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สวิส-อิตาลี 8 วนั 
มิลาน-เซ้นตม์อริตซ-์ลเูซิรน์-ยอดเขาทิทลิส-อินเทอรล์าเก้น- 

ทาช-เซอรแ์มท-โคโม่-Farrari Museum-มิลาน-สนามฟตุบอล San Sir 
                 

              ชอ้ปป้ิง Fidenza Village Outlet  
 

บินตรง...โดยสายการบินไทย (TG) 
 

มิลาน เมอืงใหญ่และมจี ำนวนประชำกรสงูทีส่ดุในอติำล ีและยงัไดช้ือ่วำ่เป็นศนูยร์วมของแฟชัน่ดไีซน์เนอรช์ือ่ดงัของ
อติำล ี 

เซ้นตม์อริทซ ์ เมอืงตำกอำกำศหรใูนหุบเขำของสวติเซอรแ์ลนด ์ในมลรฐัเกรำบรนุเดิ้น Graubunden รฐัทีใ่หญ่ทีส่ดุในเขต
แนวเทอืกเขำแอลป์ ตัง้อยูบ่นระดบัควำมสงู 1,775 เมตร  

ลเูซิรน์ เมอืงสวยทีต่ ัง้อยูร่มิฝัง่ทะเลสาบแหง่สีพ่นัธรฐั หรอืเวยีวาลดส์ตรทัซี และเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุ
แหง่หนึง่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์  

อินเทอรล์าเก้น  เมอืงสวยในหุบเขำทีต่ ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสำบคอืทะเลสำบธุนน์และเบรยีนซ ์และเป็นเมอืงท่องเทีย่วดงัของ
สวสิฯ มยีอดเขำสงูเขตเทอืกเขำแอลป์ ทีต่ ัง้ของยอดเขำจุงฟรำว Top of Europe 

ทิทลิส  ยอดเขำทีไ่ดร้บัควำมนิยมจำกทัว่โลก มหีมิะปกคลุมตลอดปี ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของแนวเทอืกเขำแอลป์ สำมำรถ
  นัง่กระเชำ้ขึน้ลงได ้โดยกระเชำ้ใหมล่่ำสดุสำมำรถหมนุรอบทศิทำง 360 องศำ สำมำรถชมทศันียภำพได ้
  โดยรอบโดยสถำนีกระเชำ้อยูท่ีเ่มอืงแองเกลิเบริก์   
เซอรแ์มท หมูบ่า้นเซอรแ์มททีน่่ารกัๆ และมบีรรยากาศสบายๆ ลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม ดว้ยเป็นเมอืงปลอดพาหนะที ่
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โคโม่  เมอืงรมิทะเลสำบชือ่เดยีวกนักบัชือ่เมอืง  ซึง่ไดช้ือ่วำ่เป็นทะเลสำบทีส่วยงำมทีส่ดุของอติำล ีในแควน้ลอมบำร์
เดยี ตัง้อยูท่ำงตอนเหนือของประเทศอติำล ีบรเิวณเชงิเทอืกเขำแอลป์ ทะเลสำบโคโมลอ้มรอบดว้ยภูเขำสงูที ่
ยงัมป่ีำไมเ้ขยีวชะอุ่ม มกี ำแพงธรรมชำตเิป็นฉำกหลงัอนังดงำมอลงักำรใหก้บัดนิแดนบรเิวณนี้ และมหีมิะปก
คลุมอยูต่ลอดปี 

มาราเนลโล่ เมอืงทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของ พพิธิภณัฑเ์ฟอรร์ำรี ่Ferrari Museum ไดร้บักำรเปิดตวัเป็นครัง้แรกในปี ค.ศ.1990 และ
มกีำรก่อสรำ้งอำคำรใหมเ่พิม่ขึน้เพือ่รองรบันกัทอ่งเทีย่วทีเ่ขำ้มำเยีย่มชม และยงัเป็นสถำนทีท่ีเ่ตม็ไปดว้ย
เรือ่งรำวของเอนโซ่เฟอรร์ำรี ่นักแขง่ชือ่ดงัระดบัโลก และบรรจุเรือ่งรำวต่ำงๆ เกีย่วกบักำรแขง่รถ และรถ
แบบต่ำงๆ  

 

ก าหนดการเดินทาง  10-17 เม.ย.2563 

 
วนัแรก  10 เม.ย.63 กรงุเทพฯ 
22.00น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร ์สายการบิน Thai 

 Airways เคาน์เตอร ์(ROW) D7-12 เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและ
 สมัภาระ 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง 11 เม.ย.63 มิลาน (อิตาลี)เซ้นตม์อริตส-์ลเูซิรน์ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
00.10 น.  ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG-940  
07.35 น.  เดินทางถึงสนามบินมารเ์พน็ซ่า ประเทศอิตาลี ใหท้า่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทางและตรวจรบั
  สมัภาระ รถโคช้รอรบัจากนัน้น าทา่นเดนิทางขา้มพรมแดนสูเ่ขตประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยเดนิทางเขา้สู่
  เมืองซงัตม์อริทซห์รอืเซ้นตม์อริทซ์ St.Moritz (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงตากอากาศชื่อดงั
  ในหุบเขาของสวติเซอรแ์ลนด ์ในมลรฐัเกราบรุนเดิน้ Graubunden รฐัทีใ่หญ่ทีส่ดุและอยูบ่นยอดเขาสงูของ
  แนวเทอืกเขาแอลป์ บนระดบัความสงู 1,775 เมตร และเป็นอกีเมอืงหน่ึงทีเ่ป็นศนูยก์ลางส าหรบัคนรกักฬีาที่
  ดทีีส่ดุในโลก และยงัไดร้บัโอกาสใหเ้ป็นเจา้ภาพในการจดัการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิคฤดหูนาวถงึ 2 ครัง้ ผา่นชม
  ทะเลสาบเซน้ตม์อรทิซ ์ชื่อเดยีวกบัชื่อเมอืงทีม่ทีวิทศัน์งดงาม ยามฤดรูอ้นทะเลสาบจะสอ่งประกายเป็นสเีขยีว
  มรกต สะทอ้นภาพของภเูขาทีอ่ยูโ่ดยรอบ หากเป็นฤดหูนาว ทะเลสาบจะกลายเป็นลานน ้าแขง็ขนาดใหญ่ 
  ชาวเมอืงสามารถลงเล่นสเกต็ไดจ้นมกีารจดัการแขง่ขนัไดด้ว้ย    
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองลูเซิรน์ Lucerne เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหน่ึงของสวสิทีห่ลายทา่นอาจจะเคยไปเยอืน

มาแลว้ แต่ลเูซริน์กย็งัคงมคีวามสวยงามเหมอืนเดมิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าทา่นชม
อนุสาวรียสิ์งโตและถ่ายรปูกบัสะพานไม้ชาเพล สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 ประดบัตกแต่งบนโครง
หลงัคาหน้าจัว่ดว้ยภาพวาดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภาพเขยีนเหลา่น้ีเป็นการเล่าเรื่องราวประวตัคิวามเป็นมา
ของเมอืงลเูซริน์ โดยมหีอคอยน ้า Wasserturm ซึง่เดมิใชเ้ป็นทีคุ่มขงันกัโทษและเกบ็เอกสารรวมทัง้ของมคีา่
ของเมอืงไว ้หอคอยนี้มลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีานเชื่อมตดิอยูก่บัสะพานสรา้งขึน้ราวปี ค.ศ. 
1300สะพานแหง่น้ีเคยถกูไฟไหมไ้ปเมื่อปี ค.ศ.1993 แลว้กม็กีารบรูณะใหมจ่นมสีภาพใกลเ้คยีงของเดมิ 
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(ภาพวาดดัง้เดมิถกูไฟไหมไ้ปมาก) สะพานชาเพลนี้ถอืเป็นสะพานไมท้ีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในยโุรป จากนัน้อสิระให้
ทา่นไดเ้ดนิเล่นชมเมอืงลเูซริน์หรอืเลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม 12 เม.ย.63 ลเูซิรน์-อินเทอรล์าเก้น-ทาช (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสูส่ถานีกระเชา้ที ่เมืองแองเกิลเบิรก์ Engelberg เมอืงเลก็ๆ บนเขาสงูอยูใ่นรฐัออบวลัเดิน้ 

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ ชื่นชมทศันียภาพทีส่วยงามของหุบเขาแอลป์จนถงึสถานี
กระเชา้หรอืเคเบิล้คาร ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี ให้ท่านได้มีโอกาสสมัผสักบัการนัง่กระเช้า
รุ่นใหม่ในหลากหลายแบบ กระเช้าขนาด 6-8 ท่ีนัง่ต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่และกระเช้าท่ีหมนุรอบ
ตวัเองไปด้วยในขณะท่ีเคล่ือนท่ี เพ่ือให้ท่านจะได้ช่ืนชมกบัวิวสวยๆ ในแบบ 360 องศา จนถงึบน 
ยอดเขาทิทลิส Mt.Ttilis เป็นยอดเขาทีม่คีวามสงูทีส่ดุใตอนเหนือของเขตประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทีม่คีวาม
สงูถงึ 3,028 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ชมทศันียภาพอนังดงามกบัหมิะปกคลุมตลอดปี และยงัเป็นแหลง่ของ
นกัเล่นสกชีัน้ดใีนชว่งฤดหูนาวดว้ย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant 
บ่าย น าทา่นเดนิทางลงจากยอดเขาททิลสิดว้ยกระเชา้ไฟฟ้า จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองอินเทอรล์าเก้น 

Interlaken เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ ์(ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) น าทา่นชมเมอืงอนิเทอรล์าเกน้ เมอืงน้ียงัใชเ้ป็นทีถ่่ายท าของกองละครเรือ่งลขิติรกัหรอื 
The Crown Princess อกีดว้ย ใหท้า่นเดนิเล่นเมอืงน่ารกัอยา่งอนิเทอรล์าเกน้พรอ้มเลอืกซือ้ของฝาก
รวมถงึชอ้ปป้ิงรา้นคา้ต่างๆ สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทาช โดยใชเ้สน้ทางลอดอุโมงค์ Furka 
Tunnel (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) น าทา่นเดนิทางถงึเมืองทาช Taesch เมอืงเลก็ๆ น่ารกัที่
รายลอ้มไปดว้ยยอดเขาสงูมากมายเป็นทศันียภาพทีส่วยมากๆ อกีจุดหน่ึง 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
ค า่ รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม จากนัน้อสิระใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
วนัทีสี่ ่  13 เม.ย.63 ทาช-เซอรแ์มท-ทาช (สวิตเซอรแ์ลนด)์-โคโม่ (อิตาลี) 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าทา่นนัง่รถไฟสู่ เมืองเซอรแ์มท ด้วย Shuttle Train เดนิทางถงึเมอืงเซอรแ์มท มเีวลาใหท้า่นเดนิเล่น

ลดัเลาะเทีย่วชมหมูบ่า้นเซอรแ์มททีน่่ารกัๆ และมบีรรยากาศสบายๆ ลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม ดว้ยเป็นเมอืง
ปลอดพาหนะทีวุ่น่วาย โดยหา้มรถทีใ่ชแ้ก๊สและน ้ามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ ทีม่ไีว้บรกิาร
นกัทอ่งเทีย่ว สรา้งบรรยากาศทีแ่ปลกตา เดนิเล่นชอ้ปป้ิงสนิคา้คุณภาพดขีองสวสิมากมาย  หากทา่นมเีวลา
หรอืในวนัทีอ่ากาศเอือ้อ านวย จากเมอืงดา้นลา่งน้ีหากสภาพอากาศดแีละสดใด จะสามารถมองเหน็ยอดเขา
แมทเทอรฮ์อรน์ ทีค่วามสงู 3,833 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล  ซึง่ความสงูของ ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ สงูเดน่
เป็นสงา่ทา่มกลางเทอืกเขาแอลป์ ดว้ยความสงู 4,447 เมตรจากระดบัน ้าทะเล และมรีปูทรงทีเ่ป็นเอกลกัษ์
เฉพาะตวัของแมทเทอรฮ์อรน์ แบบสามเหลีย่มคลา้ยปิรามดิทีจุ่ดสงูสดุบนยอดเขา เรยีกไดว้า่เป็นยอดเขาที่
งดงามทีส่ดุในสวสิ และมคีวามโดดเด่นไปอกีเมื่อเอกลกัษณ์เฉพาะตวัน้ีไดเ้ป็นโลโกข้องชอ็คโกแลต็ดงัทบั
เบอรโ์รน และผูผ้ลติภาพยนตรร์ายใหญ่พาราเมา้ทพ์คิเจอรส์ ซึง่ความงดงามน้ีเอง สวยงามราวภาพวาดบวก
กบัทะเลสาบแสนงามในยามฤดรูอ้น ซึง่สะทอ้นความงามบนยอดเขาทีม่หีมิะปกคลุมตลอด 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
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บ่าย น าทา่นนัง่รถไฟชทัเท้ิลเทรนกลบัสู่เมืองทาช จากนัน้รถโคช้น าทา่นเดนิทางขา้มพรมแดนเขา้สูเ่ขต
ประเทศอติาลอีกีครัง้ น าทา่นเดนิทางต่อสู ่เมืองโคโม่ Como (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) เป็น
เมอืงหน่ึงในแควน้ลอมบารเ์ดยี พรมแดนระหวา่งประเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ละอติาล ีเมอืงเอกของจงัหวดัโค
โม ่ซึง่ชื่อจงัหวดัและชื่อเมอืงเป็นชื่อเดยีวกนั และเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วยอดนิยมของนกัทอ่งเทีย่ว มทีะเลสาบ
โคโมเ่ป็นทะเลสาบส าคญัของเมอืง 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห้่า  14 เม.ย.63 โคโม่-มาราเนลโล่-ช้อปป้ิง Fidenza Village-มิลาน (อิตาลี) 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าทา่นชมเมอืงโคโม ่ใหท้า่นชมและถ่ายรปูอนุสรณ์สถานทหารของเมอืงโคโม ่มลีกัษณะหอสงู 30 เมตร หนั

หน้าออกสูท่ะเลสาบโคโม ่ภายในประกอบไปดว้ยเสาหนิแกรนิตทีม่นี ้าหนกัถงึ 40 ตนัพรอ้มกบัการสลกัชื่อ
ของเหล่าทหารทีร่ว่มรบในสงครามโลกครัง้ที ่1 กวา่ 650 นาย ใกลก้นันัน้เป็นมหาวหิารโวเทยีโน่หรอืวหิาร
โวลท่า ไดร้บัการก่อสรา้งขึน้เน่ืองในโอกาสเฉลมิฉลองครบ 100 ปี ดว้ยรปูแบบการตกแต่งแบบนีโอคลาสสคิ 
ใหท้า่นถ่ายรปูและชมภายนอกมหาวหิาร และวหิารโคโม่ ทีส่รา้งขึน้ในรปูแบบโรมนัคาทอลคิ ถอืเป็นอาคาร
ทีส่ าคญัอกีแหง่หนึ่งของแควน้ลอมบารเ์ดยี ใหท้า่นเดนิเล่นชมโบสถส์ าคญัต่างๆ บรเิวณรมิทะเลสาบโคโม 
ซึง่ไดช้ื่อวา่เป็นทะเลสาบทีส่วยงามทีส่ดุของอติาล ีในแควน้ลอมบารเ์ดยี ทางเหนือของประเทศอติาล ีบรเิวณ
เชงิเทอืกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโม่ลอ้มรอบดว้ยภเูขาสงูทีย่งัมป่ีาไมเ้ขยีวชะอุ่ม หลายจุดบนชายฝัง่เป็นชอ่ง
เขาแคบและหน้าผาทีส่วยงาม ทางเหนือของทะเลสาบคอืเทอืกเขาแอลป์ยาวเหยยีดสดุสายตาเป็นก าแพง
ธรรมชาตทิีส่รา้งฉากหลงัอนังดงามอลงัการใหก้บัดนิแดนบรเิวณน้ี เทอืกเขาแอลป์นัน้มหีมิะปกคลุมอยูต่ลอด
ปี จงึท าใหส้ามารถเล่นสกหีมิะไดต้ลอดเวลา จงึเป็นจุดดงึดงูใหผู้ค้นจากทัว่โลกหลัง่ไหลมาทอ่งเทีย่วพกัผอ่น
กนัอยา่งไมข่าดสาย จากนัน้น าทา่นเดนิทางต่อสูเ่มืองมาราเนลโล่ Maranello (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
3.30 ชัว่โมง)    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าทา่นเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์ฟอรร์าร่ี Ferrari Museum ตัง้อยูบ่นพืน้ทีบ่รเิวณโรงงานในเมอืงมาราเนลโล่ 

ไดร้บัการเปิดตวัเป็นครัง้แรกในปี ค.ศ.1990 และจากนัน้ในปี ค.ศ.2004 มกีารก่อสรา้งอาหาคารใหมเ่พิม่ขึน้
เพือ่รองรบันกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาเยีย่มชมจนท าใหม้พีืน้ทีจ่ดัแสดงรวมถงึสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ รวม 
2,500 ตารางเมตร น าทา่นรบัฟังเรือ่งราวและประวตัขิองนายเฟอรร์ารี ่นกัแขง่ชื่อดงัของโลก พรอ้มชมการ
จดัแสดงเรือ่งราวทุกอยางทีเ่กีย่วขอ้งกบัเฟอรร์ารี ่ทีม่จีุดเริม่ตน้ในปี ค.ศ.1929 โดยมรีถสปอรต์มากกวา่ 40 
รุน่ อาท ิ 250GTO, F40, F50 และจะมกีารสลบัสบัเปลีย่นหมนุเวยีนไป รวมถงึความส าเรจ็ต่างๆ ของโลก
ของมอเตอรส์ปอรต์ โดยเฉพาะ F1 ทีถ่อืวา่เป็นสิง่ทีแ่บรนดน้ี์ยดึถอืมาโดยตลอด ซึง่มกีารจดัแสดงรถแขง่ 

 ทีค่วา้แชมป์โลกในชว่งปี ค.ศ.1998-2008 รวมถงึถว้ยรางวลัมากกวา่ 110 ใบและหมวกของนกัแขง่ทีถ่อืวา่
เป็นคนส าคญัของทมี เชน่ Gerhard Berger, Nigel Mansell, Alain Prost, Gilles Villeneuve และ Michael 
Schumacher ชมหอ้งท างานของเอนโซ่เฟอรร์ารี,่ หอ้งจดัแสดงรถแขง่ขนาดใหญ่ทีน่ าเอารถแขง่ฟอรม์ลู่า 1 
ในยคุปัจจุบนัมาจดัเรยีงเป็นครึง่วงกลม และยงัจดัแสดงสว่นของถว้ยรางวลัทีน่กัขบัของทมี Scuderia 
Ferrari ไดร้บัจากการแขง่ขนัรถในรายการต่างๆ ตัง้เรยีงรายอยูบ่นชัน้วางของภายในตูก้ระจกขนาดยกัษ์ 
และใหท้า่นเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึหรอืของฝากจากแบรนดเ์ฟอรร์ารี ่อาท ินาฬกิา หมวก หนงัสอื รองเทา้ แวน่
กนัแดด เสือ้แจค็เกต็ เป็นตน้ สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางต่อสู ่ฟิเดนซ่า Fidenza (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ ัง้อยูใ่นเขตประเทศอติาล ีระหวา่งเมอืงเวนิสและเมอืงมลิาน ให้ชอ้ปป้ิงสนิคา้
ต่างๆ ที ่Fidenza Village Outlet แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าในราคาพเิศษ อาท ิArmani, Prada, 
Michael Kors, Paul Smith, Nike, Calvin Klein, Fossil, Furla, Diesel, Valentino, Vasace, Dolce & 
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Gabbana, Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, Coach, New Balance, Asics, Camper, 
Samsonite, Swatch เป็นตน้ **เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ ให้ท่านอิสระ
รบัประทานอาหารค า่ภายในเอา๊ทเ์ลต็**  

  สมควรแก่เวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสู ่เมืองมิลาน หรือมิลาโน Milan (ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  
 เมอืงหลกัของแควน้ลอมบารเ์ดยีและเป็นเมอืงส าคญัทางภาคเหนือของประเทศอติาล ีมชีื่อเสยีงในดา้น

แฟชัน่และศลิปะ ซึง่มลิานถูกจดัใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ในลกัษณะเดยีวกบันิวยอรค์  ปารสี  ลอนดอน และ
โรม นอกจากน้ียงัเป็นทีรู่จ้กัในดา้นอุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหลง่ผลติรถยนต ์อลัฟา โรมโีอ รวมไปถงึ
สโมสรฟุตบอลอนิเตอรม์ลิานและสโมสรฟุตบอลเอซมีลิาน 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่ก  15 เม.ย.63 มิลาน-สนามฟตุบอลเอซีมิลาน-มิลาน (อิตาลี) 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามฟตุบอลซานซีโร่ San Siro Stadium (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท)ี สนามเหยา้ของ

สโมสรฟุตบอลอนิเตอรม์ลิานและเอซมีลิาน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1925 และเปิดใชใ้นปีต่อมา สามารถจุคนได้
ทัง้หมดราว 83,000 คนและยงัไดใ้ชเ้ป็นสนามส าหรบันดัชงิชนะเลศิในรายการยฟู่าแชมเป้ียนสล์กี น าทา่น
ชมสนามภายในรวมถงึพพิธิภณัฑท์ีแ่สดงเรือ่งราวเกีย่วกบัสนามเหยา้แหง่น้ีและเรือ่งราวของนกัเตะชื่อดงั
ของสโมสรและถว้ยรางวลัต่างๆ มากมาย และใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึต่างๆ เป็นของฝากจาก 
ชอ้ปเมกะสโตร ์อาท ิเสือ้แจค็เกต็ เสือ้ยดื กางเกง ฟุตบอล อุปกรณ์กฬีาต่างๆ รวมถงึของทีร่ะลกึอกีมากมาย   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าทา่นเดนิทางกลบัเขา้สูม่ลิาน น าทา่นชมจตุัรสัสกาล่าและรปูปัน้ดาวนิช ีและใหท้า่นถ่ายรปูและชมความ

ยิง่ใหญ่ภายนอกของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลานหรือมิลานดโูอโม มหาวหิารหนิอ่อนแบบกอธคิทีใ่หญ่เป็น
อนัดบั 3 ในยโุรป สรา้งในปี ค.ศ.1386 ดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิผสมผสานกนัเป็นสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 500 ปี มคีวามวจิติรงดงามและประดบัประดาไปดว้ย
รปูปัน้นบักวา่ 3,000 รปู มหีลงัคายอดเรยีวแหลมจ านวน 135 ยอด บนสดุมรีปูปัน้ทองขนาด 4 เมตรของ
พระแมม่าดอนน่าเป็นสงา่อยู ่มลีานกวา้งดา้นหน้าดโูอโมทีม่อีนุสาวรยีพ์ระเจา้วกิเตอรเ์อมมานูเอลที่ 2 ทรง
มา้คอืสถานทีจ่ดังานส าคญัต่างๆ ในบรเิวณเดยีวกนัยงัเป็นทีต่ ัง้ของ แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอม็มานูเอล ทีน่บัวา่
เป็นชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยทีส่ดุในอติาล ีมากวา่ 100 ปี พรอ้มถ่ายรปูกบัอนุสาวรยีข์อง ลโิอนารโ์ด ดารว์นิช ี
จติรกรเอกทีโ่ด่งดงัจากภาพโมนาลซิ่า ใหท้า่นมเีวลาชอ้ปป้ิงเพิม่เตมิจากยา่นน้ีพรอ้มอสิระใหท้า่นเลอืกทาน
ไอศครมีแสนอรอ่ยและรา้นคา้รา้นอาหารต่างๆ มากมาย **เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือ
สินค้าต่างๆ ให้ท่านอิสระรบัประทานอาหารค า่บริเวณดโูอโม่และห้างสรรพสินค้า** 
สมควรแก่เวลานดัหมายน าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จด็  16 เม.ย.63 มิลาน-สนามบินมารเ์พน็ซ่า (อิตาลี) 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

ใหท้า่นเชค็เอ๊าทจ์ากทีพ่กั จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่Sforza Castle ป้อมปราการแหง่มลิานทีถ่อืวา่ใหญ่ทีส่ดุ
ในยโุรป สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่15 โดยฟรานเซสโก ้สฟอรซ์า ดยคุแหง่มลิานต่อมาไดม้กีารบรูณะเพิม่เตมิ
ในชว่งศตวรรษที ่16 ละ 17 ปัจจุบนัเป็นพพิธิภณัฑแ์ละแกลเลอรีเ่กบ็งานศลิปะ น าทา่นเดนิชมภายนอกของ
ป้อมปราการ  สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินมารเ์พน็ซ่า 

14.05 น.  ออกเดินทางจากสนามบินมารเ์พน็ซ่า โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG941 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B2_%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
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วนัทีแ่ปด 17 เม.ย.63 สนามบินสวุรรณภมิู  
05.30 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ..โดยสวสัดิภาพ... 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

 
รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไม่ได้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอท าการเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมอืงใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 
 
 

อตัราค่าเดินทาง  10-17 เม.ย.2563 

 

Europe Delightful Swiss-Italy 
สวิตเซอรแ์ลนด-์อิตาลี 8 วนั  (TG) 

อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 67,500 
เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 65,500 
เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ 63,500 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,500 
ราคาทวัรไ์มร่วมตัว๋เครือ่งบนิ 37,900 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิ** 
**ไม่รวมค่าบริการด้านนัดหมายวีซ่าและเอกสารด้านวีซ่าท่านละ 3,900 บาท //  

ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ิน และค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท  
เรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย 

 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
หมายเหต ุ
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจาก

ยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
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 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ
จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ด าเนินการขอวีซ่าและทกุท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทตูพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิวมือ 

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ ช าระค่าธรรมเนียมในการท าตัว๋อยู่ต่อท่ีสนามบินเดิมได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนัท่ี
เดินทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัในวนันัน้ๆ จะสามารถยืนยนัการ
เดินทางได้ และการย่ืนวีซ่าจะต้องแยกย่ืนวีซ่าเด่ียว ประกนัต่างๆ ผูเ้ดินทางจะต้องซ้ือเพ่ิมเติมเพ่ือให้ครอบคลมุ
กบัวนัท่ีเดินทาง ซ่ึงค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีไม่รวมในราคาทวัร ์

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสารแล้ว แล้วเดินทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการพ านักอยู่
ในประเทศอ่ืนมากกว่าในประเทศสวิตเซอรแ์ลนดห์รือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพ านักนานกว่าในเขตประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์ท่านจะต้องด าเนินการย่ืนวีซ่าท่ีประเทศนัน้ๆ แทน โดยท่านจะต้องด าเนินการด้วยตนเอง โดย
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการย่ืนวีซ่าประเทศนัน้ๆ ไม่ได้รวมในราคาทวัรเ์ช่นเดียวกนั 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Thai Airways เสน้ทาง กรงุเทพฯ-มลิาน-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2-3 / หอ้ง) *บางโรงแรมหรอืบางเมอืงอาจไมม่หีอ้งแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิาร* 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ, คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการ 
 คา่รถรบัสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
 คา่บรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายตุ ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะคา่รกัษาพยาบาลเทา่นัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิคา่ตัว๋
โดยสาร, คา่ทีพ่กั, คา่อาหารหรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่20 
ส.ค.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไขของ
สายการบนิ   

 ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อทา่น) 
 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมการยืน่วซี่าเชงเกน้และบรกิารดา้นเอกสารนดัหมายและงานวซี่า ทา่นละ 3,900 บาท เรยีกเกบ็และช าระพรอ้ม

คา่ทวัรง์วดสดุทา้ย 
 คา่ทปิพนกังานขบัรถ,คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคา่ทปิหวัหน้าทวัร ์เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 1,800 บาท เรยีกเกบ็

และช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย 
 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี หรอื

คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้โดยมไิดค้าดหมายหรอืคา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่น ้าดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดื่มระหวา่งทวัร)์  
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่บรกิารพนกังานยกกระเป๋าทุกแหง่ 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร์ 
 



EuropeDelightfulSwiss-Italy8D/TG (MXP-MXP), 10-17Apr2020    8 

การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งทา่น ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไมเ่กนิ 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าคา่ตัว๋โดยสารของท่าน

นัน้ๆ (เงือ่นไขคา่มดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระคา่มดัจ า 20,000.- บาท และคา่วซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผา่นแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่มดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 

 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได้  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เน่ืองจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไมส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

 บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในรายละเอยีดของการแพอ้าหารรนุแรง หรอืการแพอ้าหารหลายชนิดของผูเ้ดนิทาง ดงันัน้ทา่นที่
แพอ้าหารเลก็น้อยควรเตรยีมยาประจ าตวัไปดว้ย หรอืไมส่ามารถจองทวัรไ์ดใ้นกรณีทา่นทีแ่พอ้าหารหลายชนิดหรอืแพ้
อาหารในระดบัรนุแรง 

 ทา่นทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิทา่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บัความ
สะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  



EuropeDelightfulSwiss-Italy8D/TG (MXP-MXP), 10-17Apr2020    9 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี่ ทัง้น้ีเน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

 กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดลว่งหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารลา่ชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ทา่น 
เน่ืองจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

 หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่อุีณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซี่าอยา่งน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า   
o หากทา่นเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรณุาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า  
o ทา่นทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู เน้น

ขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเทา่นัน้ เน่ืองจากสถานทตูจะตอ้งสแกน

รปูลงบนวซี่า (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรณุา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรมื์อถือ  

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทตูอิตาลี 
***การย่ืนวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS ITALY *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซี่า 15 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวซี่า  (กรณุาจดัสง่ภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูอติาลไีมอ่นุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเลม่พาสปอรต์ระหวา่งทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอื

ศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทตู มใิชบ่รษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารที่ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทตูงา่ยขึน้ 
หมายเหต ุ กรณีลกูคา้ทา่นใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหวา่งกรุป๊ยืน่วซี่า ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวซี่าของทา่น 
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o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

 *** การสะกดช่ือ นามสกลุของผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดินทาง มิเช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบัพิจารณา (ส าคญัมาก) *** 
- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า) เป็นตน้ 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนังสือรบัรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต า่กว่า 3 เดือน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

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

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

 
- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้  จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน

ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองคา่ใชจ้า่ย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ  (กรณีน้ีหาก
ความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา  ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา 
 จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช้ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั อพัเดทไม่เกิน 7 วนัก่อนย่ืนพร้อมถ่ายส าเนา

ย้อนหลงั 6 เดือนแสดงช่ือเจ้าของบญัชี  โดยช่ือและนามสกลุต้องสะกดให้ถกูต้องตามหน้า
หนังสือเดินทาง  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมดุเล่มเก่า กรณุาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- หากรายการปรบัสมดุบญัชขีองทา่นมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ ่ากวา่ 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสดุ ไมต่ ่ากวา่ 7 วนันบัจากวนันดัหมายยืน่วซี่า แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไมม่กีารเคลื่อนไหวเน่ืองจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรณุาแสดงส าเนาสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 
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- กรณีรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งท าจดหมายรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษ
พรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พือ่ชีแ้จงต่อสถานทตู 1 ฉบบั โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมดุบญัชกีารเงนิ
สว่นตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกวา่ตอ้งท า
จดหมายรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภมิูล าเนา  

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

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระคา่ธรรมเนียม
ใหมทุ่กครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
***    กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของ
ทา่น เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซี่า ทา่นสามารถจะตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีทา่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยืน่วซี่าและทา่นไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั 
ทา่นนัน้จะตอ้งมายืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 
 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศ

ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซี่าทอ่งเทีย่ว 
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ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์กเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
หลกั   

                     
*********************************************************************************************************** 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรอืสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบรอ้ย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

     สถานท่ีเกิด ............................................ 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 ................................................................... 
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 โทรศพัทมื์อถือ ................................................. อีเมลล ์

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

5.  ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท าน้ันเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

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

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

 

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

 กรณีในระดบัอดุมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

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

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

 
8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

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

    รวม ........... วนั 

   

กรณีท่ีทา่นเคยไดวี้ซา่เชงเกน้แลว้ กรุณาระบุสถานทูตท่ีออกวีซา่ให ้สถานทูตใด  ..................................................    

 
 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  

 

 

    กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
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9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

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

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

 

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

 

 
 

 
 


