
 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิลาน | เกาะเวนิส | โบซาโน | ปราสาทนอยชวานสไตน์  | ปราสาทปราก | ฮลัสตทั เวียนนา | 
พระราชวงัเชินบรุนน์    

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

เดนิทาง กันยายน – ธันวาคม 2562 

ราคาเริ�มต้น   49,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1  .กรุงเทพฯ  

วนัที� 2. ดไูบ – มิลาน – เวนิส เมสเตร้ 

วนัที� 3 .เวนิส เมสเตร้ - เกาะเวนิส –  โบซาโน 

วนัที� 4. โบซาโน – อินส์บรูกซ์ – ปราสาทนอยชวานสไตน์  –  ฟสุเซน่ 
วนัที� 5 .ฟสุเซน่ – มวินิค – จตัรัุสมาเรียนพลาสต์ – ปราก 

วนัที� 6 . ปราก – ปราสาทปราก –  เชสกี 1 ครุมลอฟ – เชสกี 1 บดูาโจวิช 

วนัที� 7. เชสกี 1 บดูาโจวิช – ฮลัสตทั – เวียนนา 

วนัที� 8  .เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน์  –  สนามบนิ 

วนัที� 9. ดไูบ – กรุงเทพฯ   

LOVE ACTUALLY: ITALY AUSTRIA GERMANY CZECH 

             อติาลี ออสเตรีย เยอรมนี เชก  9 วัน 6 คืน 

 



 

 

 

วันที� 6          กรุงเทพฯ 
17.30 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู9 เคาน์เตอร์ T สายการบนิเอ

มิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที�คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก 
21.25 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมิเรตส์ โดยเที�ยวบนิที� EK 373 

.** คณะเดนิทางตั 1งแตว่นัที� 06 พ.ย. 62 เป็นต้นไป นดัหมายเวลา 17.00 น. ออกเดนิทาง เวลา 20.35 น. และถงึ
ดไูบ เวลา 00.50 น. ** 

  

วันที� D ดไูบ – มลิาน – เวนิส เมสเตร้ 
00.50 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบรอเปลี�ยนเครื�อง 
03.35 น. ออกเดนิทางตอ่สูแ่ฟรงค์เฟิร์ต โดยเที�ยวบนิที� EK 101 

.** คณะเดนิทางตั 1งแตว่นัที� 06 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดนิทาง เวลา 03.45 น. และถึงมิลาน เวลา 07.45 น. ** 
08.15 น. ถึง สนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ�นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั�วโมง และ

จะเปลี�ยนเป็น 6 ชั�วโมงในวันที� 27 ตุลาคม 2562) นําท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั 1น
เดินทางสู่ตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที�เรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั�นของโลก นําท่านถ่ายรูปด้าน

นอกของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที�สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกนั ชม
ความงดงามอนัน่าอศัจรรย์  ของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟื1นฟูศิลปวิทยาการ นําท่านชม แกลเลอรี 

วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซึ�งนับว่าเป็นช้อปปิ 1งมอลล์ที�สวยงาม หรูหราและ
เก่าแก่ที�สดุในเมืองมิลาน อนสุาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานเูอล ที� 2 ผู้ ริเริ�มการรวมชาติหวัเมืองตา่งๆใน
อิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปินชื�อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือลีโอนาร์โด ดาร์วินซี� ที�อยู่ในบริเวณ 
ด้านหน้าของโรงละครสกาลา่   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย จากนั 1นนําท่านเดินทางกลบัสู่นําท่านเดินทางสู่เมืองเวนิส (Venice Mestre)  ฝั�งแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของ

แคว้นเวเนโต เวนิสถกูสร้างขึ 1นจากการเชื�อมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเข้าด้วยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ�ง
เป็นสว่นหนึ�งของทะเลอาเดรียตริก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที�ใช้คลอง ในการคมนาคมมากที�สดุ  

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที�พัก เดนิทางเข้าสู่ที�พัก CENTRALE หรือเทยีบเท่า 

 

วันที� ` เวนิส เมสเตร้ - เกาะเวนิส – โบซาโน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทาง สู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นําท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่

เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที�ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้
คลองแทนถนน  มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า LLM เกาะ และมีสะพาน
เชื�อมถึงกนักวา่ NOO แห่ง ขึ 1นฝั�งที�บริเวณซานมาร์โค ศนูย์กลางของเกาะเวนิส จากนั 1นนําท่านเดินชมความงาม
ของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที�มีเรื�องราวน่าสนใจในอดีต เมื�อนกัโทษที�เดินออก
จากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั 1งสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่อง
หน้าต่างที�สะพานนี 1  ซึ�งเชื�อมต่อกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อนัเป็นสถานที�พํานกัของเจ้าผู้ครองนครเวนิ
สในอดีต ซึ�งนกัโทษชื�อดงัที�เคยเดินผ่านสะพานนี 1มาเเล้วคือ คาสโนว่านั�นเอง นําท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัส

ซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที�นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั�งเล่นที�สวยที�สุดในยุโรป” จัตุรัสถูก
ล้อมรอบด้วยอาเขตอนังดงาม รวมทั 1งโบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที�มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบ
ศิลปะไบแซนไทน์ จากนั 1นอิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเที�ยวชมเกาะอนัสดุแสนโรแมนติกตามอธัยาศยั เช่น เดิน
เล่นชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โคที�สวยงาม, ช๊อปปิ 1งสินค้าของที�ระลึก อาทิเช่น เครื�อง
แก้วมรูาโน่,หน้ากากเวนิส เลือกซื 1อสินค้าแฟชั�นชั 1นนํา หรือนั�งจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที�เปิดให้บริการมา
ตั 1งแตปี่ ค.ศ.L^_O หรือ นั�งเรือกอนโดลา่ ลอ่งชมคลองเวนิส 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย นําท่านเดินทางสูต่วัเมืองโบลซาโน่ (Bolzano) เมืองทางตอนเหนือของอิตาลี ลกัษณะภมูิประเทศเป็นหน้าผา

สงู สลบักับหุบเหวลึก ตวัเทือกเขานั 1นเป็นเทือกเขาหินปนูเป็นแนวต่อๆ กันกินพื 1นที�กว้างใหญ่จนเกิดหุบเขาสี
เขียวและทะเลสาบมากมายโดยในฤดหูนาวหิมะจะปกคลมุยอดเห็นเป็นสีขาวโพลนไปหมด และตวัเมืองโบลซา
โนล้อมรอบด้วยแม่นํ 1า งดงามด้วยโบสถ์ วิหาร โดยเมืองนี 1เป็นศนูย์กลางการปลกูผลไม้ใหญ่ที�สดุในอิตาลี และ
ยงัเป็นเมืองหลวงของแคว้นทิโรลใต้ด้วย (South Tyrol) 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื 1นเมือง 
ที�พัก เดนิทางเข้าสู่ที�พัก FOUR POINTS BY SHERATON BOLZAN หรือเทยีบเท่า 



 

 

 

วันที� p โบซาโน – อนิส์บรูกซ์ – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางกลบัเมืองอินส์บรูค (Innsbruck) พาท่านชมหลังคาทองคํา(Golden Roof) เป็นสญัลกัษณ์
สําคญัของเมืองอินส์บรูค ซึ�งตั 1งอยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึ 1นโดยจกัรพรรด ิFriedrich ที� 4 ในช่วงต้นศตวรรษที� 15 
สําหรับเป็นที�ประทบัของผู้ปกครองแคว้นทิโรล ต่อมาจกัรพรรดิ Maximilian และให้อิสระเดินเล่นภายในเมือง
เก่า 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย นําท่านสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที�สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศ

เยอรมนีและออสเตรีย จากนั 1นเดินทางขึ 1นปราสาทเพื�อเข้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ 

(Neuschwanstein Castle) นําชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ�งปราสาทนอยชวานส
ไตน์ ตั 1งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดจุปราสาทในเทพนิยาย ซึ�งเป็นปราสาทของพระเจ้าลดุวิคที� 2 หรือ เจ้าชาย
หงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที�ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้าก
เนอร์  ซึ�งเป็นนกัประพนัธ์เพลงที�ทรงโปรดปรานยิ�ง *** หากคณะไม่สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์

ได้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิw คืนเงินหน้างานท่านละ 13 ยูโร และถ่ายรูปด้านนอกกับปราสาทนอย

ชวานสไตน์ เป็นการทดแทน *** จากนั 1นนําท่านเดินทางสูเ่มืองฟุสเซ่น (Fussen) เป็นเมืองเก่ามาตั 1งแตค่รั 1ง
จักรวรรดิโรมัน เป็นที�ตั 1งปราสาทของกษัตริย์บาวาเรีย ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ที�มีความงดงาม
ทางด้านทศันียภาพ เป็นเมืองสดุท้ายบนถนนสายโรแมนตกิที�เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั 1งแตย่คุโรมนั และได้ใช้
เมืองนี 1เป็นจดุแวะพกัขนถ่ายสนิค้า และซื 1อขายเกลือมาแตโ่บราณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ�า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื 1นเมือง 
ที�พัก เดนิทางเข้าสู่ที�พัก EURO PARK หรือเทยีบเท่า 

 

วันที� x ฟุสเซ่น – มวินิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสต์ – ปราก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ตวัเมืองมิวนิค (Munich) นําชมจัตุรัสมาเรียน พลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจดุเริ�มต้น
ของประวตัิศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนี 1เป็นที�ตั 1งของศาลาว่าการเมืองที�มีรูปแบบสถาปัตยกรรม
แบบโกธิคที�งดงามซึ�งสร้างขึ 1นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที� 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆงัสงู 85 เมตร ซึ�ง
จะมีนกัท่องเที�ยวรอคอยเฝา้ชมตุ๊กตาไขลานที�จะออกมาเต้นรํา เมื�อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. 
ในช่วงฤดรู้อน อิสระให้ท่านเลือกซื 1อสนิค้าแบรนด์เนมและของที�ระลกึตามอธัยาศยั 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย นําคณะเดินทางสู่กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของ

สาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย  ซงึได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอดุรทิศ    
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

ที�พัก เดนิทางเข้าสู่ที�พัก FORTUNA WEST หรือเทยีบเท่า 
 

วันที� { ปราก – ปราสาทปราก –  เชสกี | ครุมลอฟ – เชสกี | บูดาโจวชิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที�สร้างขึ 1นอยู่บนเนินเขาตั 1งแตส่มยัคริสต์ศตวรรษที� 9 ในสมยั
เจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ�งปัจจบุนัเป็นทําเนียบประธานาธิบดีมาตั 1งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหา

วิหาร เซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อนังามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมยัศตวรรษที� 14 นบัว่า
เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที�ใหญ่ที�สดุในกรุงปร๊าก ซึ�งพระเจ้าชาร์ลที� 4 โปรดให้สร้างขึ 1นในปี ค.ศ.1344 ภายใน
เป็นที�เก็บพระศพของกษัตริย์สําคญัในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที� 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที� 1 และ พระเจ้าแมกซิ
มิเลี�ยนที� 2 เป็นต้น แล้วชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที�เป็นหนึ�งในส่วนที�เก่าแก่ที�สดุของปราสาทใช้
เป็นที�ประทบัของเจ้าชายโบฮีเมียนทั 1งหลาย จากนั|นนําท่านเดินผ่านบนสะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) 
สะพานเก่าแก่ข้ามแม่นํ 1าวลัตาวา ชมรูปปั 1นโลหะของเหล่านกับญุที�ตั 1งอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ แล้ว
ชมสะพานหอคอย, ประตเูมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมยัโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลงัเก่ามี
จดุเดน่คือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที�ตีบอกเวลาทกุๆชั�วโมง   

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย นําท่านเดินทางสูเ่มืองมรดกโลกเชสกี | ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมืองที�ได้ชื�อว่าเป็นเพชรนํ 1างามแห่ง

โบฮีเมีย เมืองที�ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.Ltt_ (World Heritage)   



 

 

 

เมืองนี 1ตั 1งอยู่ริมสองฝั�งของแม่นํ 1าวลัตาวา ความโดดเด่นของเมืองที�มีอาคารเก่าแก่ตั 1งแต่ยุคกลางกว่า xOO ปี 
หลงัได้รับการอนรัุกษ์และขึ 1นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที�สําคญัแห่งหนึ�งของโลก ให้ท่านถ่ายรูปกับปราสาทครุ

มลอฟ (Krumlov) ซึ�งสร้างขึ 1นเมื�อปีค.ศ.L_yO ถือเป็นปราสาทที�ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจาก
ปราสาทปร๊าก มีอายเุก่าแก่กวา่ ^OO ปี ซึ�งตั 1งอยูริ่มฝั�งแมนํ่ 1าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้งนํ 1า 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื 1นเมือง 
ที�พัก นําท่านเดนิทางเข้าสู่ที�พัก DVORAK หรือเทยีบเท่า  

** กรณีโรงแรมที�พักในเมืองเชสกี | ครุมลอฟ ไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิwย้ายไปนอน
เมืองข้างเคียงทดแทน ** 
 

วันที� � เชสกี | บูดาโจวชิ – ฮัลสตทั – เวียนนา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า N,yOO ปี เมืองที�ตั 1งอยู่ริม
ทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกบัภาพวาด กล่าวกนัว่าเป็นเมืองที�โรแมนติกที�สดุ
ใน Salzkammergut เขตที�อยู่บนอพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง ^� แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี 1ว่า
เป็นไขม่กุแห่งออสเตรีย และเป็นพื 1นที�มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดนิเที�ยวชม
เมืองเสมือนหนึ�งท่านอยูใ่นภวงัค์แห่งความฝัน 

 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 



 

 

 

บ่าย นําเดนิทางโดยรถโค้ชสู ่กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผา่นชมเส้นทางธรรมชาติของ
ทิวเขาสงู และพื 1นที�อนัเขียวชอุม่ของป่าไม้แห่งออสเตรีย 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที�พัก เดนิทางเข้าสู่ที�พัก IBIS MARIAHILE หรือเทยีบเท่า 

 

วันที� � เวียนนา – พระราชวังเชนิบรุนน์ – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)  แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก ซึ�งมี
ประวตัิการสร้างมาตั 1งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที� 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ 1นใหม่อย่างสง่า
งามด้วยจํานวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปีค.ศ.1744 - 1749 เพื�อใช้เป็นพระราชวงัฤดรู้อน ชมความโอ่อ่า
ของท้องพระโรง และพลบัพลาที�ประทับ ซึ�งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวงัแวร์
ซายส์ของฝรั�งเศส จากนั 1นเชิญช๊อปปิ 1งสินค้าเครื�องแก้วสวาร็อฟสกี 1 หรือสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton, 
Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer, สินค้าเสื 1อแฟชั�นทนัสมยั เช่น Zara, H&M ฯลฯ และสินค้าของฝากเช่น ช๊อคโก
แลตโมสาร์ท หรือแวะชิมของหวานที�ร้าน THE DEMEL ร้านเบเกอร์รี�และช๊อคโกแลตที�เก่าแก่ เริ�มกิจการตั 1งแตปี่ 
L^M� ในยา่น ถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา 

 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 ได้เวลาอนัสมควร นําคณะเดินทางสู ่สนามบินเวทชาท เพื�อให้ท่านมีเวลาในการทํา  คืนภาษี (Tax Refund) 
และ มีเวลาในการเลือกซื 1อสนิค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

22.45 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ เที�ยวบนิที� EK 126 



 

 

 

.** คณะเดนิทางตั 1งแตว่นัที� 06 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดนิทาง เวลา 21.55 น. และถึงดไูบ เวลา 06.35 น. ** 
  

วันที� 9 ดไูบ – กรุงเทพฯ 
06.20 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบรอเปลี�ยนเครื�อง 

09.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมูิ โดยสายการบนิเอมิเรตส์ เที�ยวบนิที� EK 372 
.** คณะเดนิทางตั 1งแตว่นัที� 06 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดนิทาง เวลา 09.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.40 น. 
** 

19.15 น. คณะเดนิทางกลบัถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 
******************************************************************************************************************************************************* 

อัตราค่าบริการ  
LOVE ACTUALLY: ITALY AUSTRIA GERMANY CZECH 

อติาลี ออสเตรีย เยอรมนี เชก 
9 วัน 6 คืน โดยสายการบนิเอมเิรตส์ (EK)                                                              

 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก D-` 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 6D ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 6D ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั�ว 
ท่านละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ท่านละ 

11-19 ก.ย. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 34,900.- 6,900.- 

24 ก.ย.-02 ต.ค. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 34,900.- 6,900.- 

02-10 ต.ค. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 34,900.- 6,900.- 

06-14 พ.ย. 62 49,900.- 49,900.- 49,900.- 31,900.- 6,900.- 

20-28 พ.ย. 62 49,900.- 49,900.- 49,900.- 31,900.- 6,900.- 

01-09 ธ.ค. 62 49,900.- 49,900.- 49,900.- 30,900.- 6,900.- 

24 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63 63,900.- 63,900.- 63,900.- 36,900.- 11,900.- 

30 ธ.ค. 62-07 ม.ค. 63 63,900.- 63,900.- 63,900.- 36,900.- 11,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เงื�อนไขการให้บริการ  



 

 

 

1.        ชําระเงินมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที�นั�งจะยืนยนัเมื�อได้รับเงินมดัจําแล้วเทา่นั 1น 
2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ที�เดินทาง ที�มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื�อทําการจองคิวยื�นวีซ่าภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง 
หากไมส่ง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 
3. เมื�อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที�ต้องการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยูต่่างจงัหวดั) ให้ทา่นติดต่อเจ้าหน้าที� ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครั 1ง หาก
ออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที� ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ�ไม ่รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายที�เกิดขึ 1น 
5. การยื�นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั 1นตอนการยื�นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทั 1งแบบหมู่คณะและยื�น รายบคุคล (แสดงตน) 
ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื�อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที� 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้ สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั�วโมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดินทาง
เป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทั 1งหมด 
 

อัตราค่าบริการนี |รวม 
1  ค่าตั�วเครื�องบิน ชั 1นประหยัด (Economy Class) ที�ระบุวันเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน
จํานวนวนั และอยูภ่ายใต้เงื�อนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื�อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที�) 
 คา่ประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื |อประกันการเดนิทางสาํหรับครอบคลุมเรื�องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ�มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบี 1ยประกนัเริ�มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบี 1ยประกนัเริ�มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที�มีอายตุั 1งแตแ่รกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และหกั ณ ที�จ่าย 3 % 
 
 

อัตราค่าบริการนี |ไม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดินทาง 



 

 

 

2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพิเศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่นํ 1าหนกัเกินจากทางสายการ
บินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ 1น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที�สญู
หายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 
3. คา่ธรรมเนียมนํ 1ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินมีการปรับขึ 1นราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศอิตาลี (ผู้ ยื�นวีซา่ต้องชําระเงินตรงกบัศนูย์ยื�นวีซา่ในวนัยื�นจํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
�. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ�น  (18 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (27 ยโูร) 
 

เงื�อนไขการชาํระค่าทวัร์ส่วนที�เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที�เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจาํเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ |นจริง 

 

ข้อมูลเบื |องต้นในการเตรียมเอกสารยื�นวีซ่าและการยื�นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที�ดีและถกูต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทตูง่าย

ขึ 1น 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื�นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า

เพื�อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ�งบางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที�ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่าง

การพิจารณาอนมุติัวีซา่ได้  

3. สําหรับผู้ เดินทางที�ศกึษาหรือทํางานอยูต่า่งประเทศ จะต้องดําเนินเรื�องการขอวีซา่ด้วยตนเองในประเทศที�ตนพํานกัหรือศกึษาอยูเ่ทา่นั 1น 

4. หนงัสือเดินทางต้องมีอายไุมตํ่�ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริ�มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วตํ�ากวา่ 6 เดือน   

5. ผู้ เดินทางต้องไปยื�นคําร้องขอทําหนงัสือเดินทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเลม่เก่า ให้กบัทางบริษัทด้วย เนื�องจากประวติั

การเดินทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ�งในการยื�นคําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนงัสือเดินทาง ต้องเหลือวา่งสําหรับติดวีซา่ไมตํ่�า

กวา่ 3 หน้า 

6. ท่านที�ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนั 1นๆ และพาสปอร์ต ถือ

เป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิ�มเตมิเรื�องตั�วเครื�องบนิและที�นั� งบนเครื�องบนิ 



 

 

 

L. ทางบริษัทได้สํารองที�นั�งพร้อมชําระเงินมดัจําค่าตั�วเครื�องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�

การเรียกเก็บคา่มดัจําตั�วเครื�องบิน ซึ�งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ L,OOO – y,OOO บาท  แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
_.  หากตั�วเครื�องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที�เกิดขึ 1นจริง และรอ 
Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ x- � เดือนเป็นอยา่งน้อย 
x.  นั�งที� Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ที�จะนั�งต้องมีคณุสมบติัตรงตามที�สายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ที�มี
ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อื�นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (นํ 1าหนกัประมาณ _O กิโลกรัม) 
ไม่ใช่ผู้ ที�มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ที�นั�ง Long leg ขึ 1นอยู่กบัทางเจ้าหน้าที�เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที�เช็คอิน
เทา่นั 1น 
 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
L. แจ้งยกเลกิ Ny วนั ขึ 1นไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทั 1งหมด 
_. แจ้งยกเลกิภายใน xO-NN วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ LO,OOO บาท  
x. แจ้งยกเลกิภายใน L�-_t วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ _O,OOO บาท 
N. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ Ly วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใช้จ่ายทั 1งหมด 
y. บริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั 1งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที� บริษัทฯ
กําหนดไว้ (xOท่านขึ 1นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื�นที�เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหาย
ตา่งๆที�เกิดจากการยกเลกิของทา่น  
�. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื�อนการเดินทางของท่าน  
ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั 1งนี 1ทา่นจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายที�ไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจําตั�ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที� สถานทตูฯ 
เรียกเก็บ  
^. กรณียื�นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทวัร์หรือมดัจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ 1นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื�นวีซ่า / ค่ามดัจําตั�วเครื�องบิน หรือค่าตั�วเครื�องบิน (กรณีออกตั�วเครื�องบินแล้ว) ค่าส่วน
ตา่งในกรณีที�กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจํานวน  
M. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั�วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมคื่นคา่ทวัร์ทั 1งหมด 
t. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื�องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที� ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวน
สทิธิ�ในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทั 1งหมด 
 

ข้อมูลเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั 
L. เนื�องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดี�ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพกัแบบ x ทา่น/x เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ x ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 
L เตียงใหญ่กบั L เตียงพบัเสริม 
_. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอณุหภมิูตํ�า 
x. กรณีที�มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ 1นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการ
ปรับเปลี�ยนหรือย้ายเมืองเพื�อให้เกิดความเหมาะสม 
N. โรงแรมในยโุรปที�มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที�เป็นห้องเดี�ยวอาจเป็นห้องที�มีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบนํ 1า ซึ�งขึ 1นอยู่
กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั 1นๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัทําการ 

ยื$นวซีา่แสดงตนที$ศนูยย์ ื$นวซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารที$ออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยื$นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื$นขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี$ยนแปลงกฎและเอกสารการยื$นอยูเ่ร ื$อย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การยื$นวซี่าแต่ละคร ัAงกบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งทําการยื$นวซี่า ประเภทหมู่คณะ 

เทา่น ัAน โดยการยื$นเป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจีํานวน 15 คน ขึAนไป โดยทางศูนยร์บัยื$น จะเป็นผู ้

กําหนดวนัยื$นวซี่าเทา่น ัAน ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยื$นวซี่าในวนัที$กําหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิ$มเตมิ (Premium) ดงันีA  

• ในกรณีที$เหลอืระยะเวลายื$นวซี่านอ้ยกว่า 11 วนัทําการ นบัจากวนัเดนิทาง  มี

คา่ใชจ้า่ยเพิ$ม  ทา่นละ 2,200 บาท   

• ในกรณีที$เหลอืเวลายื$นวซีา่เหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนัทําการ จะมคีา่ Fast Track เพิ$มเตมิ

อกี ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัAงนีA คา่ใชจ้า่ยที$เกดิขึAน ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระกบัทางศนูยร์บัยื$นโดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื)นวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที$ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที$ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยื$นขอวซี่าจะมเีง ื$อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ$มเตมิ และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยื$นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีAรวมไปถงึผูเ้ดนิทางที$ถอืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 



 

 

 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ0ว จํานวน 2 ใบ (พื0นหลงั

ขาวเทา่นั0น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื)องประดบั ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement 

บญัชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั)วไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 

เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้

คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยื)นวซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement 

เทา่นั0น) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลที)สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พี)นอ้ง 

ที)มสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นั0น) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลที)ออกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ี)ออกให ้และผูท้ี)ถกูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนาทะเบยีน

สมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนีA กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที)มชีื)อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ)มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื)อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื)อสถานทตูที)ยื)น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที)ออกจากสถาบนัที)กําลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื)อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื)อสถานทตูที)ยื)น) 

5. เอกสารสว่นตวั 



 

 

 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ)ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี)ยนชื)อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี)ยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งทาํหนงัสอืชีAแจงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร 

มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคา้เขยีนหรอืพมิพข์ึ0นเอง) 

6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอือําเภอ (1 

ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นั0น) 

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบตุรจากเขตหรอือําเภอ

และจะตอ้งเป็นหนงัสอืที$มกีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ัAน 

6.4 ทา่นจะตอ้งนําหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศตวัจรงิ จากขอ้ 6.2 หรอื หนังสอืปกครอง

บตุรเป็นสําเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสลุใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่นนํามายื)น มเิชน่นั0น

ทางศนูยรั์บยื)น vfs จะไมรั่บยื)นเอกสารของบตุรทา่นโดยเด็ดขาด 

6.5 เนื$องจากการประทบัตรากงสลุ จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หากทา่นไมแ่น่ใจวา่เอกสารใชไ้ดห้รอืไม ่

รบกวนสอบถามบรษัิททวัรก์อ่นนําไปประทบัตรากงสลุ มเิชน่นั0นทา่นอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิและเสยีเวลาอนัมี

คา่ของทา่นเพื)อไปทําเอกสารใหมอ่กีรอบ หากเอกสารที)ทา่นทํามาแลว้นั0นกลายเป็นเอกสารที)ใชย้ื)นไมไ่ด ้

 

***โปรดอา่น กอ่นที$ทา่นจะไปทาํหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือําเภอใหบ้ตุรของทา่น 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั 0งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 



 

 

 

- กรณีเด็กที$บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

*** กรณีที$บดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทาํจดหมายชีAแจงวา่ทาํไม

ไมม่ ีpassport *** 

 

- กรณีเด็กอายตุํ$ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื)อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กบับตุรที)สถานทตูดว้ย ท ัAงสองทา่น (เฉพาะควิเดี)ยวเทา่นั0น) 

7. หากพอ่หรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ื)นวซีา่พรอ้มลกู ใหทํ้าจดหมายชี0แจงภาษาองักฤษ 

อธบิายวา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวุนัเริ)มและวนัหมดอายวุซีา่ พรอ้มทั 0งถา่ยสําเนาหนา้

พาสปอรต์และหนา้วซีา่นั0นมาแนบดว้ย 

8. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่

เทา่น ัAน 

 

เอกสารยื$นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี$ยนและขออพัเดทเพิ$มเตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ$มเตมิ 

 
แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื$นวซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี

 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื$องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 
ชื)อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชื)อตวั [ภาษาองักฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานที)เกดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศที)เกดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ..................................สญัชาตโิดยกําเนดิหากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)              



 

 

 

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อื)นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชื)อ-นามสกลุ ที)อยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ที)อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื0อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชื)อบรษัิทหรอืรา้นคา้ ที)อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื)อ ที)อยูข่อง

สถาบนัศกึษา 

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

………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………….…… 

 

14. วซีา่เชงเกนที)เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที)ผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ั 0งแตว่นัที)...............................ถงึวนัที)..................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ0วมอืเพื)อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี0 

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุนัที) หากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ื)นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  



 

 

 

        กรณุาระบชุื)อ 

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

สิ)งที)ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิ)งที)ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที)พักที)มผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ที)พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั 0งหมดระหวา่งพํานักมผีู ้

ออกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื)นๆ (โปรดระบ)ุ     อื)นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี$ยวขอ้งใดๆท ัAงส ิAน 

ท ัAงนีAบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัAน 


