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วนัแรก กรุงเทพฯ                  (ไทย) 
22.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 

9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

อิตาลี ออสเตรีย สโลวีเนีย ฮงัการี 7 วนั  
เกาะเวนิส – เมืองพิราน - เมืองโพสทอยนา        

ถ ้าโพสทอยนา - เมืองลูบลิยานา – ปราสาทเบลด - บดูาเปสต ์
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วนัท่ีสอง ดูไบ - เมืองเวนิส – ท่าเรือตรอนเคตโต ้– สะพานถอนหายใจ – จตัุรสัซานมารโ์ค - โบสถซ์านมารโ์ค 
             (ดูไบ-อิตาลี) 

01.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK385 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

04.45 น.   เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ ยนเคร่ือง 

09.05 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินท่ี EK135   
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

13.25 น. เดินทางถึง สนามบินมารโ์คโปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและสัมภาระ
เรียบรอ้ยแลว้ จากนั้นเดินทางไปสู่ท่าเรือตรอนเคตโต ้ลอ่งเรือผา่นชมบา้นเรือนของชาวเวนิส   สู่เกาะเวนิส 
หรือ เวเนเซีย ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไมเ่หมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มีสมญานาม
วา่เป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก"  มีเกาะนอ้ยใหญก่วา่ 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกนักวา่ 400 แหง่ 
ข้ึนฝั่งท่ีบริเวณซานมาร์โค ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส 
จากนั้นน าทา่นเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชม
สะพานถอนหายใจ ท่ีมีเร่ืองราวน่าสนใจในอดีต 
เม่ือนักโทษท่ีเดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะได ้
มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั้ง
สุดทา้ยระหว่างเดินผา่นชอ่งหน้าตา่งท่ีสะพานน้ีซ่ึง
เช่ือมตอ่กบัวงัดอดจ ์อนัเป็นสถานท่ีพ านักของเจา้ผู ้
ครองนครเวนิสในอดีต ซ่ึงนักโทษช่ือดงัท่ีเคยเดินผา่น
สะพานน้ีมาเเลว้คือคาสโนวา่นั่นเอง น าทา่นถา่ยรูปบริเวณจตัุรสัซานมารโ์ค ท่ีนโปเลียนเคยกลา่วไวว้า่ “เป็น
หอ้งนั่งเลน่ท่ีสวยที่ สุดในยุโรป” จตุัรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทัง้ โบสถซ์านมารโ์ค ท่ีมีโดมใหญ ่5 
โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นอิสระใหท้า่นไดมี้เวลาเดินเท่ียวชมเกาะอนัสุดแสนโรแมนติกตามอธัยาศยั 
เชน่ เดินเลน่ชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิส, เขา้ชมโบสถซ์านมาร์โคท่ีสวยงาม,ช๊อปป้ิงสินคา้ของท่ีระลึก อาทิเชน่ 
เคร่ืองแกว้มูราโน่,หนา้กากเวนิส เลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ชัน้น า หรือนั่งจิบกาแฟในรา้น Café Florian ท่ีเปิดใหบ้ริการ
มาตัง้แตปี่ ค.ศ.1720 สมควรแกเ่วลาน าทา่นลอ่งเรือเพ่ือเดินทางกลบัสูฝ่ั่งเวนิสเมสเตร ้
อิสระอาหารค า่บนเกาะเวนิสตามอธัยาศยัเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียวและเลือกซ้ือสินคา้ของท่าน 

ค า่            น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Bedbank Venice Mestre หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม    Noventa Di Piave Designer Outlet - เมืองพิราน – จตัุรสัตารติ์นี – โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์–  
 โบสถเ์ซนตฟ์รงัซิส – ถ ้าโพสทอยนา – เมืองลูบลิยานา           (สโลวีเนีย) 
เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Noventa Di Piave 
Designer Outlet ใหท้า่นไดเ้ลือกเดินซ้ือสินคา้ตามใจ
ชอบ ซ่ึงแตล่ะรา้นลดราคาสินคา้มากถึง 70 เปอร์เซนต ์
มีร้านคา้กว่า 170 ร้าน  ใหเ้วลาทา่นไดอิ้สระชอ้ปป้ิง
สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย **อิสระอาหารกลางวัน
เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้**  จากนั้น
น าทา่นเดินทางสู ่เมืองพิราน (Piran) เมืองสวยริมอา่วพิราน เป็นจุดเดน่หน่ึงของชายฝั่งอะเดรียติกของประเทศ
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สโลวีเนีย เมืองท่ีมีชีวิตชีวาแหง่น้ีเต็มไปดว้ยบาร์และรา้นอาหารท่ีมองเห็นวิวชายทะเลท่ีงดงามเป็นอยา่งมาก เมืองน้ี
เคยเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรเวนิส โดยมีกล่ินอายของอิตาลีเล็กนอ้ยและมีผลงานสถาปัตยกรรมล า้คา่ท่ีไดร้ับ
การดูแลอยา่งสวยงาม น าทา่นชมทศันียภาพของอา่วพิรานอา่วตรีเอสเตและทะเลเอเดรียติกจากบริเวณริมน ้าของ
เมือง เดินลดัเลาะไปตามทา่จอดเรือท่ีจอดเรียงรายเป็นแถวยาวสวยงามและถา่ยรูปกบับา้นหลากหลายสีสนับริเวณ
หนา้หาด น าทา่นเดินเขา้ไปยงัใจกลางเมืองท่ีงดงาทและมีเสน่ห ์ และเงียบสงบทา่มกลางบา้นเรือนสีขาวหลงัคา
กระเบ้ืองสีสม้ น าทา่นชมจตัุรสัตารติ์นี  เพ่ือชมรูปปั้นบรอนซส์มยัศตวรรษท่ี 19 ของนักไวโอลินและนักประพนัธ์
เพลงจูเซปเป ตาร์ตินี จตุัรัสรูปวงรีแหง่น้ียงัมีศาลาวา่การเมืองสมยัศตวรรษท่ี 19 อีกดว้ย น าทา่นถา่ยรูปกบัโบสถ์
เซนตปี์เตอร ์โบสถเ์กา่แกท่ี่ถูกสรา้งข้ึนชว่งปี ค.ศ. 1200 อศัจรรยใ์จไปกบัภาพนูนท่ีน่าประทบัใจของพระเยซูและ
นักบุญปีเตอร์เหนือทางเขา้ ช่ืนชมและเพลิดเพลินไปกบัสถาปัตยกรรมโกธิกและอาคารบา้นเรือนสีแดงแบบ
ศิลปะเวนิสท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนั  จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองโพสทอยนา เมืองเล็กๆ ในประเทศสโลวีเนีย ท่ีมี
ช่ือเสียงทางดา้นแหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติ 
น าทา่นเขา้ชม ถ ้าโพสทอยนา ถ า้ท่ีมีขนาด
ใหญแ่ละสวยที่ สุดในยุโรป มีอายุเกา่แกก่วา่ 2 
ลา้นปี ภายในถ า้มีหินอกหินยอ้ยหลากหลาย
แบบท่ีระยิบระยบัสวยงามแปลกตาและมีสีสนั
สวยงามสุดพรรณนา มีหอ้งตา่งๆ มากมาย
ภายในถ า้ลดหลั่นกนัเป็นชัน้ ๆ ราวกบัวิมานเนรมิตเดินเทา้และนั่งรถไฟฟ้าภายในถ า้ ชมปลามนุษยอ์นัมีช่ือเสียง
เป็นส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กท่ีอาศยัอยูใ่นถ า้ ผิวสีเน้ือคลา้ยมนุษย ์ล าตวัยาวคลา้ยงูมีแขนและขา ถูกคน้พบครั้งแรกเม่ือ
ปี ค.ศ.1768 อาศยัอยูใ่นท่ีมืด ถ า้แหง่น้ีเปิดใหบ้ริการกวา่ 188 ปีแลว้ ภายในถ า้มีทางเช่ือมตอ่กนัเป็นระยะทางกวา่ 
20 กิโลเมตร สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู ่เมืองลูบลิยานา ดินแดนท่ีอยูบ่ริเวณยุโรปกลาง ดว้ยความบอบช า้
จากสงครามและประวติัศาสตร์ท่ีสั่งสมมานานกวา่พนัปี จึงท าใหส้โลวีเนียกลายเป็นดินแดนท่ีมีความเกา่แกม่าก
แหง่หน่ึงของยุโรปท่ีชวนใหร้ะลึกถึงอิทธิพลของจกัรวรรดิตา่งๆ  

ค า่           บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั M Hotel ljublijana หรือระดบัเดียวกนั 
.วนัท่ีส่ี เมืองลูบลิยานา - สะพานมงักร - เพรเซเรน สแควร ์– ปราสาทลูบลิยานา เมืองเบลด – โบสถพ์ระแม่

มารีย ์– ปราสาทเบลด – เมืองกราซ       (สโลวีเนีย-ออสเตรีย) 
เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเท่ียวชม เมืองลูบลิยานา เมืองหลวงท่ีน่า

หลงไหลของสโลวีเนีย ชมสะพานมังกร เป็นสะพานท่ีมีความโดดเด่นสะดุดตาบริเวณหัวสะพานท่ีมีการ
ออกแบบสรา้งเป็นรูปมงักรบินขนาดใหญ ่สะพานแหง่น้ี
สรา้งข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นทางขา้มแมน่ ้าลูบลิยานิกา ถูกสรา้ง
ข้ึนในชว่งตน้ของศตวรรษท่ี 20 สมยัของกษัตริยฮ์งัการี 
นับวา่เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่ีสวยท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของยุโรป น าท่านผ่านชมปราสาทลูบลิยานา 
ท่ีตั้งอยู ่บนเขา เดิมเป็นป้อมปราการ สร้างในสมัย
ศตวรรษท่ี 11 โดยเช่ือวา่สรา้งโดยไมแ้ละหินในระยะ
เร่ิมแรก และถูกสรา้งใหมใ่นศตวรรษท่ี 12 ในชว่งสมยั 
ราชา Ottokar II ของโบฮีเมียนและเปลี่ ยนมาในสมยัของ Rudolph of Habsburg ภายหลงัและในศตวรรษท่ี 15 
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ก็ไดถู้กท าลายลงและสรา้งข้ึนใหมอี่กครั้ง จากนั้นเดินชม ย่านทาวน์สแควร ์ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของโบสถเ์ซนตนิ์โคลสั  
และชมสถาปัตยกรรมอนังดงามของตวัโบสถ ์ท่ีโดดเดน่ดว้ยยอดโดมสีเขียวและหอคอยคูท่ี่อยูเ่หนือหลงัคาโบสถ์ 

เท่ียง        บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองเบลด เมืองแหง่ปราสาทกลางทะเลสาปสุด
แสนโรแมนติก ทา่มกลางหุบเขาจูเลียนแอลป์ ประเทศสโลวีเนีย ทะเลสาปเบลดเกิดจากการละลายตวัของธาร
น ้าแข็งจากภูเขาจูเลียนแอลป์ และแหลง่น ้าธรรมชาติจากใตดิ้นซ่ึงท าใหน้ ้าในทะเลสาบน้ีใสบริสุทธ์ิ ทะเลสาปเบลด
มีเกาะตรงกลาง ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของ โบสถพ์ระแม่มารีย์ น าทา่นเขา้ชม โบสถพ์ระแม่มารีย์ โดยการนัง่เรือไม้
โ บ ร า ณ  ข ้า ม ไ ป ยั ง เ ก า ะ ก ล า ง
ทะเลสาบเบลด ของเหลา่นักแสวงบุญ
ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13-14 จากท่าเรือ
จะตอ้งเดินข้ึนบนัไดไปอีก 99 ขัน้ก็จะ
ถึงยังตัวโบสถ์ มีประ เพณีท ้อง ถ่ิน
สโลวีเนียเช่ือกนัว่าคูส่มรสใหม่ใหฝ่้าย 
ชายอุม้ฝ่ายหญิงปีนบนัได 99 ขัน้น้ี 
และฝ่ายหญิงจะตอ้งไม่ส่งเสียงดงัใดๆ
ทัง้ส้ิน ถา้ท าส าเร็จชีวิตสมรสจะรักกนัยืนยาว และท่ีโบสถก์ลางน ้ายงัมีกระด่ิงท่ีเช่ือกนัวา่ใครไดไ้ปสั่นกระด่ิงแลว้จะ
โชคดี  จากนั้นน าทา่นเขา้ชม ปราสาทเบลด ปราสาทแสนสวยท่ีตัง้อยูบ่นริมผา ติดกบัทะเลสาบเป็นปราสาทท่ี
เกา่แกท่ี่สุด ซ่ึงจกัรพรรด์ิเฮนริคท่ี 2 แห่งเยอรมนัยกใหเ้ป็นสถานท่ีพกัของบิชอป อลัเบี่ ยม แห่งบริเซนในปี ค.ศ.
1004 หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองกราซ เมืองมรดกโลกของออสเตรีย ถือเป็นเมืองใหญอ่นัดบัสองของ
ออสเตรีย เมืองการศึกษาท่ีมีมหาวิทยาลยักวา่ 6 แห่ง โดยมหาวิทยาลยัท่ีเกา่แกท่ี่สุดกอ่ตัง้ในปี ค.ศ. 1585 ช่ือ
เมือง "กราซ" หมายถึง "ปราสาทนอ้ย" ในอดีต เน่ืองจากเป็นเมืองหนา้ดา่นทางใตจึ้งตอ้ง ท าสงครามกบักองทพั
เติร์ก  ตวัเมืองเกา่ไดร้ับการอนุรักษ์ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกแ้ละในปี ค.ศ. 2003 ไดร้ับเลือกให้
เป็นเมืองหลวงดา้นวฒันธรรมของยุโรป  

ค า่           บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั Hotel Ramada Graz หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีหา้ เมืองกราซ – ย่านเมืองเก่า – จตัุรสัเมนสแควร ์– กรุงบูดาเปสต ์        (ออสเตรีย-ฮงัการี) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นชม ย่านเมืองเก่าของเมืองกราซ ซ่ึงรอดพน้

จากการถูกท าลายในชว่งสงครามโลกครั้งท่ี 2 เปรียบเสมือนอญัมณีใจกลางเมืองเป็นยา่นเมืองเกา่ท่ีไดร้ับการ
อนุรักษ์ไวดี้ท่ีสุดแห่งหน่ึงของยุโรป จากนั้นน าทา่นชม จตัุรสัเมนสแควร ์ถูกจดัตัง้ข้ึนเพ่ือเป็นจตุัรัสตลาดหลกั
ตัง้แตช่ว่งตน้สมยักลาง และกลายเป็นจุดศูนย ์รวมของเมืองนับตัง้แตน่ั้นเป็นตน้มา ถนนสายหลกัทัง้หมดในยา่นใจ
กลางเมือง อาคารหลงัเดน่บนจตุรัสเมนสแควร์ คือ Rathaus หรือศาลากลาง ส่ิงกอ่สรา้งใจกลางจตุรัสเมนส
แควร์คือ น ้ าพุ Erzherzog Johann จากศตวรรษท่ี 19 ช่ืนชมรูปปั้นอาร์ชดยุกแห่งฮับส์บูร์กขนาดใหญ่ ผู ้
ด าเนินงานปฏิรูปหลายครั้งและสง่ผลประโยชน์ตอ่เมืองกราซและรัฐสติเรีย นอกจากสถานท่ีเที่ ยวชมเกา่แกต่า่งๆ 
และจตุรัสเมนสแควร์ ยงัมีรา้นจ าหน่ายสินคา้ รา้นอาหาร 
และคาเฟ่ท่ีมีชานหนา้รา้นใหเ้ลือกแวะอีกมากมาย 

เท่ียง         บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าทา่น
เดินทาง กรุงบูดาเปสต์  ประเทศฮังการี ใจกลางกรุง
บูดาเปสต ์เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็น
เมืองท่ีทนัสมยัและสวยงามดว้ยศิลปวฒันธรรมของชนหลาย
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เช้ือชาติท่ีมีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกวา่พนัปี ถึงกบัไดร้ับการขนานนามวา่เป็น “ไข่มุกแห่งแม่น ้าดานูบ”  ชม
เมืองท่ีไดช่ื้อวา่งดงามติดอนัดบัโลกดว้ยทศันียภาพบนสองฝั่งแมน่ ้าดานูบ  

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ Park Inn Radisson Budapest หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีหก โบสถแ์มทเธียส - ป้อมชาวประมง            (ฮงัการี-ดูไบ) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่น ชมบริเวณรอบนอก โบสถแ์มทเธียส  ซ่ึงเคยใชเ้ป็น

สถานท่ีจดัพิธีสวมมงกุฎใหก้ษัตริยม์าแลว้หลายพระองค ์ ช่ือ
โบสถม์าจากช่ือกษัตริยแ์มทเธียส  ซ่ึงเป็นกษัตริยท่ี์ทรงพระ
ปรีชาสามารถมากและยงัเป็นกษัตริยผู์ท้รงสรา้งส่ิงกอ่สร้างท่ี
งดงามในเมืองหลวงตา่งๆ อีกมากมาย ซ่ึงสรา้งในสไตลนี์โอ-
โกธิกหลงัคาสลบัสีสวยงามอนัเป็นจุดเดน่ท่ีสุดในศตวรรษท่ี 
15 ถดัจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้สตีเฟ่นท่ี 1 พระ
บรมรูปทรงมา้ ผลงานประติมากรรมท่ีงดงามของศตวรรษท่ี 
11 อยูห่นา้ ป้อมชาวประมง จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาท่ีทา่น
สามารถชมความงามของแมน่ ้าดานูบไดอ้ยา่งดีป้อมแหง่น้ีสรา้งข้ึนตัง้แต ่ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรียน 

15.30 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์ เที่ ยวบินท่ี EK 112  (บริการ
อาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

22.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ ยนเคร่ือง  
วนัท่ีเจ็ด   ดูไบ – กรุงเทพฯ  
03.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 384 
 (บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

12.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ ยนแปลงตามความ
เหมาะสมทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

 
อตัราค่าบริการ  
  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 
  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ   8,000 บาท 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 
โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

พฤศจิกายน 30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2562 41,900 

ธนัวาคม 26 ธ.ค. 2562 – 1 ม.ค. 2563  54,900 
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อตัราน้ีรวม 
✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

✓ คา่ท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถ
เขา้พกัท่ีเมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ ยวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

✓ หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
อตัราน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มเชงเกน้ 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงิน
ค่าธรรมเนียมทุกกรณี  

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร x 5 วนั = 10 ยูโร) 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (2 ยูโร x 3 แห่ง = 6 ยโูร) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 
 
ช่ือธนาคาร สาขา ประเภท เลขท่ีบญัชี ช่ือบญัชี 

       ธนาคารกรุงเทพ เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 877-7-31971-9 นายราเมศร ์เสือยงค ์
       ธนาคารไทยพาณิชย ์ เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 407-989482-0 นายราเมศร ์เสือยงค ์
       ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 670-1-23301-0 นายราเมศร ์เสือยงค ์
       ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 026-8-69526-5 นายราเมศร ์เสือยงค ์
       ธนาคารกรุงไทย เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 986-0-65322-4 นายราเมศร ์เสือยงค ์

 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  
2. หากทา่นท่ีตอ้งการใหท้างบริษัททวัร์ย่ืนวีซา่ให ้กรุณาช าระคา่ธรรมเนียมและคา่บริการในการขอย่ืน วีซ่ากลุ่มเชงเกน้ 

3,500 / ท่าน พรอ้มกบัยอดมดัจ าในขอ้ 1  
3. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   
4. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
5. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่น

ติดตอ่เจา้หนา้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 
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การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 
1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทัง้หมด 
2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 50 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 
4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 
5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียก

เก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง  
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่

และคา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

หมายเหต ุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงิน 

โดยหกัเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่ จะเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมรั่บผิดชอบ

ใดๆ ในกรณีที่ สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่ นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์ เชน่ภยั
ธรรมชาติ ปัญหาการเมืองเป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ประเทศไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทาง
บริษัท จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯที่ ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับที่ นั่ง LONG LEG หรือที่ นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่ มีคุณสมบติัตามที่ สาย
การบินก าหนด  เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้น
ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการใหท้ี่ นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่ สาย
การบินตอนเวลาที่ เช็คอินเทา่นั้น 

6. โรงแรมที่ พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่ มีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 
ทา่น  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของ
แตล่ะโรงแรม 

7. กรณีผูเ้ดินทางด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในตา่งประเทศ  (Join Land) ผู ้
เดินทางตอ้งรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง  

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ ณ 
สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย(เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมี
การเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถูกตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

1. แบบค ารอ้งขอวีซา่เชงเกน้พรอ้มกรอกขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง ดว้ยภาษาองักฤษ และลงลายเซ็นตข์องผูส้มคัร  

2. รุปถา่ยขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลงัขาว จ านวน 2 รูป  
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3. หนังสือเดินทางที่ มีอายุคงเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน นับจากวนัที่ เดินทาง พรอ้ม

ส าเนาหนังสือเดินทาง จ านวน 2 ชุด  

4. ส าเนาบตัรประชาชน  

5. ส าเนาทะเบียนบา้น  

6. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั / ใบยืนยนัการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง / 

ประกนัภยัการเดินทาง  

7. ใบรับรองการท างานหรือหลกัฐานการจา้งงานฉบบัภาษาองักฤษที่ ออกโดยตน้สงักดัที่ ทา่นท างานอยู ่ โดยมี

อายุไมเ่กิน 1 เดือนนับจากวนัที่ ออกเอกสาร  

8. กรณีที่ เป็นเจา้ของกิจการ ใชห้นังสือจดทะเบียนบริษัทหรือหนังสือรับรองบริษัทฉบบัภาษาองักฤษเท่านั้น 

โดยมีอายุไมเ่กิน 1 เดือนนับจากวนัที่ ออก  

9. ส าหรับทา่นที่ เกษียณอายุหรือไมไ่ดป้ระกอบธุรกิจใดๆ ไมจ่ าเป็นตอ้งเตรียมเอกสารในขอ้น้ี หลกัฐานทาง

การเงิน (สถานทูตรับพิจารณาเฉพาะบญัชีออมทรัพยเ์ทา่นั้นและควรมีเงินหมุนเวียนในบญัชีไมน่อ้ยกวา่ 6 

หลกั) หนังสือรับรองบญัชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ที่ มีอายุไมเ่กิน 15 วนั

นับจากวนัที่ มาย่ืนค าร้องขอวีซา่ และ บนัทึกรายการเคล่ือนไหวทางบญัชี (BANK STATEMENT ฉบับ

ภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยรายการอพัเดตลา่สุดไมเ่กิน 7 วนั นับจากกอ่นวนัที่ มาย่ืนค ารอ้งขอวีซา่  

กรณีผูส้มคัรขอวีซา่มีผูร้ับรองสถานะทางการเงินให ้(SPONSOR) 
• หนังสือรับรองบญัชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ที่ มีอายุไมเ่กิน 15 วนันับจากวนัที่

มาย่ืนค ารอ้งขอวีซา่ของผูท้ี่ รับรองใหแ้ละระบุช่ือของผูท้ี่ รับการรับรอง 

• บนัทึกรายการเคล่ือนไหวทางบญัชี (BANK STATEMENT ฉบบัภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยรายการ

อพัเดตลา่สุดไมเ่กิน 7 วนั นับจากวนัที่ มาย่ืนค ารอ้งขอวีซา่  

• หลกัฐานยืนยนัความสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้มคัรและผูท้ี่ ออกคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบียนบา้น หรือ ส าเนาสูติ

บตัร หรือ ส าเนาทะเบียน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ  

กรณีเด็กที่ ไมไ่ดเ้ดินทางกบัพอ่และแม ่

1. หนังสือยินยอมใหเ้ด็กเดินทางไปตา่งประเทศ ตอ้งระบุวา่เด็กเดินทางไปกบัใครดว้ย (ใชต้วัจริง) 
2. หนังสือแสดงอ านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว (ใชส้ าเนา) 
3. ตอ้งน าเอกสารเอกสารในขอ้ 1 และ 2 ไปใหท้างกรมการกงสุลประทบัตราครุฑ ที่ ฝ่ังซา้ยบน ถึงจะใชย่ื้นวีซา่

อิตาลีไดห้ากไมมี่ตราประทบัศูนยท์ี่ รับย่ืนวีซา่ จะไมร่ับย่ืนและยืนยนัย่ืนไมไ่ด ้

หมายเหตุ   
1. ผูท้ี่ สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยใหไ้ดต้อ้งเป็น บิดา มารดา กนัทางสายเลือดเทา่นั้น ผูท้ี่ เป็นญาติ ลุง ป้า นา้ อา จะ

ไมส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้นัได ้ 
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2. ส าหรับเอกสารที่ ตอ้งแปลภาษาองักฤษ ทางศูนยร์ับย่ืนวีซา่อิตาลี จะรับเอกสารการแปลจากบริษัทที่ ไดร้ับรอง

เทา่นั้น เชน่ ส าเนาทะเบียนบา้น เป็นตน้ หากตอ้งการใหบ้ริษัทชว่ยด าเนินการใหมี้คา่ใชจ้า่ยใบละ 500 บาท 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 
หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 
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แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได  ้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  
แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 

 
 

ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
สถานที่เกิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….……..  

ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถติดต่อได ้ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
 

โทรศพัท ์(มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 
ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกลุ ที่อยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ 
ดูแลผูเ้ยาว ์ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานที่ท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ที่อยู่ที่ท างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 
ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทท์ี่ท างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
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ช่ือ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 
วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 
จังหวดัที่เกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 
 
วีซ่าเชงเกน้ที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
 ไม่เคย 
 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที่..........................................ถึงวนัที่................................................................ 
เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 
เคย (กรุณาระบุวนัที่ หากทราบ)...................................................................................................... 
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 
ไม่เคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 
 
ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  
                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 
                                                                 ที่อยู่………………………………………………………………………………….. 
 
 

******************************************************************************* 
หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆ 
ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 
 

 
 

 
 

 
 

  


