมืองนี้ก็เปนพื้นฐานที่ทําใหซาเกรบเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ 
นอกจากนี้ ซาเกรบยังเปนศูนยกลางการปกครอง การบริหาร และเปนที่ตั้งของ
กระทรวง หนวยงานราชการตาง ๆ ของประเทศอีกดวยปจจุบันชาวโครเอเชีย มีวิถีชีวิต
เหมือนกับชาวยุโรปทีเ่จริญโดยทั่วไป ทั้งการคมนาคมภายในกรุงซาเกร็บก็สะดวกสบาย 
และนิยมใชรถรางเปนพาหนะทั่วทั้งเมือง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พกั นําทานเดินทางเขาสูที่พัก ARISTOS หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 7 ซาเกรบ็ – ลูบลิยานา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินเที่ยวเมืองซาเกร็บ ถายรูปกับ มหาวิหารเซนตสตีเฟน (St. Stephen 

Cathedral)  ซึ่งมียอดแหลมทรงกรวยคูบนยอดวิหารตกแตงอยางงดงาม สามารถ
เห็นไดจากทุกมุมในซาเกร็บ มหาวิหารนี้ก็ไดรับการบูรณะใหมอีกหลายครั้ง จนใน



 

 

ปจจุบันลักษณะสถาปตยกรรมของมหาวิหารเปนแบบนีโอ – โกธิค ซึ่งมีความงดงาม
เปนอยางมาก ซึ่งไดรับอิทธิพลจากการบูรณะกอสรางในป ค.ศ. 1880 จากนั้นนําชม 
ตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจงที่เกาแก มีสีสันสดใส มีดอกไม
ประดับและผลไมราคาถูกวางขายมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองลูบลิยานา (Ljubljana) เปนเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ

ที่สุดของประเทศสโลวีเนีย อีกทั้งยังเปนหนึ่งในเมืองที่นาอยูที่สุดแหงหนึ่งในยุโรปอีก
ดวย โดยไดรับเลือกใหเปนเมืองสีเขียวของภูมิภาคยุโรปในป 2016 (European 
Green Capital) เมืองลูบลิยานาไดชื่อวาเปนดินแดนแหงมังกรและความเทพนิยาย 
โดยชาวเมืองทีน่ีม่คีวามเชื่อวามังกรนั้นเปนสัตวทีซ่ื่อสัตยตอมนุษยมาก จึงไดมีการสราง 
สะพานมังกร หรือ Dragon Bridge (Zmajski Most) ขึ้นมาเพื่อเปนสัญลักษณของ
เมืองนี้ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก AUSTRIA TREND หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 8 ลูบลิยานา – เบลด – ฮัลสตัท – ซาลสบวรก 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเบลด (Bled) ประเทศสโลวีเนีย (Slovenia) เมืองแหงโบสถ

กลางทะเลสาบ สุดแสนโรแมนติก ทามกลางหุบเขาจูเลียน แอลป� (Julian Alps) 
ทะเลสาบ   เบลดเกิดจากการละลายตัวของธารนํ้าแข็งจากภูเขาจูเลียนแอลป�  นําทาน
นั่งเรือสูเกาะกลางทะเลสาบ ซึ่งเปนที่ตั้งของโบสถพระแมมารี (Assumption of 
Mary ) ของเหลานักแสวงบุญ  ตั้งแตศตวรรษที่ 11 ชมโบสถและหอคอยกลาง



 

 

ทะเลสาบ จากทาเรือจะตองเดินขึ้นบันไดไปอีก 99 ขั้น ซึ่งประเพณีทองถิ่นคูสมรสฝ�าย
ชายจะตองอุมฝ�ายหญิงขึ้นบันได 11 ขั้นนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 

4,500 ป เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีสวย งามราว
กับภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบน
อัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองนี้วาเปน
ไขมุกแหงออสเตรีย และเปนพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical 
Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งทานอยูในภวังคแหงความฝน จากนั้น
เดินทางสูเมืองซาลสบวรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเปนบานเกิดของ
นักดนตรีเอก “วูลฟกัง อมาดิอุส โมสารท” ที่มีชื่อเสียงกองโลก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก AUSTRIA TREND MITTE หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 9 ซาลสบวรก – เวียนนา – ชอปปم�ง – สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเที่ยวชมความงามของเมืองซาลสบวรกที่มีความหมายวา “ปราสาทเกลือ” เขต

เมืองเกาศิลปะบารอคที่ตั้งอยูบนฝم�งแมนํ้าซัลซาค เมืองซาลสบวรกเคยเปนที่ประทับ
ถาวรของอารคบิชอป และ เปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกที่สําคัญยิ่ง
ของบรรดาประเทศที่ใชภาษาเยอรมัน ชมสวนมิราเบล (Mirabell Garden) ซึ่งเปน
ฉากหนึ่งในการถายทําภาพยนตรเรื่อง “มนตรักเพลงสวรรค” (The Sound of 
Music) ที่โดงดังไปทั่วโลก  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานเดินทางสู McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf  อิสระชอป

ปم� ง สิ นค าแบรนด เนมมากมาย อาทิ  เชน  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, 
BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 
LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไดเวลาอันสมควร นําเดินทางสูสนามบินชเวทชาท กรุงเวียนนา เพื่อใหทานมีเวลาใน
การทํา คืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษี
ภายในสนามบิน 

22.45 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 126 
 



 

 

วันที่ 10 ดูไบ – กรุงเทพฯ   

06.20 น. เดินทางถึงดูไบ เพื่อรอเปล่ียนเครื่อง 
09.40 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372 

** คณะเดินทางเดือน ก.ค. 63 เปนตนไปเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 
19.15 น. 

18.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
 

 

ราคาแนะนําเพียง  

อิตาล ีโครเอเชีย สโลวีเนีย ออสเตรีย 

10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพกั 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป  
(เสรมิเตยีง)  

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(ไมเสรมิเตยีง) 

ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ทานละ 

05 เม.ย. – 14 เม.ย. 63 65,900.- 65,900.- 65,900.- 40,900.- 8,900.- 

10 เม.ย. – 19 เม.ย. 63 68,900.- 68,900.- 68,900.- 41,900.- 8,900.- 

12 เม.ย. – 21 เม.ย. 63 68,900.- 68,900.- 68,900.- 41,900.- 8,900.- 

25 เม.ย. – 04 พ.ค. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 38,900.- 8,900.- 

03 พ.ค. – 12 พ.ค. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 38,900.- 8,900.- 

03 ก.ค. – 12 ก.ค. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 38,900.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงิน

มัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทํา

การจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบรษิทั
ขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี



 

 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, 
มีโรคประจําตวั หรือไมสะดวกในการเดนิทางทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการนีร้วม 
1  คาตั๋วเครื่องบนิ ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 

บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม

เงื่อนไขกรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  



 

 

 เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (เฉพาะคาบริการ) 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. ค าใชจายสวนตัว อาทิ เชน ค าเครื่องดื่มที่สั่ งพิ เศษ, ค าโทรศัพท , ค าซักรีด , 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 
กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทาน

เอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศอิตาล ี(ประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (20 EURO) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 EURO) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษิัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมตัิวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษิัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
 
 
 



 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวซีาและการยื่นวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดลุยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน 
ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลม
ออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ 
ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองทีน่ั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึง่มี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  นั่งที่  Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และ
ชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตู



 

 

ฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและ
รางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์  เก็บค าใชจาย

ทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมตัวิซีาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
 



 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู  (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ตํ่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
นั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (อติาล)ี 
ใชเวลาทาํการอนุมัตวิีซาประมาณ 15 วนัทาํการ 

ยื่นวีซาแสดงตนทีศู่นยย่ืนวซีา VFS Global (จามจุรสีแควร) 
เอกสารกรณุาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดนิทางตองนําสงเขาสถานทตู  

และระหวางรอผลการอนุมัติวซีา ไมสามารถดึงหนงัสือเดนิทางออกมาได 
 

**ลูกคากรณุาอยายดึติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมกีารเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเรื่อย ๆ** 

 



 

 

หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละครั้งกับบริษัททัวร จะตองทําการยื่นวีซา ประเภทหมู
คณะ เทานั้น โดยการยื่นเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยรับ
ยื่น จะเปนผูกําหนดวันยื่นวีซาเทานั้น ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวีซาในวันที่
กําหนดได อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม (Premium) ดังนี้  

  ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซานอยกวา 11 วันทําการ นับจากวันเดินทาง  
มีคาใชจายเพิ่ม  ทานละ 2,200 บาท   

  ในกรณีที่เหลือเวลายื่นวีซาเหลือนอยกวา 5 วันทําการ จะมีคา Fast Track 
เพิ่มเติมอีก ทานละ 400 บาท รวมเปน 2,600 บาท 

**ทั้งนี้ คาใชจายที่เกิดขึ้น ผูเดินทางตองชําระกับทางศูนยรับยื่นโดยตรง** 
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ตองมีหนา

เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน 
นับจากวันเดินทางกลับ  และหนงัสือเดินทางจะตองไมชาํรดุ (หนงัสือเดินทางเลมเกา 
กรุณานาํมาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่
ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนด
ของทางสถานทตูตองการเพิ่มเตมิ และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาใน
ประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ 

(พื้นหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตา
หรือเครื่องประดบั ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 
3.1 กรณผีูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมดุบัญช ี
หรือ Statement บัญชอีอมทรัพยธรรมดาของธนาคาร
ทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลงั 3 เดือน (รบกวน
ลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรบัยอดเงินในบัญชี



 

 

ไมเกิน 7 วันกอนวันยื่นวีซา และหากบัญชกีระโดดเดอืนตองขอเปน Statement 
เทานั้น) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรบัรองคาใชจายได ตอง
เปน พอ แม พี่นอง ทีม่ีสายเลือดเดียวกัน หรอื สามีภรรยา เทานั้น) 
3.2.1. ตองทาํเปนหนังสือรบัรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) 
พรอมเอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูตบิัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน 
3.2.2. ถายสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบคุคลที่ออก
คาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธระหวางผูทีอ่อกให และผูทีถ่กูรับรองคาใชจายให 
เชน สําเนาทะเบียนสมรส สูตบิัตร ทะเบียนบาน 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตดิลบ บญัชฝีากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

4. หลกัฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนงัสือรบัรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มชีื่อของผูเดินทางเปน

กรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรอื สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนกังาน    หนงัสือรับรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบุตาํแหนง, เงินเดือน, วัน

เริ่มทาํงาน  
(ขอเปนภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา 
“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนกัศกึษา ใชหนงัสือรบัรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํลังศกึษาอยู  
(ขอเปนภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา 
“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตที่ยื่น) 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- สูติบตัร(กรณีเดก็อายุตํา่กวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน) 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดนิทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา 



 

 

6.1 บิดาหรือมารดา ตองทําหนงัสือชีแ้จงเปนภาษาองักฤษวาใหเด็กเดินทางไป
ตางประเทศกบัใคร มคีวามสัมพันธเปนอะไรกันกบัเดก็ คนละ 1 ชุด (ลูกคาเขียน
หรือพมิพขึ้นเอง) 
6.2 บิดาหรือมารดา ตองขอหนงัสือยนิยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศจากเขต
หรืออําเภอ (1 ใบ ตอ เดก็ 1 ทาน เทานั้น) 
6.3 ในกรณีพอหรือแมปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว ใหขอหนงัสือปกครองบุตร
จากเขตหรืออําเภอและจะตองเปนหนังสือที่มีการสืบพยานและหลักฐานเสร็จ
เรียบรอยแลวเทานัน้ 
6.4 ทานจะตองนําหนังสอืยินยอมใหเดก็เดินทางไปตางประเทศตวัจริง จากขอ 6.2 
หรือ หนังสือปกครองบุตรเปนสําเนาจากขอ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการ
กงสลุใหเสร็จเรียบรอยกอนนาํมาย่ืน มิเชนนั้นทางศูนยรบัยื่น vfs จะไมรับยื่นเอกสาร
ของบุตรทานโดยเดด็ขาด 
6.5 เนื่องจากการประทับตรากงสุล จะมกีารเสียคาใชจาย หากทานไมแนใจวา
เอกสารใชไดหรือไม รบกวนสอบถามบริษัททวัรกอนนําไปประทับตรากงสุล มิเชนนั้น
ทานอาจจะตองไปเสียเงินและเสียเวลาอันมคีาของทานเพือ่ไปทาํเอกสารใหมอกีรอบ 
หากเอกสารที่ทานทาํมาแลวนัน้กลายเปนเอกสารที่ใชย่ืนไมได 
 
***โปรดอาน กอนที่ทานจะไปทําหนังสือยินยอมจากเขตหรืออําเภอใหบุตรของ
ทาน 

- หากเดก็เดินทางไปกับบดิา จะตองมหีนังสือยินยอมจากมารดา จากอาํเภอตนสงักดั 
(โดยมารดาจะตองคดัหนังสือยินยอม และระบวุาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) 
พรอมแนบสําเนาบตัรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเดก็เดินทางกับมารดา จะตองมีหนงัสือยินยอมจากบดิา จากอาํเภอตนสังกดั (โดย
บิดาจะตองคดัหนังสือยินยอม และระบวุาใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา) 
พรอมแนบสําเนาบตัรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดนิทางพรอมกบับิดาและมารดา ทั้งบดิาและมารดาจะตองคัดหนงัสือ
ระบุยินยอมใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสัมพนัธเปนอะไรกันกบัเดก็ 
จากอาํเภอตนสงักดั พรอมแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 



 

 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบตุรแตเพียงผูเดียว 
 

*** กรณีทีบ่ิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมาย
ชี้แจงวาทําไมไมมี passport *** 

 
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา พรอม

เดินทางมาสมัภาษณกบับตุรที่สถานทตูดวย ทัง้สองทาน (เฉพาะควิเดี่ยวเทานัน้) 
7. หากพอหรือแมมีวีซาเชงเกนอยุแลวและไมไดยื่นวีซาพรอมลูก ใหทาํจดหมายชี้แจง

ภาษาอังกฤษ อธิบายวามวีีซาเชงเกนของประเทศอะไร ระบวุันเริม่และวันหมดอายุวีซา 
พรอมทัง้ถายสําเนาหนาพาสปอรตและหนาวีซานั้นมาแนบดวย 

8. ทานไมจาํเปนตองเซ็น รับรองสาํเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารอง
ขอวีซาเทานั้น 

 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทกุเวลา หากทาง

สถานทูตแจงขอเพิ่มเติม 



 

 

 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศอิตาล ี

 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 
 
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………….…………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  
6. ประเทศที่เกิด……………………….……………………………..…………………………………………… 
7. สัญชาติปจจุบัน ..................................สัญชาติโดยกําเนดิหากตางจากปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ดูแล



 

 

ผูเยาว 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 
11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 

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

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................. 
    อีเมล............................................. 
12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน
.......................................................................................................... 
13. ชื่อบริษัทหรือรานคา ทีอ่ยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูของสถาบัน

ศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 
            ไมเคย 
     เคยได      ใชไดต้ังแตวันที่...............................ถึงวันที่..................................... 
 
15. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี ้
                  ไมเคย   เคย(กรุณาระบุวันทีห่ากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย(เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอื่นออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุชื่อ .............................................    

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….  
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายท้ังหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหต ุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัท
เปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 



 

 

 


