
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

        ดว้ยสายการบนิระดบั 5 ดาว 

      บนิเข้า เมืองปิซ่า กลับที่เมืองเจนิวา  
 

สมัผสัวิวสวยแห่ง 2 ยอดเขาอญัมณีแห่งเทือกเขาแอลป์ 
ยอดเขายงุฟราวยอรค์ + ยอดเขาอารก์ยุ ด ูมิดี ชมวิวมองตบ์ลงัค ์
พิเศษสดุน าท่านด่ืมน ้าแร่ดงัของฝรัง่เศสเอเวียง จากแหล่งก าเนิด 

เท่ียวชมเมืองท่องเท่ียว-ช้อปป้ิงในเมืองท่องเท่ียวยอดนิยม 
ปิซ่า-เจนัว-เซอรร์าวาลเล เอ้าทเ์ลท-มิลาน-โคโม-ติราโน่ 

รถไฟสายเบอรนิ์น่าเอก็ซเพรส-เซนตม์อริทซ-์ลเูซิรน์-อินเทอรล์าเก้น 
โลซานน์-เจนีวา-ชารโ์มนิค-เอเวียง-เจนีวา 

และพิเศษสดุๆ อ่ิมอร่อย พร้อมด่ืมได้ทุกอย่างเตม็ท่ี ไม่มีลิมิต ในคลบัเมด 
 
 
 
 

ปิซ่า เมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงัของประเทศอติาล ี อดตีเมอืงท่าเรอืชายฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน และเป็นทีต่ัง้ของหอ
เอนปิซ่า 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก 

เจนัว  หนึง่ในเมอืงใหญ่ทีส่ดุของอติาล ีและเป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัรมิฝัง่ชายทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทางฝัง่ 
  ตะวนัตกของอติาล ี

Italy-Switzerland-France 9 Days 
Club Med Chamonix 



โคโม ่  เมอืงรมิทะเลสาบชือ่เดยีวกนักบัชือ่เมอืง  ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยงามทีส่ดุของอติาล ีในแควน้ลอมบาร์
  เดยี ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอติาล ีบรเิวณเชงิเทอืกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโมลอ้มรอบดว้ยภูเขาสงูที ่
  ยงัมป่ีาไมเ้ขยีวชะอุ่ม มกี าแพงธรรมชาตเิป็นฉากหลงัอนังดงามอลงัการใหก้บัดนิแดนบรเิวณน้ี และมหีมิะปก
  คลุมอยู่ตลอดปี  
ทิราโน่ เมอืงพรมแดนระหว่างอติาลแีละสวติเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่ในจงัหวดัซนัดรโิอภาคเหนือของประเทศอติาล ี
เซ้นตม์อริทซ ์ เมอืงตากอากาศหรใูนหุบเขาของสวติเซอรแ์ลนด ์ในมลรฐัเกราบรุนเดิ้น Graubunden รฐัทีใ่หญ่ทีส่ดุในเขต

แนวเทอืกเขาแอลป์ ตัง้อยูบ่นระดบัความสงู 1,775 เมตร  
อินเทอรล์าเก้น  เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบคอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ ์และเป็นเมอืงท่องเทีย่วดงัของ

สวสิฯ มยีอดเขาสงูเขตเทอืกเขาแอลป์ ทีต่ัง้ของยอดเขาจุงฟราว Top of Europe 
ลูเซิรน์  เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหนึง่ของสวสิฯ และยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่วยงาม อาท ิ ทะเลสาบลเูซริน์ สะพานคา

แปล อนุเสาวรยีส์งิโตหนิและแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ต่างๆ  
ชารโ์มนิค ด ูมองตบ์ลงัค ์ เมอืงทีต่ัง้ของ ยอดเขามองตบ์ลงัค ์ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุของเทอืกเขาแอลป์ และเป็นสกรีสีอรท์ยอด

นิยมของประเทศ และเป็นทีต่ัง้ของอารก์ุย ด ูมดิ ีทีค่วามสงู 3,872 เมตร ทีม่คีวามหมายว่า ยอดเขาสขีาว
เพราะมหีมิะปกคลุมตลอดทัง้ปี  

เอเวียง เลสแ์บง เมอืงแห่งน ้าแร่ชือ่ดงัของฝรัง่เศส น ้าแร่เอเวยีงทีทุ่กขวดนัน้ไดร้บัการบรรจจุากน ้าแร่ของเมอืงนี้ ทีม่แีหล่ง 
ก าเนิดมาจากน ้าฝนและหมิะทีค่อ่ยๆ ซมึซบัลงไปใตด้นิผ่านการกลัน่กรองของชัน้หนิดนิทรายและแร่ธาตุทีม่ี
ประโยชน์มากมายใตพ้ื้นดนิกว่า 15 ปี จนกลายเป็นแหล่งน ้าดืม่ทีม่ชีือ่เสยีงโด่งดงั ผา่นการบรรจขุวด
มากมายกว่า 6 ลา้นขวดในแต่ละวนั และน าสง่ออกขายทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทย  

เจนีวา  เมอืงแสนสวยทีม่ทีศันียภาพงดงามไปดว้ยทะเลสาบและน ้าพุกลางใจเมอืงซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง 
 
 

ก าหนดเดินทาง     22 - 30 มีนาคม 2561 
 
วนัแรก 22 มี.ค. 61 สนามบินสวุรรณภมิู-โดฮา-สนามบินกาลิเลโอ ปิซ่า (อิตาลี)  
22.30น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร ์P ประตูทาเข้าหมายเลข 7-8 เคาน์เตอรส์ายการบิน

กาตาร ์เจา้หน้าทีจ่าก ทางบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกดแูลเรื่องการเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระต่างๆ 
01.35 น.  ออกเดินทางสู่เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร ์โดยสายการบินการต้์าแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR837   
05.25 น.  เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศกาต้าร ์จากนัน้น าท่านแวะเปล่ียนเครือ่ง 
07.40 น.  น าท่านออกเดินทางจากเมืองโดฮา ประเทศกาต้าร ์โดยสายการบินการต้์าแอรเ์วย ์
  เท่ียวบินท่ี QR133   
 

วนัท่ีสอง 23 มี.ค. 61 ปิซ่า (อิตาลี) – ชมหอเอนปิซ่า – เจนัว 
12.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกาลิเลโอ กาลิเลอิ เมืองปิซ่า จากนัน้น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจ

หนงัสอืเดนิทางและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย โดยสารรถโคช้เพื่อเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงปิซ่า 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านชมเมืองปิซ่า ตัง้อยู่บนฝัง่แม่น ้าอารโ์น เป็นเมอืงท่องเทีย่วเอกของแควน้ตอสกานาของประเทศอติาล ี

อนัมจีตุัรสัดโูอโมแหง่เมอืงปิซาทีไ่ดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใ้หหข้้น้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ. 
1987 ใหหท้่านแวะถ่ายรปูกบัหอเอนปิซ่า 1 ใหน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกใหนยุคประวตัศิาสตร ์ทีส่รา้งขึน้เพื่อเป็น
หอระฆงัแห่งวหิารประจ าเมอืง แต่เพยีงการเริม่ตน้ของการสรา้งถงึบรเิวณชัน้ 3 กเ็กดิการทรุดตวัและตอ้ง
หยุดการก่อสรา้งจนถดัมาอกีร่วม 100 ปี ถงึไดส้รา้งต่อจนเสรจ็สมบรูณ์และยงัเป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคยมา

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


พสิจูน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก และการตกของวตัถุดว้ย  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเจนัว (ใหชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) หน้่งใหนเมอืงใหหญ่ทีส่ดุของอติาล ีเมอืงเจนัวกลายเป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัรมิฝัง่
ชายทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทางฝัง่ตะวนัตกของอติาลไีปโดยปรยิาย  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
 น าท่านเข้าโรงแรมท่ีพกั MERCURE GENOA SAN BIAGGIO หรอืระดบัเดียวกนั  
 

วนัท่ีสาม 24 มี.ค. 61 เจนัว- เอ้าทเ์ลท ซาราลวาลเล – โคโม  โลมาซโซ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เอ้าทเ์ลท ซาราวาเล OUTLET SARAVALLE (ใหชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1ชัว่โมง) ใหห้
เวลาท่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิง เลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมมากมายใหนราคาพเิศษ   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยัในเอ้าทเ์ลท เพื่อให้ท่านมีเวลาในการช้อปป้ิงมากขึน้ 
บ่าย น าท่านเดนิทางเขา้สูใ่หจกลาง กรงุมิลาน (ใหชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงใหหญ่สดุทางตอนเหนือ

ของอติาล ีน าท่านเดนิทางสู ่บริเวณจตัรุสั มิลาโน ดโูอโม หรอื มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน เพื่อน าท่าน
ชมบรเิวณรอบนอกมลิานดโูอโมทีส่รา้งใหนสไตลน์ิโอโกธคิ ทีม่คีวามสวยงามดว้ยยอดแหลมกว่า 100 ยอด 
เดนิเล่นถ่ายรปูกบั แกลเลอร ีวคิเตอรเ์อม็มานูเอล, อนุสาวรยีข์องลโิอนารโ์ด ดาวนิซ,ี อนุสาวรยีข์องกษตัรยิ์
วคิเตอร ์เอม็มานูเอลที ่2 กษตัรยิ ์ผูร้วบรวมก่อตัง้ประเทศอติาล ีมเีวลาอสิระใหหท้่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงสบายๆ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
 น าท่านเข้าโรงแรมท่ีพกั JUST HOTEL FIERRA LOMAZZO หรอืระดบัเดียวกนั 
 
วนัท่ีส่ี 25 มี.ค. 61 โคโม่-ติราโน่ (อิตาลี)-รถไฟ เบอรนิ์น่า เอก็ซเพรส-เซนต ์มอริทซ ์(สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

ช่วงเชา้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโคโม เมอืงสวยรมิทะเลสาบโคโม ใหนเขตอติาเลยีนเลค ใหหท้่านเดนิเล่น 
ถ่ายรปูสบายๆ  จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู ่เมืองติราโน่ (ใหชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงตน้
ทางของเสน้ทางรถไฟสายเบอรน์ิน่าเอก็ซเพรสจากอติาลเีขา้สู่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าคณะโดยสารรถไฟขบวนท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงั บนเส้นทางท่ีสวยงามและได้รบัการบนัทึก

ให้เป็นเส้นทางสายมรดกโลก เบอรนิ์น่าเอกซเ์พรส Bernina Express 14.25 - 16.33 
(รถไฟ Bernina Express มวีนัละ 1 เทีย่วและมทีีน่ัง่จ ากดั หากทางบรษิทัฯไม่สามารถจองได ้จะท าการจอง
เป็นรถไฟขบวนปรกตทิีว่ ิง่ใหนเสน้ทางเดยีวกนั ไดช้มทศันียภาพทีส่วยงามเช่นเดยีวกนั) ขา้มพรมแดนเขา้สู่
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ท่านจะไดช้ื่นชมกบัทศันียภาพทีส่วยงาม โดยเฉพาะสะพาน Brusio Spiral 
Viaduct ทีว่นเป็นวงกลม 360 องศาและเป็นมรดกโลก จะตอ้งประทบัใหจตลอดเสน้ทางการเดนิทางกว่า 2.30 
ช.ม. จากนัน้น าท่านเดนิเล่นชมเมืองเซนต ์มอริทซ ์อกีหน้่งเมอืงท่องเทีย่วชื่อดงัของสวสิ 
น าท่านเข้าท่ีพกั โรงแรม SCHWEIZERHOF PROTENSINA หรอืเทียบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง จากนัน้ให้ท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

วนัท่ีห้า 26 มี.ค. 61 เซนต ์มอริทซ–์ลูเซิรน์-อินเทอรล์าเก้น 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองลูเซิรน์ (ใหชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงท่องเทีย่วทีม่นีกัท่องเทีย่วมาเยอืน

มากทีส่ดุใหนสวสิ ใหหเ้วลาท่านเดนิเล่นถ่ายรปูกบั สะพานไม ้และ อนุสาวรยีส์งิโต สญัลกัษณ์ของเมอืงลเูซริน์ 



หรอืเดนิเล่นเลอืกซือ้ของทีร่ะลก้ สนิคา้คุณภาพดขีองสวสิ อาท ินาฬกิาหลากหลายยีห่อ้, ชอ็คโกแลต, มดี
พบัของทหารสวสิ รองเทา้ แฟชัน่Bally ฯลฯ เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหน้่งของสวสิทีห่ลายท่านอาจจะเคยไป
เยอืนมาแลว้ แต่ลเูซริน์กย็งัคงมคีวามสวยงามเหมอืนเดมิ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพือ่ให้ท่านมีเวลาเดินเล่นชมเมืองช้อปป้ิงมากขึน้ 
บ่าย น าท่านออกเดนิทางต่อสู ่เมืองอินเทอรล์าเก้น เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมอกีแห่งหน้่งของสวสิ เมอืงสวยที่

ตัง้อยู่ระหว่าง 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบทุนน์และทะเลสาบเบรยีนซ ์
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย 

น าท่านเข้าท่ีพกั โรงแรม CITY OBERLAND หรอืเทียบเท่า  
 

วนัท่ีหก 27 มี.ค. 61 อินเทอรล์าเก้น-ยอดเขายุงฟราวยอรค์-ชารโ์มนิค ด ูมองบลงัค ์

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสูย่อดเขาสาวน้อย ยุงฟราวยอรค์หน้่งใหนยอดเขาทีม่นีกัท่องเทีย่วข้น้ไปสมัผสัความงดงาม

ของ อเลริทเ์ชอรก์ลาเซยีร ์ธารน ้าแขง็ทีบ่รสิทุธ ิมคีวามยาวกว่า 22 กโิลเมตร บนความสงูกว่า 3,000เมตร 
จนยเูนสโก ้ไดบ้นัทก้ใหหเ้ป็นหน้่งใหนมรดกโลกทางธรรมชาต ิโดยท่านจะได้นัง่รถไฟชมวิวสวยๆจากกริน
เดอรว์าลลส์ู่ไคลน์เนอรไ์ชเดคและเปล่ียนรถไฟอีกขบวนสู่ TOP OF EUROPEสถานีรถไฟทีส่งูทีส่ดุ
ของยโุรป3,454 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล น าท่านเดินชมไอซพ์าเลซ ถ า้น ้าแขง็ทีม่กีารตกแต่งอย่าง
สวยงาม ชมววิสวยจากลานหมิะทีท่่านจะไดเ้หน็ธารน ้าแขง็ทีส่วยงาม (ใหนวนัทีท่อ้งฟ้าสดใหสไรเ้มฆหมอกบด
บงั) และน าท่านสูส่ถานีสฟิงคจ์ดุสงูสดุบนยุงฟราว เพื่อเกบ็ภาพสวยๆ รวมทัง้จุดถ่ายรปูยอดนิยมกบั
สญัลกัษณ์ของยุงฟราว 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย ไดเ้วลานดัหมาย น าท่านเดนิทางลงจากยอดเขายุงฟราว สูจุ่ดเปลีย่นรถไฟทีไ่คลน์เนอรไ์ชเดคมาต่อรถไฟ

อกีขบวนสูส่ถานีเลาเทอรบ์รนุเน่นทีท่่านจะไดเ้หน็ทศันียภาพทีส่วยงามไม่ซ ้ากบัขาข้น้จากนัน้น าท่าน
เดนิทางขา้มพรมแดนสูเ่ทอืกเขาแอลป์ใหนฝัง่ประเทศฝรัง่เศสสู่เมอืงชารโ์มนิค ด ูมองตบ์ลงัคเ์มอืงทีต่ัง้ของ 
ยอดเขามองตบ์ลงัค ์ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุของเทอืกเขาแอลป์ และเป็นสกรีสีอรท์ยอดนิยมของประเทศ ระหว่าง
ทางท่านจะไดช้ื่นชมธรรมชาตทิีง่ดงามสองขา้งทางของ เทอืกเขาแอลป์ ซ้ง่ปัจจุบนัยงัคงความงดงามของ
ธรรมชาตไิดอ้ย่างเตม็อิม่ 
น าท่านเดินทางเข้าท่ีพกั CLUB MED CHAMONIX DU MONT BLANC ใหหท้่านไดพ้กัผ่อนใหนหน้่ง 
รสีอรท์ของคลบัเมดทีโ่ด่งดงัใหนยโุรป ใหหท้่านไดพ้กัผ่อน ใหชบ้รกิารกจิกรรมต่างๆ รวมทัง้พกัผ่อนดื่มเครื่องดื่ม
แบบไม่จ ากดั ตามสไตลค์ลบัเมด พกัผอ่นสบายๆ ในคลบัเมด เอนจอยกบัรีสอรท์ช่ือดงัท่ีเป็นท่ีรูจ้กั
ของคนทัว่โลก 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในคลบัเมด ท่านจะได้ชมการแสดงยามค า่คืนของเหล่า G.O. ท่ีมี
ความสามารถมากมายหลากหลายรปูแบบ พรอ้มนัง่ด่ืม เครือ่งด่ืมต่างๆได้อย่างเตม็ท่ี 

 
วนัท่ีเจด็ 28 มี.ค. 61  คลบัเมด ชารโ์มนิค – สถานีกระเช้า อารก์ยุ ดมิูดี ชมวิวยอดเขามองตบ์ลงัค-์เอ

  เวียง เลส ์แบง-เจนีวา 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในคลบัเมด 
น าท่านสูส่ถานีกระเช้า อารก์ยุ ด ูมิดีเพื่อขึน้กระเช้า เคเบิลคาร ์สูจุ่ดชมววิอารก์ุย ด ูมดิ ีทีค่วามสงู 
3,872 เมตร สูจุ่ดชมววิ ทีท่่านสามารถชมทศันียภาพทีส่วยงามของยอดเขามองตบ์ลงัค ์ทีม่คีวามหมายว่า 
ยอดเขาสขีาวเพราะมหีมิะปกคลุมตลอดทัง้ปี รวมทัง้เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุของเทอืกเขาแอลป์อกีดว้ยความ



สงูเหนือระดบัน ้าทะเลที ่4,807 เมตร จากนัน้ใหหเ้วลาท่านเดนิเล่นถ่ายรปูชมเมอืงชอ้ปป้ิงใหนเมอืงชารโ์มนิ
คเดนิทางกลบัคลบัเมด 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนัในคลบัเมด 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเอเวียง เลสแ์บง เมอืงแห่งน ้าแรช่ื่อดงัของฝรัง่เศส น ้าแรเ่อเวียงทีทุ่กขวดนัน้ไดร้บั

การบรรจุจากน ้าแร่ของเมอืงนี้ ทีม่แีหล่งก าเนิดมาจากน ้าฝนและหมิะทีค่่อยๆซม้ซบัลงไปใหตด้นิผ่านการ
กลัน่กรองของชัน้หนิดนิทรายและแร่ธาตุทีม่ปีระโยชน์มากมายใหตพ้ืน้ดนิกว่า 15 ปี จนกลายเป็นแหล่งน ้าดื่ม
ทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงั ผ่านการบรรจุขวดมากมายกว่า 6 ลา้นขวดใหนแต่ละวนั และน าสง่ออกขายทัว่โลกรวมทัง้
ประเทศไทย น าท่านสูห่น้่งใหนแหล่งก าเนิดของน ้าแร่เอเวยีงใหนเขตเมอืงเก่าของเอเวยีงทีท่่านสามารถน าขวด
มาใหสน่ ้าดื่มไดม้ากเท่าทีท่่านตอ้งการเหมอืนคนใหนเมอืงเอเวยีงทีไ่ม่ตอ้งซือ้น ้าดืม่กนิ ใหนทุกๆวนัจะมคีนน า
ขวดมาใหสน่ ้ากลบัไปดื่มกนิทีบ่า้นไดโ้ดยไม่ตอ้งเอาไปตม้หรอืผ่านขัน้ตอนใหดๆ เลยและใหชก้นัมากว่า 200 ปีได้
เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางต่อสู ่เมืองเจนีวาใหนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน  
น าท่านเข้าท่ีพกัโรงแรม NH GENEVA AIRPORT หรอืเทียบเท่า 

 

วนัท่ีแปด 29 มี.ค. 61 เจนีวา-กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเจนีวา (ใหชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านชม เมอืงทีต่ัง้ขององคก์ารสากล
ระดบัโลก อาท ิองคก์ารการคา้โลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ น าท่านแวะถ่ายรปูบรเิวณ สวนอิง 
ลิชการเ์ด้น ทีม่แีลนดม์ารค์ทีส่ าคญัของเจนีวา อย่างทะเลสาบเจนีวา-น ้าพุเจทโด-นาฬกิาดอกไม-้อนุสาวรยี์
การรวมชาตขิองชาวสวสิ จากนัน้ใหหเ้วลาท่านเดนิเล่นชมเมอืงชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ มากมาย 
รวมทัง้สนิคา้คุณภาพดขีองสวสิ อาท ินาฬกิาดงั-มดีอเนกประสงคว์คิตอเรยีน็อกซ ์ฯลฯ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพือ่ให้ท่านมีเวลาเดินเล่นชมเมืองและช้อปป้ิงมาก
ขึน้ 

13.30 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินนานาชาติเจนีวา เพื่อผ่านขัน้ตอนการท าคนืภาษ ี– เชค็บตัรโดยสาร ตรวจ
หนงัสอืเดนิทางเพื่อเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

17.05 น  ออกเดินทางจากสนามบินเมืองเจนิวา โดยสายการบินกาตาร ์เท่ียวบินท่ี QR-100  
 
วนัท่ีเก้า 30 มี.ค. 61 สนามบินสวุรรณภมิู 
00.10 น.  เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศกาต้าร ์จากนัน้น าท่านเปล่ียนเครือ่ง 
01.40 น.  ออกเดินทางจากนครโดฮา ประเทศกาต้าร ์โดยสายการบินกาตาร ์เท่ียวบินท่ี QR-834 
12.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 
 



อตัราค่าเดินทาง  22-30 มี.ค.2561  

 

สวิตเซอรแ์ลนด-์อิตาลี-ฝรัง่เศส 9 วนั / QR 
Club Med Chamonix 

อตัราค่าเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่ ท่านละ 65,000 
พกัเด่ียวเพ่ิม ท่านละ 12,000 

**ไม่รวมค่าบริการด้านนัดหมายวีซ่าและเอกสารด้านวีซ่าท่านละ 3,500 บาท //  
ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ิน และค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท  

(ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิปช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนออกเดินทาง) ** 
 
*** บตัรโดยสารของการบินท่ีเสนอเป็นราคาพิเศษไมมี่ราคาเดก็ *** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิม *** 

***  โรงแรมในยุโรปท่ีบริษทัจอง ส่วนใหญ่จะ ไมมี่ห้อง 3 เตียง *** 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวมบริการ 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วยช์ัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ปิซ่า // เจนีวา-กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหน้่งหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการ

ทีร่ะบ ุ
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางใหนต่างประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองใหนวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัเดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หหญ่เกนิ 75 ปี  

กรมธรรมพ ์500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามบรษิทัฯประกนัฯ) 
 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซ้ง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่31 

มกราคม 2561 และท่านตอ้งช าระเพิม่ หากมกีารเรยีกเกบ็เพิม่จากสายการบนิ 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวมบริการ 
o ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางใหนกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
o ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
o ค่าพนกังานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบนิ 
o ค่าใหชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
o ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้หนรายการ 
o ค่าท าใหบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
o ส าหรบัราคาน้ีบรษิทัฯ จะไม่รวมค่าภาษที่องเทีย่วหากมกีารเกบ็เพิม่ 
o ค่าประกนัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์
o ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 



o ค่าวีซ่าเชงเก้นและงานบริการด้านเอกสารและการนัดหมายท่านละ  3,500- บาท 
o ค่าทิปคนขบัรถ-รา้นอาหาร ในยุโรป และค่าทิปหวัหน้าทวัร ์รวมท่านละ 1,800- บาท 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งทา่น ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นที่
เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดั
จ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทักอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการ

คนืเงนิทัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารทา่นใด ยืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระคา่มดัจ าที ่20,000.- บาท และคา่วซี่า

ตามทีส่ถานทตูเรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารทา่นใด วซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

คา่มดัจ า  
 
หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

 กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

 หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์



ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จง้อาจท าใหหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมใหนยุโรปสว่นใหหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ใหนแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหหค้่าโรงแรมสงูข้น้มากและหอ้งพกัใหนเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์หนการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมใหนยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซ้ง่ข้น้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 
 

 

 

 

 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเก้น สวิตเซอรแ์ลนด ์

ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วนั 

- ผูย้ื่นค ารอ้งต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันัดหมายยื่นค ารอ้งท่ีศนูยย์ื่น 

- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย์ืน่ 

- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย์ื่น โดยผูย้ื่นค ารอ้งต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 

- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค ารอ้งช าระเงินด้วยตนเอง 

- ผูย้ื่นค ารอ้ง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสุด พรอ้มกรอกข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัเพื่อใช้ในการ

ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พรอ้มเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผูแ้ทน 

ยกเว้น ผูย้ื่นค ารอ้งสูงอายุมากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 

- เอกสารต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรบัรองบริษทั/กิจการรา้นค้า, ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเดก็), 

ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูท่ี้อายุต า่กว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, ส าเนาใบ

เปล่ียนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเวน้ ส าเนาหนังสือสญัญาซ้ือ

ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบุเจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพือ่หลีกเล่ียง

ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ื่นค ารอ้งจะต้องช าระด้วยตนเอง 

 
o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  



 

o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  

 

o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นหน้าใหญ่  (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 
หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวก ** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุน้อยกว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน และระบุวนัลางานหรอืระบุวนัทีเ่ดนิทางอย่างชดัเจน (หนงัสอืรบัรองการ
ท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนงัสอืรบัรองการเรยีนออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 
 

o หลกัฐานการเงิน   
-  สเตทเม้นท์จากธนาคารบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั ขอยอ้นหลงั 6 เดอืน และอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุ
หรอืไมต่ ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี
- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่มหรอื 1 บญัช ีกรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ยหรอื statement 

บญัชอีื่นร่วมดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า เป็นตน้ 
- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่าย

ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่



สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   

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

 
 
 



กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ

เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ จดุละ 200 บาท / ท่าน 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ        โสด        แตง่งานจดทะเบียน        แตง่งานไมจ่ดทะเบียน        หยา่     

   หมา้ย 

 
3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

 

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

 รหสัไปรษณีย ์         

 ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)......................................... 



 

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

 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น 

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

 โทรศพัทมื์อถือ ............................................ อีเมลล ์

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

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ..................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์  

     

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

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

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)....................................................................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 



    ตัง้แตว่นัท่ี ..............................  ถึงวนัท่ี ..............................  

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ...................................................................................... 

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสัมพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ................................................................................................................... 

ความสมัพนัธก์บัทา่น .....................................................................................................................................  

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

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


