Europe Miracle
เยอรมัน-ออสเตรีย-สโลเวเนี ย-อิตาลี 10 วัน 7 คืน
ประเทศกลุ่มยุโรปตะวันออกและอิตาลี 4 ประเทศ
ชมเมืองมิวนิค เข้าปราสาทดังนอยชวานสไตน์ สัญลักษณ์ปราสาทดิสนี ย์
ชมเมืองในหุบเขาในอินน์ สบรูคแห่งแคว้นทิโรล
ถ่ายรูปกับมุมสุดฮิ ตกับ View Point ในฮอลสตัท

ล่องเรือสู่เกาะเวนิส ชมความงามจัตรุ สั ซานมาร์โค
ชมเมืองเวโรน่ า ที่มาของเรื่องราวโรมิโอแอนด์จเู ลียต
เที่ยวเมือง Unseen เบลด และลุบเบลียน่ าแห่งสาธารณรัฐสโลเวเนี ย
ช้อปปิ้ง McArthurGlen Serravelle Outlet
เอ๊าท์เล็ตที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมไว้ในแถบอิตาลี
โดยสายการบินไทย
มิ วนิ ค

เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ าอิซาร์ เป็ นศูนย์กลางความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็ นเมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ของเยอรมัน

โฮเฮนชวานเกา ตัง้ อยู่ในแคว้นบาวาเรีย ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็ นเมืองเก่ามาตัง้ แต่ครัง้ จักรวรรดิโรมัน
และเป็ นทีต่ งั ้ ของปราสาทของกษัตริยบ์ าวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ
ปราสาทดังอย่างปราสาทนอยชวานสไตน์
อิ นน์สบรูค
เมืองหลวงและเมืองท่องเทียวดั
่ งแห่งแคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงงดงาม บนทีร่ าบลุ่มแม่น้ าอินส์
ท่ามกลางของหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ และยังเป็ นเมืองทีม่ ชี อื ่ เสียงในด้านเป็ นศูนย์กลางของการแข่งขัน
กีฬาฤดูหนาว ทัง้ ยังเคยเป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลายครัง้
ซาลสเบิ รก์
เมืองแห่งศิลปิ นเพลง เมืองซึง่ เป็นสถานทีข่ องเด็กอัจฉริยะโมสาร์ต และโด่งดังจากการเป็ นฉากในการถ่ายทา
ภาพยนตร์เพลงอมตะ “มนต์รกั เพลงสวรรค์” หรือ The Sound of Music
ฮอลสตัท
เมืองมรดกโลกทีเ่ ก่าแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี และยังมีทวิ ทัศน์ทสี ่ วยงามเป็ นทีห่ ลงใหลของนัก
เดินทางมากมาย
เบลด
เมืองทีไ่ ด้ชอื ่ ว่าเป็ นเมืองทีม่ ที ศั นียภาพอันแสนโรแมนติค จนได้รบั การยอมรับจากนักท่องเทียวว่
่ าเป็ นเมืองที ่
สวยงามมากแห่งหนึง่ ของสโลวีเนียและยังเป็ นเมืองตากอากาศทีมี่ ชอื ่ เสียง จนเคยได้รบั รางวัลชนะเลิศ
รีสอร์ทของโลก
ลุบเบลียน่ า
เมืองหลวงของประเทศสโลเวเนีย ทีม่ บี รรยากาศเรียบง่าย สงบเรียบร้อย เป็ นระเบียบ มีจตั ุรสั ทีง่ ดงามอยู่
กลางเมือง เต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมหลากหลายรูปแบบ
เวนิ ส
เมืองท่องเทียวยอดนิ
่
ยมทีน่ กั ท่องเทีย่ วเดินทางมาเยือนเป็ นจานวนมากมายในแต่ละปี อดีตเมืองทีเ่ คยรา่ รวย
ทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ ล่องเรือพร้อมสัมผัส
บรรยากาศอันแสนโรแมนติค
ฟลอเร้นซ์
นครทีร่ ุ่งเรืองสุดในช่วงยุคทองของศิลปะอิตาลี เมืองทีไ่ ด้รบั เลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ข้นึ ทะเบียนเป็ นมรดก
โลก เมือ่ ปี ค.ศ. 1982 มี จัตุรสั ดูโอโม ทีตงั ้ ของ มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเร้นซ์ ทีส่ วยงามและยิง่ ใหญ่
เจนัว
เมืองท่าทางการค้าทางทะเลทีส่ าคัญทางตอนเหนือของอิตาลีถอื เป็ นเมืองท่าทีส่ าคัญยิง่ เปรียบประดุจเส้น
เลือดใหญ่ของประเทศมาอย่างยาวนานและเป็ นเมืองท่องเทีย่ วชือดั
่ ง เป็ นศูนย์กลางเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ และยังเป็ นบ้านเกิดของนักเดินเรือชือ่ ดังผูค้ น้ พบทวีปอเมริกา คริสโตเฟอร์
โคลัมบัสด้วย
เวโรน่ า
เมืองดังจากนิยายรักอมตะ บ้านเกิดจูเลียต ชมเมืองเก่าแสนคลาสสิค
มิ ลาน
เมืองใหญ่และมีจานวนประชากรสูงทีส่ ดุ ในอิตาลี และยังได้ชอื ่ ว่าเป็ นศูนย์รวมของแฟชันดี
่ ไซน์เนอร์ชอื ่ ดังของ
อิตาลี

กาหนดการเดิ นทาง

8-17 เม.ย.2562

วันแรก

กรุงเทพฯ

22.00 น.

นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบิ น
ไทย เจ้าหน้ าที่คอยให้ความสะดวกเรือ่ งเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

วันทีส่ อง
00.50 น.
07.05 น.

กลางวัน
บ่าย

คา่

มิ วนิ ค-โฮเฮนชวานเกา-ฟุสเซ่น (เยอรมัน)
นาท่านออกเดิ นทางสู่นครมิวนิ ค โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 924
เดิ นทางถึงสนามบิ นนครมิ วนิ ค ประเทศเยอรมัน นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ตัง้ อยู่ทางตอนใต้ของ
ประเทศเยอรมนีรมิ ฝั ง่ แม่น้าอิซาร์ เป็ นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร
และเป็ นเมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็ นทีต่ งั ้ ของมหาวิทยาลัยที่
ใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรีด่ ที ส่ี ดุ ด้วย นาท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจ
รับสัมภาระ นาท่านชมนครมิวนิ ค ซึง่ มหานครแห่งนี้ ก่อตัง้ ในคศ.1158 มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วย
อาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรือง ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์คลาสสิคหรือแบบสมัยใหม่ และเป็ นแหล่ง
รวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยมากมาย นาท่านสูบ่ ริเวณ จัตรุ สั มาเรียน ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ซึง่
มีสงิ่ ทีน่ ่าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปปั น้ พระแม่มารีทองคาบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ ทีม่ ี
จุดเด่นอยู่ทห่ี อนาฬิกาทีเ่ รียกว่า Glockenspiel มีระฆังและตุ๊กตาซึง่ จะออกมาเต้นระบา ให้ชมกันในเวลา 11
โมงเช้าในหน้าหนาว และเพิม่ รอบ 5 โมงเย็นอีกหนึ่งรอบในหน้าร้อน และมีโบสถ์แม่พระทีง่ ดงามทีม่ โี ดมเป็ น
รูปทรงหัวหอมคู่เป็ นสัญลักษณ์ อีกทัง้ บริเวณย่านนี้ยงั มีรา้ นจาหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยู่
มากมาย ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองทีต่ งั ้ อยูใ่ นเขตแคว้นบำวำเรียตอนใต้ของ
ประเทศเยอรมนี ติดกับชำยแดนประเทศออสเตรีย เป็ นเมืองเก่ำมำตัง้ แต่ครัง้ จักรวรรดิโรมัน และเป็ นทีต่ งั ้ ของ
ปรำสำทของกษัตริยบ์ ำวำเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสำบน้อยใหญ่ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30
ชัวโมง)
่
นำท่ำนเข้าชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึง่ ตัง้ อยู่บนเนินเขำสูงของเทือกเขาแอลป์ แถบแคว้นบา
วาเรีย ประเทศเยอรมนี ทีส่ ร้ำงจำกบัญชำของกษัตริยล์ ุดวิคที่ 2 ในช่วง ค.ศ.1845-1886 ทีต่ อ้ งกำรสร้ำง
ปรำสำทตำมเทพนิยำยของริ และให้เป็ นทีป่ ระทับอย่ำงสันโดษห่ำงจำกผูค้ น และเพื่ออุทศิ ให้แก่ กวีช่อื ริชาร์ด
วากเนอร์ ผูซ้ ง่ึ เป็ นแรงบันดาลใจในการสร้างให้เป็ นไปตามบทประพันธ์เรื่องอัศวินหงษ์ (Swan
Knight Lohengrin) ดังนัน้ ปราสาทแห่งนี้จงึ ได้รบั การตกแต่งตามเรื่องร่าวในบทประพันธ์ดงั กล่าว ปราสาท
แห่งนี้ได้รบั การออกแบบโดยคริสทีอนั ยังค์ (Christian Jank) ซึง่ เป็ นนักออกแบบทางการละคร มากกว่าทีจ่ ะ
เป็ นสถาปนิก ถือเป็ นปรำสำททีม่ คี วำมงดงำมมำกทีส่ ดุ อีกแห่งหนึ่งของโลก ซึง่ ควำมงำมนี้ยงั ทำให้ปรำสำท
แห่งนี้เป็ นปรำสำทต้นแบบทีว่ อลท์ดสี นียไ์ ด้นำมำสร้ำงเป็ นปรำสำทในภำพยนตร์กำร์ตูนและเป็ นสัญลักษณ์
ของบริษทั ดิสนียด์ ว้ ย รวมไปถึงเป็ นต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทรา ทีส่ วนสนุกดิสนีย์
แลนด์และโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ รวมไปถึงทีแ่ ดนเนรมิต (โดยปกติ การเดิ นทางไปสู่ปราสาทบริการด้วย
รถชัทเทิ้ ลบัส หากรถปิ ดให้บริการด้วยกรณี ใดๆ จะต้องใช้การเดิ นเท้าแทน หรือนัง่ รถม้าซึ่งบริการ
รถม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากโดยสารขึน้ ลงชาระเพิ่มท่านละประมาณ 10 ยูโร)
สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฟุสเซ่น Fussen นำท่ำนเดินเทีย่ วชม เมืองฟุสเซ่น เมืองทีม่ อี ำยุ
มำกกว่ำ 700 ปี และเป็ นเมืองสุดท้ำยบนถนนสำยโรแมนติก ทีเ่ คยมีควำมรุ่งเรืองในอดีตตัง้ แต่ยคุ โรมันซึง่ ใช้
เมืองฟุสเซ่นนี้เป็ นจุดแวะพักขนถ่ำยสินค้ำ และซือ้ ขำยเกลือมำแต่โบรำณ นอกจำกนี้เมืองฟุสเซ่นยังเป็ นเมือง
ทีม่ คี วำมน่ำรัก และตกแต่งไปด้วยสีสนั ทีส่ วยงำมของบ้ำนเรือนด้วยเอกลักษณ์เฉพำะตัว ซึง่ ปั จจุบนั เต็มไป
ด้วยร้ำนอำหำร โรงแรมทีพ่ กั และร้ำนค้ำทีต่ กแต่งอย่ำงมีสไตล์
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั ระดับ 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ

วันทีส่ าม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีส่ ี ่
เช้า

ฟุสเซ่น (เยอรมัน)-อิ นนส์บรูค-ซาลสเบิ รก์ (ออสเตรีย)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสูป่ ระเทศออสเตรีย เดินทางสู่เมืองอิ นน์สบรูค ประเทศออสเตรีย (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
เมืองหลวงและเมืองท่องเทีย่ วดังแห่งแคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขาสูง
งดงาม บนทีร่ าบลุ่มแม่น้าอินส์ ท่ามกลางของหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ อินน์สบรูค แปลว่าสะพานแห่งแม่น้า
อินส์ และยังเป็ นเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงในด้านเป็ นศูนย์กลางของการแข่งขันกีฬาฤดูหนาว ทัง้ ยังเคยเป็ นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลายครัง้ ได้แก่ โอลิมปิ กฤดูหนาวปี 1964 และ ปี 1976 พาราลิมปิ กฤดูหนาว ปี
1984 และปี 1988 รวมถึงโอลิมปิ กเยาวชนฤดูหนาวทีจ่ ดั ขึน้ เป็ นครัง้ แรกในปี ค.ศ.2012 ทาให้อนิ น์สบรูค เป็ น
เมืองแรกของโลกทีไ่ ด้จดั กีฬาโอลิมปิ กถึง 3 ครัง้ จากนัน้ นาท่านเดินเล่นบริเวณจัตุรสั เมืองเก่าทีม่ ี ตาหนัก
หลังคาทองคา ทีม่ อี ายุร่วม 450 ปี ในอดีตเคยเป็ นทีป่ ระทับของกษัตริยท์ โิ รลสมัยของกษัตริยแ์ ม็กซิมเิ ลีย่ น
ที่ 1 กับพระนางมาเรียเทเรซ่า เชื่อกันว่าหลังคากาแพงนี้ประดับด้วยโลหะหุม้ ทองแดงจานวนกว่า 3,450 แผ่น
ตามขอบประตูและหน้าต่างประดับด้วยภาพเขียนสวยงาม ถือเป็ นสัญลักษณ์ทส่ี าคัญของเมืองและมีอาคาร
บ้านเรือนหลากหลายสีทป่ี ั จจุบนั เป็ นร้านค้าหลากหลายประเภท ถ่ายรูปกับซิตท้ี าวเวอร์ จุดนัดพบของ
ชาวเมือง รวมถึงจัตุรสั เมือง ทีม่ เี สาอันนาเซาเลอตัง้ อยู่ ถือเป็ นจุดศูนย์กลางของเมืองทีม่ ผี คู้ นแวะเวียนมา
ถ่ายภาพกันมากทีส่ ดุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสูเ่ มือง ซาลสเบิรก์ Salzburg เมืองแห่งศิลปิ นเพลง ซึง่ เป็ นสถานทีข่ องเด็กอัจฉริยะโมสาร์ต
ทีเ่ พิง่ จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่ ่านมาและยังเป็ นสถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์ระดับโลกอย่าง The
Sound of Music ทีโ่ ด่งดัง รวมถึงยังเป็ นเมืองทีเ่ ต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมแบบบาร็อค และได้รบั การขึน้
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกด้วย (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
นาท่านเดินข้ามแม่น้าซาลสอัคช์เพื่อเดินเล่นชม
เมืองเก่าของ ซาลสเบิ รก์ สูจ่ ตั ุรสั กลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กบั อนุ เสาวรียโ์ มสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่กลางเมือง
หรือมหาวิหารแห่งเมืองซาลสเบิรก์ สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยเรอเนอซองส์ตอนปลายต่อบาร็อคตอนต้น ถือเป็ น
โบสถ์บาร็อคยุคแรก โดยสร้างขึน้ ใหม่เพื่อแทนโบสถ์หลังเดิมทีถ่ กู ไฟไหมใหญ่จนเกินซ่อมแซมและถูกระเบิด
สมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ถล่มเสียหาย แต่ต่อมาได้รบั การบูรณะให้งดงามดังเดิม เดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ที่
มีบา้ นเรือนเรียงราย ซึง่ ถูกสร้างขึน้ ช่วงในศตวรรษที่ 15-18 ลักษณะเด่นคือมีลานบ้านทีม่ หี ลังคาสวยงาม
ป้ ายเหล็กทีบ่ ง่ บอกชื่อร้านค้าหรือบ้านเรือนทีท่ าด้วยมือและกรอบหน้าต่างทีเ่ ป็ นภาพปูนแกะสลัก ปั จจุบนั เป็ น
ย่านช้อปปิ้ งทีม่ รี า้ นค้าแบรนด์เนมมากมายและเป็ นทีต่ งั ้ ของบ้านเกิดของโมสาร์ต ทีเ่ พิง่ ฉลองครบรอบ 250 ปี
เมื่อปี 2006 ตัง้ อยู่บนถนนเส้นนี้ดว้ ย โมสาร์ทเกิดทีน่ ่แี ละอยูใ่ นบ้านเกิดแห่งนี้มากกว่า 20 ปี ต่อมาย้ายไปอยู่
อีกหลังหนึ่ง บ้านหลังนี้จงึ ถูกดัดแปลงให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ในเวลาต่อมา ซึง่ บ้านหลังนี้ได้รบั การออกแบบโดย
Robert Wilson นักศิลปะชาวอเมริกนั โดยมีการออกแบบให้เหมือนกับตอนทีโ่ มสาร์ทยังมีชวี ติ อยู่ (เทศบาล
เมืองไม่อนุญาตให้นารถบัสนานักท่องเทีย่ วเข้าในเขตบริเวณเมืองเก่า)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ซาลสเบิ รก์ -ฮอลสตัท (ออสเตรีย)-เบลด (สโลเวเนี ย)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มือง ฮอลสตัท Hallstatt (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
เมืองเล็กๆ ทีเ่ งียบสงบ
มีอากาศทีแ่ สนบริสทุ ธิและสวยงามริ
มทะเลสาบในประเทศออสเตรีย ความสวยงามของเมืองนี้ได้รบั การขึน้
์
ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ เรียกได้ว่าฮอลสตัทเป็ นเมืองมรดกโลกทีเ่ ก่าแก่ยอ้ นหลัง
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กลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงทีเ่ จริญรุ่งเรืองทีส่ ดุ ในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทวิ ทัศน์ท่ี
สวยงามเป็ นทีห่ ลงใหลของนักเดินทางมากมาย นาท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่
เรียกว่า “ซี สตราซ” See Strasse ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีรา้ นขายของทีร่ ะลึก ทีศ่ ลิ ปิ น
พืน้ บ้านออกแบบเองเป็ นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อลั ไพน์ทเ่ี ก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพืน้ ดิน บ้างอยู่
บนหน้าผาลดหลันกั
่ นเป็ นชัน้ ๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสนั สวยงาม
ปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรสั ประจาเมืองซึง่ เป็ นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้าพุกลาง
ลาน และอาคารบ้านเรือนทีส่ วยงาม อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนนังจิ
่ บกาแฟ หรือเดินเทีย่ วชมเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงข้ามพรมแดนสู่ประเทศสโลเวเนี ย หรือสาธารณรัฐสโลเวเนี ย เป็ นประเทศทีต่ งั ้ อยูบ่ น
ชำยฝั ง่ ทำงใต้ของเทือกเขำแอลป์ ในยุโรปกลำงตอนใต้ ซึง่ เคยเป็ นส่วนหนึ่งของยูโกสลำเวียและได้แยกตัว
ออกมำปกครองตนเองเมื่อได้รบั เอกรำชหลังจำก ปี ค.ศ.1945 และได้รบั เข้ำร่วมเป็ นสมำชิกในกลุ่มสหภำพ
ยุโรป นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเบลด Bled เมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่ำเป็ นเมืองทีม่ ที ศั นียภำพอันแสนโรมแมนติค จน
ได้รบั กำรยอมรับจำกนักท่องเทีย่ วว่ำเป็ นเมืองทีส่ วยงำมมำกแห่งหนึ่งของสโลวีเนียและยังเป็ นเมืองตำก
อำกำศทีม่ ชี ่อื เสียง จนเคยได้รบั รำงวัลชนะเลิศรีสอร์ทของโลก (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
เบลด-ลุบเบลียน่ า (สโลเวเนี ย)-เวนิ ส (อิ ตาลี)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นำท่ำนชมเมืองเบลด เมืองทีร่ จู้ กั กันในเรื่องของวำนิลลำและครีมหรือทีเ่ รียกกันว่ำ Kremna Rezina อีกทัง้
ยังเป็ นเมืองทีม่ ที ศั นียภำพอันแสนโรแมนติค จนได้รบั กำรยอมรับจำกนักท่องเทีย่ วว่ำเป็ นเมืองทีส่ วยงำมมำก
แห่งหนึ่งของสโลวีเนีย นาท่านล่องเรือทะเลสาบเบลดสีเขียวมรกต ทีแ่ วดล้อมด้วยขุนเขำจูเลียน แอลป์ ที่
เกิดจำกกำรละลำยของธำรน้ำแข็งบนภูเขำจูเลียนแอลป์ ซึง่ ถูกขนำนนำมว่ำเป็ นไข่มุกแห่งเทือกเขำแอลป์ และ
สำมำรถถ่ำยรูปเห็นกลุ่มวิหำรทีส่ ร้ำงในสมัยศตวรรษที่ 11 ในศิลปะแบบบำร็อค ซึง่ มีกำรประดับตกแต่งอย่ำง
วิจติ รและมีกำรบำรุงรักษำมำเป็ นอย่ำงดี ตัง้ อยู่กลำงทะเลสำบทีส่ วดสดงดงำม พร้อมชมควำมงำมของ
ปรำสำทเบลด Bled Castle ตัง้ อยู่บนริมผำติดทะเลสำบ เป็ นปรำสำททีม่ คี วำมเก่ำแก่ทส่ี ดุ สมัยจักรพรรดิเฮน
์
ริคที่ 2 แห่งเยอรมัน ได้ยกให้เป็ นสถานที่พานักของบิชอป อัลเบี่ยม แห่ง บริเซน ในปี ค.ศ. 1004 (การ
ล่องเรือในทะเลสาบขึน้ กับสภาพอากาศในวันเดินทาง หากสภาพอากาศไม่เอื้ออานวย บริษทั ฯจะคืนค่า
ล่องเรือให้กบั ทุกท่านและเดินชมบริเวณรอบทะเลสาบแทน) จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองลุบเบลียน่ า
เมืองหลวงของประเทศสโลเวเนี ย ทีม่ บี รรยำกำศเรียบง่ำย สงบเรียบร้อย เป็ นระเบียบ (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 1 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นำท่ำนชม เมืองลุบเบลียน่ า ชมจัตุรสั กลำงเมือง มหำวิหำรเซ้นต์นิโคลัส ทีต่ งั ้ ของปรำสำทเมืองเก่ำ Old
Town Castle บนเนินเขำสูงทีส่ ำมำรถมองเห็นได้จำกระยะไกล เป็ นปรำสำททีส่ ร้ำงขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่
11 ในศิลปะแบบบำร็อค และได้มกี ำรบูรณะขึน้ มำใหม่อกี ครัง้ ในปี ค.ศ.1990 ให้ท่ำนถ่ำยรูปกับวิหำรต่ำงๆ
โดยรอบเมืองเก่ำของจัตุรสั แห่งนี้ ทีม่ คี วำมสำคัญเช่นเดียวกับจัตุรสั บันไดสเปนในกรุงโรม ใจกลำงจัตุรสั เป็ น
รูปหล่อของ ฟรำนซ์ เพรเซเรน กวีทม่ี ชี ่อื เสียงของสโลวีเนีย สัญลักษณ์ของคนทีร่ กั ชำติสดุ ใจ รักเสรีภำพ เป็ น
ผูป้ ระพันธ์เพลงชำติอกี ด้วย ใกล้จตั ุรสั เป็ นโบสถ์ในนิกำยฟรำนเชสกันทีม่ สี ชี มพูดงึ ดูดสำยตำใช้เวลำก่อสร้ำง
14 ปี เสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1660 เป็ นศิลปะในแบบอำร์ตนูโว ภำยในมีหอ้ งสมุดตัง้ แต่ศตวรรษที่ 13 ซึง่ มีหนังสือ
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ประมำณ 55,000 เล่ม ชมสะพำนมังกร สะพำนแห่งแรกๆ ทีส่ ร้ำงด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กขนำดใหญ่ของยุโรป
ทีห่ วั สะพำนทัง้ สองฝั ง่ จะมีรปู มังกรในแบบอำร์ตนูโวประดับอยู่อย่ำงงดงำม จากนัน้ นาท่าน เข้าชมปราสาท
ลุบเบลียน่ า Ljubljiana Castle ซึ่ งตัง้ อยู่บนเนิ นสูง ให้ท่านนัง่ รถรางขึ้นสู่เนิ นเขา (การนัง่ กระเช้า
หรือรถรางขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ หากไม่สามารถขึน้ ได้ บริษทั ฯ ขออนุ ญ าตคืนค่ากระเช้าและค่าเข้าชมนี้
แก่ท่าน และนาทุกท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าแทน) ซึง่ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองลุบเบลียน่ าได้
อย่างชัดเจน ปราสาทแห่งนี้สร้างในสมัยศตวรรษที่ 11 ในศิลปะสไตล์บาโร๊ค และได้ทาการบูรณะใหม่ในปี
1990 โดยได้บูรณะหอสูงในลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบโกธิค ณ จุดนี้ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์โดยรอบ
ของเมืองลุบเบลียน่ าได้ในระยะไกล สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางลงจากเนินเขา จากนัน้ นาท่านเดินทาง
ข้มมพรมแดนสู่ เมืองเวนิ ส Venice ตัง้ อยู่ในเขตแคว้นเวเนโต้ ประเทศอิ ตาลี เมืองท่องเทีย่ วยอดนิยมที่
นักท่องเทีย่ วเดินทางมาเยือนเป็ นจานวนมากมายในแต่ละปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
เวนิ ส-เวโรน่ า (อิ ตาลี)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านสู่ ท่าเรือทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่ เกาะเวนิ ส อดีตเมืองทีเ่ คยร่ารวยทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในยุคกลางเกาะ
เวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่งทีศ่ นู ย์กลางอยู่ท่ี
จัตรุ สั เซนต์มาร์ค หรือ ซานมาร์โค ชุมชนทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ บนเกาะต่างๆ ของเมืองเวนิสทีม่ คี ลองต่างๆ มากมาย
นับร้อยแห่ง นับเป็ นบรรยากาศทีไ่ ม่มที ใ่ี ดเหมือนและเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง ชมสะพานสะอืน้ ทีเ่ ชื่อม
ระหว่างคุกหลวงและพระราชวังดอร์ดจชมวิหารเซนต์มาร์คทีง่ ดงามด้วยการประดับด้วยโมเสคหลายล้านชิน้
เดินชมตัวเมืองจนถึงสะพานริอลั โตทีท่ อดข้ามแกรนด์คาเนลอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเวนิส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านล่องเรือกลับสูฝ่ ั ง่ เมสเทร่ Mestre จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเวโรน่ า (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ
2 ชัวโมง)
่
เมืองดังจำกนิยำยรักอมตะทีม่ เี ค้ำเรื่องควำมจริงของกำรขัดแย้งกันของ 2 ตระกูลอิทธิพลของเมือง
นี้ โรมิโอและจูเลียส ฝีมอื กำรประพันธ์ของ วิลเลียมเช็คสเปี ยร์ กวีชำวอังกฤษ ทีโ่ ด่งดังไปทัวโลก
่
นาท่านเดิน
ผ่านชมอารีนา (Arena) สนามกีฬาโรมันโบราณทีย่ งั คงความสมบูรณ์แบบไว้ไม่ดอ้ ยไปกว่าโคลอสเซีย่ มทีก่ รุ
งโรม จากนัน้ นาท่านเดินชมย่านเมืองเก่าของเวโรน่า ทีย่ งั คงสภาพบ้านเรือนแบบโบราณ ชม “จตุรสั เออร์เบ”
ทีร่ ายล้อมไปด้วยคฤหาสน์, วังเก่าของตระกูลทีเ่ คยปกครองเวโรน่า ระหว่างทาง นาท่านชมและถ่ายรูป
ภายนอก “บ้านของจูเลียต” ปั จจุบนั หน้าบ้านจูเลียตคือร้าน Armani ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ทีจ่ เู ลียตเคย
ยืนอยู่ โดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้ าขอความรักอยู่ดา้ นล่างตัง้ อยู่ทบ่ี า้ นเลขที่ 27 ถนนแคปเปลโลในเมืองเวโรนา
บริเวณบ้านมีรปู ปั น้ จูเลียตทีเ่ ป็ นบรอนซ์ปัน้ โดย N.Costantini ว่ากันว่าใครอยากสมหวังในเรื่องความรักก็ให้
ไปจับทีห่ น้าอกของจูเลียต
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
เวโรน่ า-ฟลอเร้นซ์-เจนัว (อิ ตาลี)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ นครที่รงุ่ เรืองสุดในช่วงยุคทองของศิ ลปะอิ ตาลี (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3.30 ชัวโมง)
่
ผ่านชมทัศนียภาพตลอดสองข้างทาง นาท่านเดินเข้าสู่ เขตเมืองเก่า ของฟลอเร้นซ์
ทีไ่ ด้รบั เลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1982 เดินชมความสวยงามบริเวณ

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีแ่ ปด
เช้า

จัตรุ สั ดูโอโม ทีตงั ้ ของ มหาวิ หารแห่งเมืองฟลอเร้นซ์ ทีส่ วยงามและยิง่ ใหญ่ ชมจัตุรสั ซิกนอเรีย, สะพาน
เก่าเวคคิโอ ทีท่ อดข้ามแม่น้าอาร์โน ซึง่ อดีตเป็ นแหล่งขายทองคาทีเ่ ก่าแก่ของฟลอเร้นซ์และยังคงอนุรกั ษ์
บรรยากาศแบบดังเดิ
่ มไว้ได้อย่างดี ชมทัศนียภาพของตัวเมืองทีม่ แี ม่น้าอาร์โนไหลผ่านนคร ทีย่ งั คงรักษา
สถาปั ตยกรรมโบราณไว้อย่างน่าชื่นชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว Genoa (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)
่
เมืองท่าทางการค้าทางทะเลที่
สาคัญทางตอนเหนือของอิตาลีถอื เป็ นเมืองท่าทีส่ าคัญยิง่ เปรียบประดุจเส้นเลือดใหญ่ของประเทศมาอย่าง
ยาวนาน มีความรุง่ เรืองอย่างยิง่ ในอดีตจนถึงศตวรรษที่ 18 ถูกกองทัพของจักรพรรดินโบเลี
ยนบุกเข้ายึด
์
ครองและผนวกดินแดนแห่งนี้เข้าเป็ นส่วนหนึ่งของฝรังเศส
่ แต่เป็ นเพียงระยะเวลาสัน้ ๆ เมื่อนโปเลียนเสือ่ ม
อานาจลง เจนัวได้มโี อกาสกลับมาฟื้ นฟูบา้ นเมืองและกลับเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของอิตาลีอกี ครัง้ จวบจน
ปั จจุบนั ปั จจุบนั เจนัวเป็ นเมืองทีส่ ามารถทารายได้เข้าประเทศได้เป็ นอย่างเสมอต้นเสมอปลายทัง้ เป็ นเมือง
ท่าสาคัญและเป็ นเมืองท่องเทีย่ วชื่อดัง เป็ นศูนย์กลางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ได้แก่
เฟี ยต อัลฟ่ าโรมิโอ แลนเซีย เป็ นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
เจนัว-ช้อปปิ้ งแมคอาร์เทอร์เกลนเอ๊าท์เล็ต-มิ ลาน (อิ ตาลี)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านผ่านชมเมืองเจนัว เมืองบ้านเกิดของนักเดินเรือชื่อดังผูค้ น้ พบทวีปอเมริกา คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
ประกอบกับเจนัวมีบา้ นเรือนแบบคลาสสิคโรมันย้อนยุค มีโบสถ์เก่าแก่ สวนสวยประดับอยูท่ วเมื
ั ่ อง ผ่านชม
อาคารสวยงามต่างๆ โบสถ์ประจาเมืองหรือดูโอโม่ทส่ี ร้างขึน้ แบบโรมาเนสก์และโกธิค น้าพุกลางเมือง ท่า
เทียบเรือบริเวณอ่าวเจนัว มีเรือใบจอดอยูม่ ากมายประกอบกับอาคารโดยรอบสวยสดงดงาม ประภาคารสูง
ตระหง่าน จัตุรสั เปี ยซซ่า เฟอร์รารี่ ถือเป็ นจัตุรสั ทีส่ วยทีส่ ดุ ในอิตาลี ซึง่ เคยเป็ นสถานทีท่ โ่ี คลัมบัสเคยอาศัย
อยู่เมื่อครัง้ เป็ นเด็ก ผ่านชมพระราชวังซานจิออร์จโิ อ Palazzo San Giorgio มีความโดดเด่นของภาพวาดที่
มองแล้วคล้ายภาพนูนต่าและมหาวิหารเจนัว สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เซอร์ราแวล แม็คอาเธอร์เก
ลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ท (Serravalle McArthur Glen Designer Outlet) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30
ชัวโมง)
่
แหล่งช้อปปิ้ งใหญ่ระหว่ำงเมืองเจนัวและมิลำน มีรำ้ นค้ำมำกกว่ำ 100 ร้ำน สินค้ำแบรนด์ช่อื ดังต่ำงๆ
จำกทุกมุมโลก มีให้เลือกมำกมำยอำทิ เช่น Adidas, Armani, Asics, Bally, Benetton, Burberry, Calvin
Klein, Camper, Coach, Converse, Diesel, Fossil, Furla, Gap, Gucci, Guess, Boss, Kipling,
L’Occitane, Lacoste, Lee, Levi’s, Moschino, New Balance, Nike, Nepresso, Puma, Prada,
Samsonite, Skechers, Tod’s, Northface, Vans เป็ นต้น (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าของ
ท่าน อาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย) สมควรแก่เวลานัดหมายนาท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน หรือมิ
ลาโน Milan เมืองหลักของแคว้นลอมบาร์เดียและเป็ นเมืองสาคัญทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี มีช่อื เสียง
ในด้านแฟชันและศิ
่
ลปะ ซึง่ มิลานถูกจัดให้เป็ นเมืองแฟชันในลั
่ กษณะเดียวกับนิวยอร์ค ปารีส ลอนดอน และ
โรม นอกจากนี้ยงั เป็ นทีร่ จู้ กั ในด้านอุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึง
สโมสรฟุตบอลอินเตอร์มลิ านและสโมสรฟุตบอลเอซีมลิ าน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
จากนัน้ นา
ท่านชมจัตุรสั สกาล่าและรูปปั น้ ดาวินชี และให้ท่านถ่ายรูปและชมความยิง่ ใหญ่ภายนอกของ มหาวิ หารแห่ง
เมืองมิ ลานหรือมิ ลานดูโอโม มหำวิหำรหินอ่อนแบบโกธิคทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ในยุโรป สร้ำงในปี ค.ศ.1386
ด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิคผสมผสำนกันเป็ นสถำปั ตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้ นฟูศลิ ปวิทยำกำร ใช้เวลำสร้ำง

นำนถึง 500 ปี มีควำมวิจติ รงดงำมและประดับประดำไปด้วยรูปปั น้ นับกว่ำ 3,000 รูป มีหลังคำยอดเรียว
แหลมจำนวน 135 ยอด บนสุดมีรปู ปั น้ ทองขนำด 4 เมตรของพระแม่มำดอนน่ำเป็ นสง่ำอยู่ มีลำนกว้ำง
ด้ำนหน้ำดูโอโมทีม่ อี นุสำวรียพ์ ระเจ้ำวิกเตอร์เอมมำนูเอลที่ 2 ทรงม้ำคือสถำนทีจ่ ดั งำนสำคัญต่ำงๆ ในบริเวณ
เดียวกันยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ทีน่ บั ว่าเป็ นช้อปปิ้ งอาเขตทีส่ วยทีส่ ดุ ในอิตาลี มาก
ว่า 100 ปี พร้อมถ่ายรูปกับอนุสาวรียข์ อง ลิโอนาร์โด ดาร์วนิ ชีจติ รกรเอกทีโ่ ด่งดังจากภาพโมนาลิซ่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั ระดับ 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ
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10.00 น.
14.05 น.
วันทีส่ ิ บ

05.55 น.

มิ ลาน-สนามบิ นมาร์เพนซ่า (อิ ตาลี)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเช็คเอ๊าทีพ่ กั และนาท่านเดินทางสู่ Sforza Castle ป้ อมปราการแห่งมิลานทีถ่ อื ว่าใหญ่ทส่ี ดุ ในยุโรป
สร้างขึน้ ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 15 โดยฟรานเซสโก้ สฟอร์ซา ดยุคแห่งมิลานต่อมาได้มกี ารบูรณะเพิม่ เติมในช่วง
ศตวรรษที่ 16 ละ 17 ปั จจุบนั เป็ นพิพธิ ภัณฑ์และแกลเลอรีเ่ ก็บงานศิลปะ นาท่านเดินชมภายนอกของป้ อม
ปราการ
นาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นมาร์เพนซ่า
ออกเดิ นทางจากสนามบิ นมาร์เพนซ่า โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG941
กรุงเทพฯ
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ....
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดินทาง

8-17 เม.ย.2562

Europe Miracle 10 Days / TG
เยอรมัน-ออสเตรีย-สโลเวเนี ย-อิ ตาลี

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น
47,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง

82,300
79,300
76,300

พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ

9,900

9,900

ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

47,900
44,900

*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ
• อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา หลังจากยืนยัน
การจองทัวร์ทนั ที

• กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริ ษทั
ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
• กรณี ท่านที่ ต้องการอยู่ต่อ กรุณาตรวจสอบวันเดิ นทางอีกครัง้ ของสายการบิ น ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบินที่
บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจากวันกลับออกจากยุโรป มีค่าธรรมเนี ยมในการเลื่อนตั ๋วกลับ ท่าน
ละ 4,500 บาท หากเปลี่ยนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอีกได้ และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อมคณะได้ หาก
มีการเดิ นทางต่อไปยังกลุ่มเชงเก้นอื่น ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองที่ อยู่ต่อว่าอยู่ที่ไหนนานที่ สดุ ท่านอาจจะ
ต้องไปยื่นวีซ่าเชงเก้นที่ เมืองนัน้ ๆ แทน บริ ษทั สามารถออกเอกสารสาหรับการยื่นวีซ่าให้ท่านได้เพียงเฉพาะ
ตามรายการทัวร์และระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องดาเนิ นการด้วยตัวท่านเอง
• การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วใน
การดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ วมือ
อัตรานี้ รวมบริการ
• ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทยเส้นทาง กรุงเทพฯ-มิวนิค // มิลาน-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
• ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าธรรมเนียมการทาวีซ่าเชงเก้น
• ค่าทิปพนักงานขับรถ, มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ในเขตเมืองเก่าและพระราชวังและหัวหน้าทัวร์ทเ่ี ดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สาหรับซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี
วงเงินคุม้ ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตั ๋ว
โดยสาร, ค่าทีพ่ กั , ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ)
• ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 4 ธ.ค.
2561 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฏและเงื่อนไขของสาย
การบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
• ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
• ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋ าทุกแห่ง

• ค่าอาหารหรือเครื่องดืม่ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการหรือค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่ และ
ค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
• ค่าบริการน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่มนี ้าแจกระหว่างการเดินทางของทัวร์)
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าบริการอื่นทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้
ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรา้ ยแรงในต่างประเทศทีน่ อกเหนือจากประกัน
อุบตั เิ หตุทท่ี างบริษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซือ้ ประกันเพิม่ เติมได้
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
▪ หำกมีกำรยกเลิกเกิน 45 วันทำกำรแต่ไม่เกิน 90 วันทำกำร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินมัดจำค่ำตั ๋วโดยสำรของท่ำน
์
นัน้ ๆ (เงื่อนไขค่ำมัดจำตำมทีท่ ำงสำยกำรบินเรียกเก็บ)
▪ หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 45 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินมัดจำทัง้ หมด
์
▪ หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
์
▪ หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใด ยื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสำรต้องชำระค่ำมัดจำ 20,000.- บำท และค่ำวีซ่ำตำมทีส่ ถำนทูต
เรียกเก็บ
▪ หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใดวีซ่ำผ่ำนแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสำรเครื่องบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นค่ำมัดจำ
์
▪ หำกผูโ้ ดยสำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงหลังจำกออกตั ๋วโดยสำรแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
น
ค่
ำ
ทั
ว
ร์
ทงั ้ หมด
์
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในความรั
บผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจาก
์
สายการบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่

ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากเป็ นช่วงอีสเตอร์. ช่วงคริสมาสต์หรือปี ใหม่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้ ขอให้พจิ ารณา
ก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอำจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเี ครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ำ
กรณีทม่ี งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในกำรปรั
บเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
์
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัต และไม่มอี ่ำง
อำบน้ำ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน

หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตอิตาลี
***การยื่นวีซ่าอิ ตาลี ทุกท่านต้ องแสดงตัวทุกครัง้ ที่มีการเดิ นทางเพื่อสแกนลายนิ้ วมือที่ศนู ย์ยื่น VFS ITALY ***
ใช้เวลำพิจำรณำอนุมตั วิ ซี ่ำ 15 วันทำกำร
เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ (กรุณำจัดส่งภำยใน 30 วันก่อนวันเดินทำง)

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถำนทูตอิตำลีไม่อนุญำตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพำสปอร์ตระหว่ำงทีส่ ถำนทูตพิจำรณำวีซ่ำ
2. สำหรับผูเ้ ดินทำงทีศ่ กึ ษำหรือทำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพำนัก
หรือศึกษำอยู่เท่ำนัน้
3. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็ นดุลยพินจิ ของสถำนทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ กำรเตรียมเอกสำรทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้กำรพิจำรณำ
ของสถำนทูตง่ำยขึน้
4. กำรแปลเอกสำรเกีย่ วกับหนังสือยินยอมให้เด็กเดินทำงไปกับผูป้ กครองอื่น หรือเอกสำรกำรรับรองบุตร หรือเอกสำร
ใดๆ ทีอ่ อกจำกอำเภอหรือรำชกำรจะต้องแนบเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วยโดยฉบับแปลจะต้องเป็ นการแปลทีอ่ อกโดย
กระทรวงการต่างประเทศและมีตราสแตมป์ ของกระทรวงยืนยัน
หมายเหตุ กรณีลกู ค้ำท่ำนใดมีกำรใช้พำสปอร์ตเดินทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวีซ่ำ ลูกค้ำต้องแจ้งให้ทำงบริษทั ฯ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อ
วำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิ ลลิ เมตร จานวน 2 รูป
เน้ นขนาดใบหน้ า

ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้อง
สแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขาว)
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่
หมวกหรือเครื่องประดับ
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊
อายส์ **
-

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณา
แนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
o
o
o
o
o

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอื ถือ
สาเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง

*** การสะกดชื่อ นามสกุลของผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้ องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดิ นทาง มิ เช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบั พิ จารณา (สาคัญมาก) ***
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ

เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) เป็ นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สาเนาบัตรประจาตัว
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิ จการ โดยจะต้องคัดมาไม่ตา่ กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

• หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน

- กรณี ท่านที่ ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้หี าก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)
- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา
จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)

o หลักฐานการเงิ น

- ใช้สาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัว อัพเดทไม่เกิ น 7 วันก่อนยื่นพร้อมถ่ายสาเนา
ย้อนหลัง 6 เดือนแสดงชื่อเจ้าของบัญชี โดยชื่อและนามสกุลต้องสะกดให้ถกู ต้องตามหน้ า
หนังสือเดิ นทาง
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปั จจุบนั
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ากว่า 6
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ากว่า 7 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี าร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริง อาทิ
ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภาษาอังกฤษ
พร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชีแ้ จงต่อสถานทูต 1 ฉบับ โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงิน
ส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าต้องทา
จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วยโดยฉบับแปลจะต้องเป็ นการแปลทีอ่ อกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมีตราสแตมป์ ของกระทรวงยืนยัน
พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วยโดยฉบับแปลจะต้องเป็ นการแปลทีอ่ อกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมีตราสแตมป์ ของกระทรวงยืนยัน
พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจาก
อาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วยโดย
ฉบับแปลจะต้องเป็ นการแปลทีอ่ อกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมีตราสแตมป์ ของกระทรวงยืนยัน พร้อมทัง้ แนบ
สถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย

- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วยโดยฉบับแปลจะต้องเป็ นการ
แปลทีอ่ อกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมีตราสแตมป์ ของกระทรวงยืนยัน
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
์
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านสามารถจะต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั
ท่านนัน้ จะต้องมายื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์อกเดินทางภายใน 20 วัน
์
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ น
หลัก

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

กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่าใหม่
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ และกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการสะกด
ตัวอักษาและเพื่อให้เกิ ดความสะดวกต่อการทาเอกสารออนไลน์ ต่อไป)
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................

ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี -ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์บา้ น

...........................................
โทรศัพท์มือถือ

............................................ อีเมลล์

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

5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
..................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์

ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.................................

กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่
ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

ไม่เคย

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

เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่)

ถึงวันที่

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

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ......................................................................................
9. ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซา่ หรื อไม่

ไม่เคย

เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ)

....................................................................................................................................................
..............
10. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่

ตัวเอง

มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย

(กรณี ท่ ีมีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุ ความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คื อ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

