
 

	  
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี 7 วัน 

มิวนิค – BMW WELT – พระราชวังนิมเฟนบูรก – อินสบรูค - เมืองออรติเซ 

คอรตินา ดอมปาสโซ – เวโรนา - ซีรมิโอเน – มิลาน – มหาวิหารดูโอโม - โคโม 

เท่ียวอุทยานโดโลไมท เขาชมพระราชวังแฮรเรินคีมเซ  



 

	  
 

 
วันแรก กรุงเทพฯ                   (ไทย) 

18.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T        

สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่ใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 

21.05 น.ออกเดินทางสูเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 373 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วันที่สอง ดูไบ – มวินิค – สนามฟุตบอลอัลลิอันซ อารีนา – BMW WELT - พระราชวังนิมเฟนบูรก - จัตุรัสมาเรียน 

            (ยูเออี – เยอรมนี) 

00.50 น.    ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปล่ียนเครื่อง   

04.05 น. เดินทางสูเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 53 (บริการอาหารและ

เครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

08.35 น.   ถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว จากน้ันนําทานเดิน

ทางเขาสูเมืองมิวนิค นําทานถายรูปดานหนา สนามฟุตบอลอัล

ลิอันซ อารีนา เปนสนามเหยาของสโมสรทีมฟุตบอล บาเยิรน 

มิวนิค ทีมประจําเมืองมิวนิค ตั้งอยูทางทิศเหนือของเมืองมิวนิก 

เริ่มกอสรางตั้งแตวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และเสร็จ

สมบูรณเปดใชงานเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 รวมคา

กอสรางทั้งหมด 340 ลานยูโร จากนั้นนําทานเดินทางสู BMW 

WELT อาคารสถาปตยกรรมสมัยใหม ที่ออกแบบเปนรูปเมฆ

ภายในจัดแสดงรถยนตรุน ใหมทุกรุนของบีเอ็มดับบลิว อิสระทานเลือกซ้ือของที่ระลึกของบีเอ็มและมินิคูเปอร  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานถายรูปบริเวณดานหนา พระราชวังนิมเฟนบูรก (Nymphenburg 

Palace)  เปนวังฤดูรอนของพระราชวงศผูปกครองบาวาเรีย ผูริเริ่ม
สรางปราสาทคือเฟอรดินานด มาเรีย เจาชาย อีเล็คเตอรแหงบา

วาเรียและเฮ็นเรียตตา อเดลเลดแหงซาวอย ตามแบบของ

สถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในป ค.ศ. 1664 หลังจากทรงมี 

พระโอรสองคแรก สวนกลางของวังสรางเสร็จในป ค.ศ. 1675 

จากน้ันนําทานผานชมสถานที่สําคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิ

เดนท ฯลฯ จากน้ันนําทานสูบริเวณ จัตุรัสมาเรียน ยานเมืองเกา

ที่มีสถาปตยกรรมอันเปนสัญลักษณที่สําคัญของมิวนิค เซน ศาลาวาการเกา  ในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของ

โบสถแมพระที่มีรูปแบบคลายหัวหอมใหญ อิสระใหทุกทานชอปปงตามอัธยาศัย อิสระอาหารค่ําเพ่ือความตอเน่ือง

ในการเลือกซ้ือสิ้นคาและทองเที่ยวตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก  ณ Tryp by Wyndham 

Rosenheim หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สาม     หมูบานเพรียน อัม คีมซี - พระราชวังแฮรเรินคีมเซ - อินสบรูค         (เยอรมนี - ออสเตรีย) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันนําทานเดินทางสู นําทานเดินทางสู หมูบานเพรียน อัม 

คีมซี (PRIEN AM CHIEMSEE) เมืองทองเที่ยวที่สําคัญในเขตภูมิภาคทะเลสาบคิมเซ เพื่อนําทานลองเรือสู 

พระราชวังแฮรเ รินคีมเซ (HERRENCHIEMSEE) จากน้ันนําทานเขาชม พระราชวังแฮรเรินคีมเซ 

(HERRENCHIEMSEE) 

 หน่ึงในพระราชวังสุดอลังการที่สรางโดยกษัตริยลุดวิกที่สอง เปนพระราชวังที่สรางอยูบนเกาะในทะเลสาบคีมเซ 

(Chiemsee) สรางเลียนแบบพระราชวังแวรซายส (Ch�teau de Versailles) ของฝรั่งเศสทั้งภายในและภายนอก 



 

	  
 

เน่ืองจากกษัตริยลุดวิกที่สองแหงบาวาเรียน้ี มีความนิยมชมชอบในตัว พระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝรั่งเศสเปนอยางมาก 

จึงสรางพระราชวังแหงน้ีขึ้นมาเสมือนเปนอนุสรณสําหรับพระเจาหลุยสที่ 14 พระราชวังแหงน้ีจึงดูคลาย

พระราชวังแวรซายส อีกทั้งยังไดสรางพระราชวังแหงน้ีใหมีความทันสมัยกวาพระราชวังแวรซายส มีนํ้าประปา นํ้าพุ  

หองนํ้า หองสวม  และระบบทํานํ้ารอนในอางอาบนํ้าอีกดวย แตเน่ืองจากกษัตริยลุดวิกที่สองไดเสด็จสวรรคตไปกอน 

จึงทําใหหอง 50-70 หองในพระราชวังแหงน้ีตกแตงไมเสร็จ นําทานเดินชมความงดงามภายในพระราชวัง จากน้ันนํา

ทานน่ังเรือกลับสู ทาเรือเมืองพรีน   

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานออกเดินทางสู 

เมืองอินสบรูค (Innsbruck) เปนเมืองหลวงของแควนทีโรล เปนเมือง

เอกดานการทองเท่ียวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูริมฝงแมนํ้าอินซ่ึงคําวา 

“อินสบรูคน้ัน” แปลวา สะพานแหงแมนํ้าอินมีลักษณะแคบๆ แทรกตัวอยู

ระหวางเทือกเขาแอลป จากน้ันนําทานเที่ยวชม ยานเมืองเกาอินสบรูค 

ที่ยังคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางไดเปนอยางดี อาคารบานเรือน

ที่ มีอารคเดคช้ันลางและมีมุขย่ืนออกมาที่ ช้ันบน แสดงให เห็นถึง

สถาปตยกรรมแบบโกธิคตอนปลายและเรอเนสซองส นําทานถายรูป หลังคาทองคํา (Goldenes Dachl) เปน

สัญลักษณสําคัญของเมืองอินสบรูค ซ่ึงตั้งอยูในเขตเมืองเกาสรางขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในชวงตนศตวรรษ

ที่ 15 สําหรับเปนที่ประทับของผูปกครองแควนทิโรล ตอมาจักรพรรดิ Maximilian จากน้ันอิสระใหทานเดินเลนบน 

ถนนมาเรียเทเรซา ถนนสายหลักของเมืองอินบรูคส เช่ือมระหวางเขตเมืองเกากับยานชอปปงสมัยใหม ตรงกลาง

ถนนเปนที่ตั้งของ เสาอันนาซอยแล (เสานักบุญแอนน) ซ่ึงตั้งขึ้นเพื่อรําลึกถึงการถอนกองกําลังทหารบาวาเรีย

ออกไปจากเมืองในชวงสงคราม 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Alpin Park หรือระดับเดียวกัน  

วันที่สี ่ อินศบรูค – โดโลไมท – ทะเลสาบมิซูรินา - คอรตินา ดอมปาสโซ – เมืองออรติเซ          

                       (ออสเตรีย-อิตาลี ) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันนําทานเดินทางสู ทะเลสาบมิซูรินา Misurina Lake อีก

หน่ึงทะเลสาบช่ือดังใน อุทยานแหงชาติโดโลไมท 

ตั้ ง อ ยู ที่ ร ะ ดั บ ค ว าม สู ง  1 , 754  เ มต ร เ ห นื อ

ระดับนํ้าทะเล ซ่ึงมีความโดงดังเรื่องภาพวิวภูเขา

สะทอนนํ้าในวันฟาใสหรือแมแตในชวงฤดูหนาวก็มี

ความสวยงามอีกรูปแบบหน่ึง จากน้ันนําทาน

เ ดิ น ท า ง สู เ มื อ ง  คอ ร ติ น า  ดอมป า ส โ ซ 

(CORTINA D’AMPEZZO) เมืองสกีรีสอรท ที่อยู

ในอุทยานแหงชาติเทือกเขาโดโลไมท เปน BEST 

OF THE ALPS เพียงแหงเดียวของอิตาลีที่ไดรับการ

ยกยองใหเปน 1 ใน 10 สกีรีสอรทที่ดีที่สุดในโลก เคยใชเปนสถานที่จัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูหนาวในป 1956 

และเคยเปนสถานที่ถายทําภาพยนตร เจมส บอนด 007 ตอน FOR YOUR EYE ONLY เมืองน้ีอยูสูง จากนํ้าทะเล 

1,219 เมตร ไดรับการขนานนามวาเปน ไขมุกแหงเทือกเขาโดโลไมท เปนสถานที่ตากอากาศตลอดปของชนช้ันสูง  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองออรติเซ เมืองหนาดานกอนที่จะเดินทางเขา

สู อุทยานโดโลไมท รอบลอมดวยหุบเขามากมาย จึงเปนเมืองที่พักตากอากาศที่มีช่ือเสียงแหงนึงของอิตาลี จากน้ัน

นําคณะเดินทางผานเสนทางสายไวน South Tyrolean Wine Road สองขางทางเปนไรองุนและไรแอปเปล ทานจะ

ผานเมืองโบลซาโน (Bolzano) เมืองที่ถือวาเปนประตูสูอุทยานแหงชาติโดโลไมท โบลซาโนเปนเมืองหลวงของภูมิภาค



 

	  
 

ทีโรลใต (South Tyrol) เมืองเล็กๆ ที่มีเสนหนาหลงใหลในศิลปะและวัฒนธรรม ไดช่ือวาเปนเมืองที่คนมีความสุขที่สุด 

Top 5 ของประเทศอยูทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีเน่ืองดวยความอุดมสมบูรณทางทรัพยากรทางธรรมชาติและ

อากาศที่บริสุทธทําใหเมืองน้ีเปนเมืองที่เปนแหลงผลิตผลไมที่ใหญที่สุด 

คํ่า บริการอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เขาสูทีพ่ัก  ณ Hotel NH Trento หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หา เวโรนา – บานจูเลียต - ซีรมิโอเน – ทะเลสาบการดา - กรุงมลิาน       (อิตาลี)   
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันนําทานเดินทางสู เวโรนา (Verona) หน่ึงในหัวเมืองใหญ

ของแควนและเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับที่ 3ทางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีและยังเปนหน่ึงในเมือง

ทองเท่ียวที่สําคัญของอิตาลีตอนเหนืออีกดวย นําทานเที่ยวชมยานเมืองเกาที่ยังคงเสนหของความเปนเมืองยุคกลางไว

ไดอยางครบถวนเมืองเวโรนาแหงน้ียังมีช่ือเสียงดวยการเปนเมืองโลเกช่ันของวรรณกรรมช่ือดังอยาง โรมิโอแอนดจู

เลียต นําทานชม บานจูเลียต (Casa di Giulietta)  บานปูนสีขาวที่มีจุดเดนคือ ระเบียง สถานที่ๆ โรมิโอและจู

เลียตไดพบรักกัน จุดน้ีเองที่ดึงดูดนักทองเท่ียวมากมายมายังเมืองเวโรนา เพื่อชมตนกําเนิดของตํานานความรักช่ือดัง

อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความตอเน่ืองในการเลือกซ้ือสิ้นคาและทองเที่ยวตามอัธยาศัย จากน้ันนําทาน

เดินทางสู เมืองซีรมิโอเน (SIRMIONE) เมืองปราสาท

เกาแกหอมลอมดวย ทะเลสาบการดา มีลักษณะเมืองเปน

แหลมย่ืนเขาไปในทะเลสาบการดาที่สวยงามมีมากอน

ศตวรรษที่ 15 ซีรมิโอเนอยูภายใตการปกครองของเมืองเว

นิส หรือจะเรียกไดวาเปนอาณาบริเวณหน่ึงของ เมืองเวนิส 

เพราะสมัยน้ันเมืองตางๆในประเทศอิตาลียังไมไดรวมตัวกัน

ตางเปนเอกเทศปกครองตนเองแถมมีการทําสงครามเพื่อแยง

ชิงเมืองซีรมิโอเนเลยเปนเมืองที่มีประวัติความเปนมาอัน

ยาวนานที่สําคัญมีหลักฐานและรองรอยทางประวัติศาสตร

ตั้งแตยุคสมัยโรมันทั้งกําแพงเมืองที่ถูกสรางขึ้นเพื่อปองกันสงครามในอดีตเคยเปนเมืองที่มีผูคนที่มีฐานะในยุคสมัย

โรมันใชเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ ปจจุบันจึงกลายเปนเมืองพักผอนริมทะเลสาบการดา ชมความสวยงามของวิว

ทิวทัศนของทะเลสาบ ซ่ีงเปนทะเลสาบน้ําจืดที่เกิดจากนํ้าแข็งละลายจากเทือกเขาแอลป ดังน้ันซีรมิโอเน จึงถูก

ลอมรอบดวยทะเลสาบทั้งสองดาน ถึงแมจะเปนเพียงเมืองเล็กๆ แตมีเสนหดึงดูดใจนักทองเท่ียวใหเดินทางมาพักผอน

ตลอดทั้งป จากน้ันนําทานถายภาพดานหนา ปราสาทเกาแกของเมือง (THE SCALLGER OF SIRMIONE) สราง

ในป 1277 ซ่ึงเมืองน้ีเคยอยูในการปกครองของตระกูล SCALIGER จากน้ันเดินเลนชมเมืองเกาชิมไอศรีมเจลาโตที่มี

ช่ือเสียงของอิตาลี หลากหลายรานและของที่ระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย ใหทานอิสระ  จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง มิ

ลาน (Milan) หน่ึงในเมืองหลักของประเทศอิลาลี เปนศูนยกลางทั้งดานการคา ศิลปะ เศรษฐกิจ และการศึกษาได

ช่ือวาเปนเมืองหลวงแหงแฟช่ันและการออกแบบ  

คํ่า  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เขาสูที่พัก  ณ Klima Hotel Milano Fiere หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หก        มิลาน – มหาวิหารดูโอโม – โคโม - สนามบิน            (อิตาล-ีดูไบ) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หลังจากน้ันนําทานเขาสู เมืองมิลาน หรือ มิลาโน มีช่ือเสียงใน

ดานแฟช่ัน ศิลปะ และเคร่ืองหนัง เปนเมืองแหงแฟช่ัน

สําคัญเมืองหน่ึงของโลก ในลักษณะเดียวกับ นิวยอรก 

ปารีส ลอนดอน “มิลาน”เปนเมืองหลวงของแควนลอม

บารเดียในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบริเวณที่ราบ

ลอมบารดี ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเซลตคําวา MID-

LAN มีประชากรประมาณ1,308,500 คน และมีช่ือเสียง



 

	  
 

เกี่ยวกับประเพณีคริสตมาสที่เรียกวา“ปาเนตโตเน” อุตสาหกรรม ผาไหม และแหลงผลิตรถยนต อัลฟา โรมีโอ รวมไป

ถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอรมิลานและสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน,มี

ภาพวาดเฟรสโกที่มีช่ือเสียงโดงดัง,โรงละครโอเปรา หลังจากน้ันนํา

ทานเดินทางสู ปอาซซา เดล ดูโอโม (Piazza Del Duomo) ซ่ึง

เปนที่ตั้งของ มหาวิหารแหงเมืองมิลาน หรือที่เรียกวาดูโอโม 

(DUOMO)ช่ือน้ีไวใชเรียกมหาวิหารประจําเมือง สรางขึ้นในป ค.ศ. 

1386 แลวเสร็จ 400 กวาปหลังจากน้ัน ดานนอกเปนยอดแหลม 

135 ยอด จึงมีช่ือเรียกวา "มหาวิหารเมน" มีรูปสลักหินออนจากยุค

ตางๆ ประดับอยูกวาสามพันรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปนทองขนาด 4 เมตร ของพระแมมาดอนนา และบริเวณ

น้ันยังเปนศูนยกลางแหลงชุมนุมของผูคนมาทุกยุคสมัย อิสระใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัยและชอปปงสินคาแบรนด

เนม ซ่ึงมีจําหนายมากมายในบริเวณ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกใน

การทองเท่ียวและใหทานไดเลือกซ้ือสินคาของที่ระลึกหรือสินคาพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย หลังจากน้ันนําทาน

เดินทางสู เมืองโคโม เปนเมืองในแควนลอมบารเดีย ตั้งอยูบริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอรแลนด โคโมเปนเมือง

ที่ตั้งอยูในเทือกเขาแอลป ทิศเหนือของเมืองอยูติดกับทะเลสาบโคโม โคโมเปนเมืองทองเที่ยวยอดนิยมแหงหน่ึง เปน

แหลงรวมช้ินงานศิลปะช่ือดัง, มีโบสถ, พิพิธภัณฑ, สวน, โรงละคร, วังเกาอยูมากมาย โดยในป 2013 โกโมมีจํานวน

ผูมาพํานักคางคืนถึง 215,000 คน ถือเปนเมืองที่มีผูมาเยือนมากท่ีสุดเปนอันดับส่ีของแควนลอมบารเดียรองจากมิ

ลาน, แบรกาโม และเบรชชา สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน  

22.20 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 58 (บริการ

อาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วันที่เจ็ด       ดูไบ – กรุงเทพ                                                                                                (ยูเออี – 

ไทย) 

06.25 น.     เดินทางถงึเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง  

09.40 น.   ออกเดินทางสูสนามบินสวุรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372            

       (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.55 น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ      

 

 

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ทีไ่มสามารถคาดการณลวงหนา 

 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

มีนาคม 12-18 มี.ค. 2563 40,900 

เมษายน 25 เม.ย.-1 พ.ค. 2563 43,900 

พฤษภาคม 21-27 พ.ค. 2563 45,900 

กรกฎาคม 1-7 ก.ค. 2563 45,900 



 

	  
 

 

อัตราคาบริการ  

  เด็ก (อายุต่ํากวา 12 ป ไมมีเตียง) ลดทานละ   2,000 บาท 

  พักเดี่ยว     เพ่ิมทานละ 10,000 บาท 

 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษทัถือวาทาน 

รับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตางๆของบริษทั 

 

**สําหรับผูเดินทางต้ังแตพีเรียดเดือนมกราคม 2563 เปนตนไป  

ชําระคาวีซาโดยตรงกับศูนยรับยืน่วีซา ตามตารางอัตราคาบริการโดยประมาณตามดานลางนี้** 

 

อัตราน้ีรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมืองเขาพัก ในกรณีที่ไมสามารถเขา

 พักที่เมืองน้ันๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

ตารางแสดงอัตราคาธรรมเนียมวีซาเชงเกน (โดยประมาณ) 

สําหรับประเภททองเที่ยว  

ผูสมัครวีซาทําการชําระคาธรรมเนียมโดยตรงกับเจาหนาท่ีของศูนยรับยื่นวีซา ณ วันยื่นวีซา 

คาธรรมเนียมวีซาไมสามารถเรียกคนืไดถึงแมผูยื่นคํารองจะไดรับการปฏิเสธวีซา 

อัตราคาธรรมเนียมวีซาขึ้นอยูกับการตัดสินใจของหนวยงานกงสุลและไดรับการปรับปรุงเปน

ระยะ คาธรรมเนียมวีซาท่ีใชเปนสกุลเงินบาทน้ันขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนปจจุบันซ่ึง 

สามารถเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

ประเทศ 
ราคาผูใหญ 

12 ปขึ้นไป 

ราคาเด็ก  

6-11 ป 

ราคาเด็ก 

อายุตํ่ากวา 6 ป 

เยอรมัน 3,400 2,000 590 

อิตาลี 3,200 1,800 430 

ฝรั่งเศส 3,700 2,500 970 

เนเธอรแลนด 3,300 2,000 520 



 

	  
 

อัตราน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 

 คานํ้าหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องด่ืมในหองพัก พนักงานยกกระเปา 

 คาธรรมเนียมและคาบริการในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน ทางสถานทูตจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกกรณี 

 คาทิปคนขับรถทองถิ่น  (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร) 

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท 

เง่ือนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)  

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน   

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมาย่ืนวีซาหรือวันเดินทาง ใหทานติดตอ

เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ

คาใชจายที่เกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด (ในกรณีที่ย่ืนวีซาแลวขอเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันกอนเดินทาง ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  

7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ

คาบริการย่ืนวีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน   

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

 เฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง 

 เปนตน 

3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวา

 กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท  

 จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่น่ัง LONG LEG หรือที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด 

 เชน ตองสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ

 ฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่น่ัง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน  (TRIPPLE 

 ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม  



 

	  
 

 

 

 

เอกสารในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการย่ืน 15 วันทําการ ผูเดินทางตองมาสแกนลายนิ้วมือ ณ 

สถานทูต ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย(เอกสารและข้ันตอนการยื่นวีซาแตละสถานทูตมีความตางกันและอาจจะมีการ

เปลี่ยนแปลงได โปรดสอบถามกับเจาหนาที่อีกคร้ังเพ่ือความถูกตองในการเตรียมตัวเพ่ือย่ืนวีซา) 

1. แบบคํารองขอวีซาเชงเกนพรอมกรอกขอมูลครบถวน ถูกตอง ดวยภาษาอังกฤษ และลงลายเซ็นตของผูสมัคร  

2. รุปถายขนาด 2 น้ิว พื้นหลังขาว จํานวน 2 รูป  

3. หนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง พรอมสําเนาหนังสือ

เดินทาง จํานวน 2 ชุด  

4. สําเนาบัตรประชาชน  

5. สําเนาทะเบียนบาน  

6. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ / ใบยืนยันการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง / ประกันภัยการเดินทาง  

7. ใบรับรองการทํางานหรือหลักฐานการจางงานฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยตนสังกัดที่ทานทํางานอยู โดยมีอายุไมเกิน 1 

เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร  

8. กรณีที่เปนเจาของกิจการ ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทหรือหนังสือรับรองบริษัทฉบับภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยมีอายุไม

เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออก  

9. สําหรับทานที่เกษียณอายุหรือไมไดประกอบธุรกิจใดๆ ไมจําเปนตองเตรียมเอกสารในขอน้ี หลักฐานทางการเงิน (สถานทูต

รับพิจารณาเฉพาะบัญชีออมทรัพยเทาน้ันและควรมีเงินหมุนเวียนในบัญชีไมนอยกวา 6 หลัก) หนังสือรับรองบัญชีจาก

ธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไมเกิน 15 วันนับจากวันที่มาย่ืนคํารองขอวีซา และ บันทึก

รายการเคล่ือนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ยอนหลัง 6 เดือน โดยรายการอัพเดตลาสุดไม

เกิน 7 วัน นับจากกอนวันที่มาย่ืนคํารองขอวีซา  

กรณีผูสมัครขอวีซามีผูรับรองสถานะทางการเงินให (SPONSOR) 

 หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไมเกิน 15 วันนับจากวันที่มาย่ืน

คํารองขอวีซาของผูที่รับรองใหและระบุช่ือของผูที่รับการรับรอง 

 บันทึกรายการเคล่ือนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ยอนหลัง 6 เดือน โดยรายการอัพเดต

ลาสุดไมเกิน 7 วัน นับจากวันที่มาย่ืนคํารองขอวีซา  

 หลักฐานยืนยันความสัมพันธระหวางผูสมัครและผูที่ออกคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาสูติบัตร หรือ 

สําเนาทะเบียน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ  

กรณีเด็กที่ไมไดเดินทางกับพอและแม 

1. หนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศ ตองระบุวาเด็กเดินทางไปกับใครดวย (ใชตัวจริง) 

2. หนังสือแสดงอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว (ใชสําเนา) 

3. ตองนําเอกสารเอกสารในขอ 1 และ 2 ไปใหทางกรมการกงสุลประทับตราครุฑ ที่ฝงซายบน ถึงจะใชย่ืนวีซาอิตาลีไดหาก

ไมมีตราประทับศูนยที่รับย่ืนวีซา จะไมรับย่ืนและยืนยันย่ืนไมได 

หมายเหต ุ  

1. ผูที่สามารถรับรองคาใชจายใหไดตองเปน บิดา มารดา กันทางสายเลือดเทาน้ัน ผูที่เปนญาติ ลุง ปา นา อา จะไมสามารถ

รับรองคาใชจายใหกันได  



 

	  
 

2. สําหรับเอกสารที่ตองแปลภาษาอังกฤษ ทางศูนยรับย่ืนวีซาอิตาลี จะรับเอกสารการแปลจากบริษัทที่ไดรับรองเทาน้ัน เชน 

สําเนาทะเบียนบาน เปนตน หากตองการใหบริษัทชวยดําเนินการใหมีคาใชจายใบละ 500 บาท 

 

   ** เอกสารประกอบการยื่นวีซาเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร  

หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 

แบบฟอรมรายละเอียดเพ่ิมเติม (สําคัญมาก) 
**ขอมูลน้ีใชเพ่ือนัดหมายคิววีซากับสถานทูต ไมสามารถแกไขภายหลังได 
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  

 คําถามเปนภาษาไทย เพ่ือใหทานเขาใจงาย  
แตกรุณาตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษตัวบรรจง เทาน้ัน *** 

 
 

ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
สถานทีเ่กิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
สัญชาติปจจบัุน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน……………………………………………….…….. 

ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย........................................ 
 

โทรศัพท (มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 
ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ดูแล
ผูเยาว  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

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

ที่อยูที่ทํางานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหัสไปรษณีย......................................... 
ตําแหนงงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศัพทที่ทํางาน..........................................โทรสารที่ทํางาน......................................................................... 
 

รายไดตอเดือน......................................บาท  รายไดอ่ืน.....................................จํานวน................................. 
 

แหลงที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แตงงาน แตงงาน (ไมจดทะเบียน) หมาย  หยา 
 



 

	  
 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ช่ือ-นามสกุล  คูสมรส .................................................................................................................................. 
วันเกิด คูสมรส................................................................................................................................................ 
จังหวัดที่เกิดของคูสมรส..................................................สัญชาติของคูสมรส................................................. 
 
วีซาเชงเกนทีเ่คยไดรับในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 
 ไมเคย 
 เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่..........................................ถึงวันที่................................................................ 
เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

ไมเคย 
เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)...................................................................................................... 
ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 
 
ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 

ตัวผูขอวีซาเอง       มีผูอ่ืนออกให   
                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 
                                                                 ที่อยู………………………………………………………………………………….. 
 
 

******************************************************************************* 
 หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ 
ทั้งสิ้นทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  
 


