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อิตาลี-สวิตเซอรแ์ลนด ์ 
กบัรถไฟสายเบอรนิ์น่าเอก๊ซเ์พรส 8 วนั 
มิลาน-ทิราโน่-ครู-์น ้ าตกไรน์-ซูริค-ซุก-ลูเซิรน์-ขึ้นเขาทิทลิส-ช้อปป้ิง 

อินเทอรล์าเก้น-ลูกาโน่-โคโม่-มิลาน 
                 

  ชอ้ปป้ิงซรูคิ ชอ้ปป้ิงลูเซริน์ ชอ้ปป้ิงอนิเทอรล์าเกน้ 
 

บินตรง...โดยสายการบินไทย (TG) 
 

มิลาน เมอืงใหญ่และมจี ำนวนประชำกรสงูทีส่ดุในอติำลแีละยงัไดช้ือ่วำ่เป็นศนูย์รวมของแฟชัน่ดไีซน์เนอร์ชือ่ดงัของ
อติำล ี 

ทิราโน่ เมอืงพรมแดนระหวำ่งอติำลแีละสวติเซอรแ์ลนด์ ตัง้อยู่ในจงัหวดัซนัดรโิอภำคเหนือของประเทศอติำลี 
ครู ์ เมอืงหลวงแห่งรฐัเกรำบนึเดิน้ เขตประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยกลิน่อำยแห่งงำนศลิปะประเภท

ต่ำงๆ 
ซูริค  เมอืงศนูย์กลางทางดา้นการคา้และธุรกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ 
ลูเซิรน์  เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหนึง่ของสวสิฯ และยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่วยงำม อำท ิ ทะเลสำบลูเซิรน์ สะพำนคำ

แปล อนุเสำวรยี์สงิโตหนิและแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคำ้ต่ำงๆ  
ชาฟฮาวเซ่น ทีต่ ัง้ของน ้ำตกไรน์ น ้ำตกทีใ่หญ่ทีส่ดุในทวปียุโรป เกดิจำกกำรทีแ่มน่ ้ำไรน์ ซึง่เป็นแมน่ ้ำนำนำชำตทิีใ่หญ่ทีส่ดุ

ของยุโรปไหลจำกตน้น ้ำในเทอืกเขำแอลป์ มำบรรจบบรเิวณทีพ่ื้นทีโ่ลกเปลีย่นระดบัจงึกลำยเป็นน ้ำตกที ่
สวยงำมมำก 

Italy-Swiss with  
Bernina Express 
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ทิทลิส  ยอดเขำทีไ่ดร้บัควำมนิยมจำกทัว่โลก มหีมิะปกคลุมตลอดปี ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของแนวเทอืกเขำแอลป์ สำมำรถ
  นัง่กระเชำ้ขึน้ลงได ้โดยกระเชำ้ใหมล่่ำสดุสำมำรถหมนุรอบทศิทำง 360 องศำ สำมำรถชมทศันียภำพได้ 
  โดยรอบโดยสถำนีกระเชำ้อยู่ทีเ่มอืงแองเกลิเบริ์ก   
อินเทอรล์าเก้น  เมอืงสวยในหุบเขำทีต่ ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสำบคอืทะเลสำบธุนน์และเบรยีนซ์ และเป็นเมอืงท่องเทีย่วดงัของ

สวสิฯ มยีอดเขำสงูเขตเทอืกเขำแอลป์ ทีต่ ัง้ของยอดเขำจุงฟรำว Top of Europe 
ลูกาโน่  เมอืงทีอ่ยู่ระหวำ่งประเทศสวติเซอรแ์ลนด์และประเทศอติำล ีมคีวำมโดดเดน่ทีม่คีวำมงดงำมทำงธรรมชำติ

อย่ำงลน้เหลอื ถูกลอ้มรอบดว้ยภเูขำจ ำนวนมำก มทีะเลสำบงดงำมชือ่เดยีวกบัชือ่เมอืงและยงัเป็นเมอืงหลวง
แห่งพนัธ รฐัทซิโิน่ ทีม่บีรรยำกำศแบบผสมผสำนสวสิ-อติำเลีย่น จนไดร้บักำรขนำนนำมวำ่ สวสิรเิวยีรำ่  

โคโม่   เมอืงรมิทะเลสำบชือ่เดยีวกนักบัชือ่เมอืง ซึง่ไดช้ือ่ว่ำเป็นทะเลสำบทีส่วยงำมทีสุ่ดของอติำล ีในแควน้ลอมบำร์
  เดยี ตัง้อยู่ทำงตอนเหนือของประเทศอติำล ีบรเิวณเชงิเทอืกเขำแอลป์ ทะเลสำบโคโมลอ้มรอบดว้ยภเูขำสงูที ่
  ยงัมป่ีำไมเ้ขยีวชะอุ่ม มกี ำแพงธรรมชำตเิป็นฉำกหลงัอนังดงำมอลงักำรใหก้บัดนิแดนบรเิวณนี้ และมหีมิะปก
  คลุมอยู่ตลอดปี  
 

ก าหนดการเดินทาง  10-17 เม.ย.2563 

 
วนัแรก  10 เม.ย.63 สุวรรณภมิู 
22.00น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร ์สายการบิน Thai 

 Airways เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ (ROW) D7-12 เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้น
 เอกสารและสมัภาระ 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง 11 เม.ย.63 มิลาน-ทิราโน่ (อิตาลี)-รถไฟสายเบอรนิ์นาเอก๊ซ์เพรส-ครู ์(สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
00.35 น.  ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาล ี โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG-940  
07.10 น. เดินทางถึงสนามบินมารเ์พน็ซ่า ประเทศอิตาลี ใหท้่านผ่านข ัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทางและตรวจรบั

สมัภาระ รถโคช้รอรบัจากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองทิราโน่ Tirano ตัง้อยู่ในจงัหวดัซนัดรโิอภาคเหนือของ
ประเทศอติาล ีพรมแดนระหว่างอติาลแีละสวติเซอรแ์ลนด ์ผา่นชมความงดงามของเสน้ทางแห่งขนุเขาและ
ทะเลสาบ เมอืงตากอากาศแสนสวยท่ามกลางธรรมชาติ  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง  
บ่าย น าท่านสูส่ถานีรถไฟสายโรแมนตกิ ใหท้่านเปลีย่นจากรถโคช้ เพื่อนัง่รถไฟท่องเท่ียวสาย Bernina 

Express ทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดของสวติเซอรแ์ลนดแ์ละไดช้ือ่ว่าเป็นเสน้ทางรถไฟทีม่ทีศันียภาพระหวา่งทางงดงาม
ทีส่ดุของประเทศ ซึง่เสน้ทางอนังดงามนี้ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก ้น าท่านผ่าน
เขตใจกลางเทอืกเขาแอลป์ ทีม่หีมิะปกคลุมตลอดทัง้ปี ผา่นหุบเหว หุบเขาอลับลู่า ล าธาร โตรกผา อุโมงค ์55 
แห่ง และสะพานขา้มธารน ้าต่างๆ 196 แห่ง และธารน ้าแขง็ทีป่กคลุมยอดเขาเบอร์นินา โดยเฉพาะสะพานโคง้
วงกลมที ่Brusio ทีม่ชีือ่เสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก และรถไฟไต่ระดบัความสงูจนถงึ 2,253 เมตรเหนือระดบัน ้า 

 ทะเลเขา้สูเ่ขตชอ่งเขาเบอรน์ินาและรถไฟคอ่ยๆ ลดระดบัความสูงโดยวิง่เป็นบนัไดวนสู่สถานีปลายทางเมือง
ครู ์Chur (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) รถโคช้รอรบัท่านทีส่ถานีรถไฟเมอืงครู ์เมอืงหลวงแห่งรฐั 

 เกราบนึเดิน้ เขตประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยกลิ่นอายแห่งงานศลิปะประเภทต่างๆ 
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  ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Hotel Sommerau หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่าม 12 เม.ย.63 ครู-์ชาฟฮาวเซ่น-ซูริค-ช้อปป้ิง (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู ่ชาฟฮาวเซ่น ท่ีตัง้ของน ้าตกไรน์ ทีต่ ัง้ของน ้าตกไรน์ น ้าตกขือ่ดงัของประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ใหท้่านแวะชมความสวยงามของน ้าตกไรน์ น ้าตกที่
ใหญ่ทีส่ดุในทวปียุโรป เกดิจากการทีแ่มน่ ้าไรน์ ซึง่เป็นแมน่ ้านานาชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุของยุโรปไหลจากตน้น ้า
ในเทอืกเขาแอลป์ มาบรรจบบรเิวณทีพ่ื้นทีโ่ลกเปลีย่นระดบัจงึกลายเป็นน ้าตกทีส่วยงามมาก ตวัน ้าตกมี
ความสงู 25 เมตร กวา้ง 150 เมตร มอีายุราว 14,000 – 17,000 ปี อสิระใหท้่านไดช้ืน่ชมธรรมชาต ิและ
ถ่ายรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสูเ่มอืงซูรคิ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง  
บ่าย ใหท้่าน ชมเมืองซูริค Zurich เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในสวสิ และมแีมน่ ้าลมิมตัเป็นแมน่ ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุ 

เมอืงซูรคิไมใ่ชเ่มอืงหลวงของประเทศ แต่มชีือ่เสยีงระดบัโลกและเป็นเมอืงศนูย์กลางทางธุรกจิ ธนาคาร และ
วฒันธรรมของประเทศอกีดว้ย น าท่านผา่นชมย่านเมอืงเกา่ลนิเดอรฮ์อฟ ประกอบไปดว้ยโบสถ์ในสมยักลาง 
สถานทีโ่ดดเดน่เหน็จะเป็นมหาวหิารคูบ่า้นคูเ่มอืงโบสถ์กรอสมนุเตอร ์Grossmunste Church ซึง่ถอืเป็น
เอกลกัษณ์ของเมอืงซูรคิ ตัง้อยู่บรเิวณรมิฝัง่แมน่ ้าลมิมตั ปัจจุบนักลายเป็นหนึ่งในสถานทีท่่องเทีย่วของซูรคิ 
จากนัน้มเีวลาใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่ะลกึและสนิคา้แบรนดเ์นมไดจ้ากย่านถนนบาห์นฮอฟ (หากตรงกบัวนั
อาทติย์ รา้นคา้อาจปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้รายการชอ้ปป้ิงจะปล่อยเวลาใหท้่านไดเ้ดนิเล่นในตวัเมอืงมากขึน้
แทน)   

  ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Dorint Airport-Hotel Zurich หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีสี่ ่  13 เม.ย.663 ซูริค-ซุก-ลูเซิรน์ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสูเ่มืองซุก Zug (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เมอืงเลก็ๆ รมิทะเลสาบทีส่วยงามราว

กบัเทพนิยาย ตัง้อยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ น าท่านชมเมอืงชมหอนาฬิกา Clock Tower แลนด์
มารก์ทีส่ าคญัแห่งหนึ่งของเมอืง ดว้ยความสงูของหอถงึ 52 เมตรและความโดดเดน่ ของหลงัคาซึง่เป็นสนี ้า
เงนิขาวโดนเดน่ตดักบัสหีลงัคาสนี ้าตาลของบา้นเมอืงสวยงามอย่างยิง่ น าท่านแวะชมและถ่ายรปูกบัโบสถ์
เซนท์ออสวอรล์ St.Oswald's Church โบสถ์ศกัดิส์ทิธิท์ีส่ าคญัของเมอืง ตวัโบสถ์สรา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 
ใชเ้วลาการกอ่สรา้งนานถงึ 6 ปี ถอืเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมทีส่ าคญัทีส่ดุในชว่งโกธคิตอนปลายแห่งหนึ่งใน
สวติเซอรแ์ลนด ์นอกจากนี้ชาวสวสิยงัมคีวามเชือ่อกีวา่ ถา้ใครมเีรือ่งทุกขร์อ้นใดๆ หรอืเจบ็ป่วย ถา้ไดม้าขอ
พรกบัโบสถ์แห่งนี้ จะชว่ยบรรเทาใหด้ขี ึน้อย่างรวดเรว็ น าท่านเขา้ชมรา้นท าทองทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยุโรป ของ
ครอบครวั Lohri เปิดท าการตัง้แต่สมยัศตัวรรตที ่16 ภายในตวัอาคารมกีารตกแต่งในรปูแบบสถาปัตยกรรม
สมยัจกัวรรดนิโปเลยีน มซีุม้ประตูและเสาโรมนั มรีปูปัน้และจติรกรรมฝาผนงั ดว้ยการวาดลายหนิอ่อนดว้ย
มอื ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นนี้เป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะล ้าคา่และเครือ่งประดบัหายาก และบางชิน้มเีพยีงชิน้เดยีว
ในโลก มเีวลาใหท้่านเดนิชืน่ชมอาคาร งานศลิปะล ้าคา่และเครือ่งประดบั ในสว่นของ Lohri Store ยงัมี
นาฬกิาชัน้น าระดบัโลกใหท้่านเลอืกซื้อเลอืกชมอาท ิเชน่ Patek Philippe, Franck Muller Cartier, Piaget, 
Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC, Omega, Jaeger-Le Coultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ อสิระให้
ท่านเลอืกชมและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองลูเซิรน์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหนึ่งของสวสิที่

หลายท่านอาจจะเคยไปเยอืนมาแลว้ แต่ลูเซริน์กย็งัคงมคีวามสวยงามเหมอืนเดมิ น าท่านชม อนุสาวรยี์สงิโต 
และถ่ายรปูกบั สะพานไมช้าเพล สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 ประดบัตกแต่งบนโครงหลงัคาหน้าจัว่ดว้ย
ภาพวาดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภาพเขยีนเหล่านี้เป็นการเล่าเรือ่งราวประวตัคิวามเป็นมาของเมอืงลูเซริน์ โดย
มหีอคอยน ้า Wasserturm ซึง่เดมิใชเ้ป็นทีคุ่มขงันกัโทษและเกบ็เอกสารรวมทัง้ของมคีา่ของเมอืงไว ้หอคอย
นี้มลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีานเชือ่มตดิอยู่กบัสะพานสรา้งขึน้ราวปี ค.ศ. 1300สะพานแห่งนี้เคย
ถูกไฟไหมไ้ปเมือ่ปี ค.ศ. 1993 แลว้กม็กีารบรูณะใหมจ่นมสีภาพใกลเ้คยีงของเดมิ (ภาพวาดดัง้เดมิถูกไฟ
ไหมไ้ปเยอะ) สะพานชาเพลนี้ถอืเป็นสะพานไมท้ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยุโรป และใหเ้วลาท่านเดนิเล่นถ่ายรปูรอบ
ทะเลสาบและเลอืกซื้อสนิคา้ทีร่ะลกึและแบรนดเ์นมต่างๆ  **เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือก
ซ้ือสินค้า อิสระให้ท่านรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั**    

 สมควรแกเ่วลานดัหมาย น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Ibis Styles Luzern City หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า  14 เม.ย.63 ลูเซิรน์-ยอดเขาทิทลิส-อินเทอรล์าเก้น-ช้อปป้ิง (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองแองเกิลเบิรก์ Engelberg เมอืงเลก็ๆ บนเขาสงู อยู่ในรฐัออบวลัเดิน้ ประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ ชืน่ชมทศันียภาพทีส่วยงามของหุบเขาแอลป์จนถงึสถานีกระเชา้
หรอืเคเบิล้คาร ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี ให้ท่านได้มีโอกาสสมัผสักบัการนัง่กระเช้ารุ่นใหม่
ในหลากหลายแบบ กระเช้าขนาด 6-8 ท่ีนัง่ต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่และกระเช้าท่ีหมนุรอบตวัเอง
ไปด้วยในขณะท่ีเคลื่อนท่ี เพ่ือให้ท่านจะได้ช่ืนชมกบัวิวสวยๆ ในแบบ 360 องศา จนถงึบน ยอด
เขาทิทลิส Mt.Ttilis เป็นยอดเขาทีม่คีวามสงูทีสุ่ดใตอนเหนือของเขตประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทีม่คีวามสงู
ถงึ 3,028 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ชมทศันียภาพอนังดงามกบัหมิะปกคลุมตลอดปี และยงัเป็นแหล่งของ
นกัเล่นสกชี ัน้ดใีนชว่งฤดหูนาวดว้ย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา  
บ่าย น าท่านเดนิทางลงจากยอดเขาททิลสิดว้ยกระเชา้ไฟฟ้า จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองอินเทอรล์าเก้น 

Interlaken เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ์ (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) และบรเิวณเมอืงนี้ยงัใชเ้ป็นทีถ่่ายท าของกองละครเรือ่งลขิติรกัหรอื The Crown 
Princess อกีดว้ย ใหท้่านเดนิเล่นเมอืงน่ารกัอย่างอนิเทอรล์าเกน้พรอ้มเลอืกซื้อของฝาก รวมถงึชอ้ปป้ิง
รา้นคา้ต่างๆ 

  ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั City Oberland หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก  15 เม.ย.63 อินเทอรล์าเก้น-ลูกาโน่-โคโม่-มิลาน (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางสู ่เมืองลูกาโน่ Lugano น าท่านชมเมอืงทีม่คีวามงดงามทางธรรมชาตริาวกบัภาพวาด  
  เมอืงทีถู่กลอ้มรอบดว้ยภเูขาจ านวนมาก ตัง้อยู่รมิทะเลสาบลูกาโน่ ทะเลสาบทีม่ชี ือ่เดยีวกบัชือ่เมอืง ตัง้อยู่
  ระหวา่งพรมแดนของประเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ละประเทศอติาล ีและเป็นเมอืงหลวงแห่งพนัธรฐัทซิโิน่ ทีม่ ี
  บรรยากาศแบบผสมผสานสวสิ-อติาเลีย่น จนไดร้บัการขนานนามวา่ สวสิรเิวยีรา่ ในฐานะเป็นเมอืงตาก 
  อากาศของชาวสวสิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) น าท่านชมความงามย่านเมอืงเกา่ ตัง้อยู่บรเิวณ
  ใจกลางเมอืงทีม่ลีกัษณะเป็นจตัุรสัสไตล์เมดเิตอรเ์รเนียน และยงัเป็นทีต่ ัง้ของย่านการคา้รวมไปถงึเหล่า 
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  อาคารเกา่แกข่องเมอืง ถอืเป็นอกีหนึ่งจุดท่องเทีย่วทีท่ าใหไ้ดเ้พลดิเพลนิไปกบัวฒันธรรมและประเพณี 
  ดัง้เดมิของเมอืงทีไ่ดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างด ี  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองโคโม่ Como (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี น าท่านชมและถ่ายรปูอนุสรณ์

สถานทหารของเมอืงโคโม ่มลีกัษณะหอสงู 30 เมตร หนัหน้าออกสูท่ะเลสาบโคโม ่ภายในประกอบไปดว้ย
เสาหนิแกรนิตทีม่นี ้าหนกัถงึ 40 ตนัพรอ้มกบัการสลกัชือ่ของเหล่าทหารทีร่ว่มรบในสงครามโลกครัง้ที ่1 กว่า 
650 นาย ใกลก้นันัน้เป็นมหาวหิารโวเทยีโน่หรอืวหิารโวลท่า ไดร้บัการกอ่สรา้งขึน้เนื่องในโอกาสเฉลมิฉลอง
ครบ 100 ปี ดว้ยรปูแบบการตกแต่งแบบนีโอคลาสสคิ ใหท้่านถ่ายรปูและชมภายนอกมหาวหิาร และวหิารโค
โม ่ทีส่รา้งขึน้ในรปูแบบโรมนัคาทอลคิ ถอืเป็นอาคารทีส่ าคญัอกีแห่งหนึ่งของแควน้ลอมบารเ์ดยี ใหท้่านเดนิ
เล่นชมโบสถ์ส าคญัต่างๆ บรเิวณรมิทะเลสาบโคโม ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยงามทีส่ดุของอติาล ีใน
แควน้ลอมบารเ์ดยี ทางเหนือของประเทศอติาล ีบรเิวณเชงิเทอืกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโม่ลอ้มรอบดว้ยภเูขา
สงูทีย่งัมป่ีาไมเ้ขยีวชะอุ่ม หลายจุดบนชายฝัง่เป็นชอ่งเขาแคบและหน้าผาทีส่วยงาม ทางเหนือของทะเลสาบ
คอืเทอืกเขาแอลป์ยาวเหยยีดสดุสายตาเป็นก าแพงธรรมชาตทิีส่รา้งฉากหลงัอนังดงามอลงัการใหก้บัดนิแดน
บรเิวณนี้ เทอืกเขาแอลป์นัน้มหีมิะปกคลุมอยู่ตลอดปี จงึท าใหส้ามารถเล่นสกหีมิะไดต้ลอดเวลา จงึเป็นจุดดงึ
ดงูใหผู้ค้นจากทัว่โลกหลัง่ไหลมาท่องเทีย่วพกัผอ่นกนัอย่างไมข่าดสาย สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลบั
เขา้สูเ่มอืงมลิานอีกคร ัง้ น าท่านชม เมืองมิลาน หรือมิลาโน Milan เมอืงหลกัของแควน้ลอมบารเ์ดยีและ
เป็นเมอืงส าคญัทางภาคเหนือของประเทศอติาล ีมชีือ่เสยีงในด้านแฟชัน่และศลิปะ ซึง่มลิานถูกจดัใหเ้ป็น
เมอืงแฟชัน่ในลกัษณะเดยีวกบันิวยอร์ค  ปารสี  ลอนดอน และโรม นอกจากนี้ยงัเป็นทีรู่จ้กัในดา้น
อุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหลง่ผลติรถยนต ์อลัฟา โรมโีอ รวมไปถงึสโมสรฟุตบอลอนิเตอรม์ลิานและสโมสร
ฟุตบอลเอซมีลิาน ชมจตัุรสัสกาล่าและรปูปัน้ดาวนิช ีและใหท้่านถ่ายรปูและชมความยิง่ใหญ่ภายนอกของ 
มหาวิหารแห่งเมืองมิลานหรือมิลานดโูอโม มหาวหิารหนิอ่อนแบบกอธคิทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ในยุโรป 
สรา้งในปี ค.ศ.1386 ดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธิคผสมผสานกนัเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟู
ศลิปวทิยาการ ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 500 ปี มคีวามวจิติรงดงามและประดบัประดาไปดว้ยรปูปัน้นับกว่า 
3,000 รปู มหีลงัคายอดเรยีวแหลมจ านวน 135 ยอด บนสดุมรีปูปัน้ทองขนาด 4 เมตรของพระแมม่าดอนน่า
เป็นสงา่อยู่ มลีานกวา้งดา้นหน้าดโูอโมทีม่อีนุสาวรยี์พระเจา้วิกเตอรเ์อมมานูเอลที ่2 ทรงมา้คอืสถานทีจ่ดั
งานส าคญัต่างๆ ในบรเิวณเดยีวกนัยงัเป็นทีต่ ัง้ของ แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอม็มานูเอล ทีน่บัว่าเป็นชอ้ปป้ิงอา
เขตทีส่วยทีส่ดุในอติาลมีากวา่ 100 ปี พรอ้มถ่ายรปูกบัอนุสาวรยี์ของ ลโิอนารโ์ด ดารว์นิช ีจติรกรเอกทีโ่ดง่
ดงัจากภาพโมนาลซิ่า **เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้า อิสระให้ท่านรบัประทาน
อาหารค า่ตามอธัยาศยั**    

 สมควรแกเ่วลานดัหมายน าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Novotel Malpensa หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีเ่จด็  16 เม.ย.63 มิลาน-สนามบินมารเ์พน็ซ่า (อิตาลี) 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 ใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั จากนัน้ใหท้่านเชค็เอ๊าท์จากทีพ่กั  

สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินมารเ์พน็ซ่าและเผือ่เวลาให้ท่านท าคืนภาษีท่ี
สนามบิน 

13.05 น.  ออกเดินทางจากสนามบินมารเ์พน็ซ่า โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG941 
 

วนัทีแ่ปด 17 เม.ย.63 สนามบินสุวรรณภมิู  
05.55 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ..โดยสวสัดิภาพ... 

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
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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**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

 

 
รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไม่ได้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอท าการเปลี่ยนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมืองใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 
 
 

อตัราค่าเดินทาง  10-17 เม.ย.2563 

 

Italy-Swiss with Bernina Express 
อิตาลี-สวิตเซอรแ์ลนด ์กบัรถไฟสาย 
เบอรนิ์น่าเอก๊ซเ์พรส 8 วนั  (TG) 

ราคารวมตัว๋โดยสาร ราคาไม่รวมตัว๋โดยสาร 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 68,900 38,500 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 66,900 38,500 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มเีตยีงเสรมิ 64,900 36,500 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 8,900 8,900 

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

เรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย 
 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 

หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจาก

ยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ

จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทตูพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิวมือ 



Italy-SwisswithBerninaExpress8D/TG (MXP-MXP), 10-17Apr2020   7 

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

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสารแล้ว แล้วเดินทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการพ านักอยู่
ในประเทศอื่นมากกว่าในประเทศสวิตเซอรแ์ลนดห์รือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพ านักนานกว่าในเขตประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์ท่านจะต้องด าเนินการยื่นวีซ่าท่ีประเทศนัน้ๆ แทน โดยท่านจะต้องด าเนินการด้วยตนเอง โดย
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการยื่นวีซ่าประเทศนัน้ๆ ไม่ได้รวมในราคาทวัรเ์ช่นเดียวกนั 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Thai Airways เสน้ทาง กรงุเทพฯ-มลิาน-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบ ุ(2-3 / หอ้ง) *บางโรงแรมหรอืบางเมอืงอาจไมม่หีอ้งแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิาร* 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ, คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการ 
 คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คา่บรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, คา่อาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่18 
พ.ย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไข
ของสายการบนิ   

 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้และบรกิารดา้นเอกสารนัดหมายและงานวซี่า ท่านละ 3,500 บาท เรยีกเกบ็และช าระพรอ้ม

คา่ทวัรง์วดสดุท้าย 
 คา่ทปิพนักงานขบัรถ,คา่ทิปไกดท์อ้งถิน่และคา่ทิปหวัหน้าทวัร ์เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 1,800 บาท เรยีกเกบ็

และช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสุดทา้ย 
 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท์ คา่ซกัรดี หรอื

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้โดยมไิดค้าดหมายหรอืคา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่น ้าดืม่ระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดืม่ระหว่างทวัร)์  
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่บรกิารพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร์ 
 คา่ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
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การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไมเ่กนิ 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของท่าน

นัน้ๆ (เงือ่นไขคา่มดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องช าระคา่มดัจ า 20,000.- บาท และคา่วซี่าตามทีส่ถานทูต

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่ามดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 

 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

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

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไมส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

 บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่วา่จ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในรายละเอยีดของการแพอ้าหารรนุแรง หรอืการแพอ้าหารหลายชนิดของผูเ้ดนิทาง ดงันัน้ท่านที่
แพอ้าหารเลก็น้อยควรเตรยีมยาประจ าตวัไปดว้ย หรอืไมส่ามารถจองทวัรไ์ดใ้นกรณีท่านทีแ่พอ้าหารหลายชนิดหรอืแพ้
อาหารในระดบัรนุแรง 

 ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เนื่องจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บัความ
สะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  
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 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนที่
เกนิ 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่ชดัเจน
ในเรือ่งการสูบบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

 กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ช ัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัที่คณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

 หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร์ 

 

 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

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

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

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Italy-SwisswithBerninaExpress8D/TG (MXP-MXP), 10-17Apr2020   10 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 

ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วนั 

- ผูย้ื่นค าร้องต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมือ ณ วนันัดหมายยื่นค าร้องท่ีศนูยย์ื่น 

- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทตูและศนูยย์ื่น 

- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย์ื่น โดยผูย้ื่นค าร้องต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 

- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค าร้องช าระเงินด้วยตนเอง 

- ผูย้ื่นค าร้อง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีสุด พร้อมกรอกข้อมลูเบื้องต้นส าหรบัเพ่ือใช้ในการ

ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พร้อมเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผู้แทน 

ยกเว้น ผูย้ื่นค าร้องสูงอายุมากๆ หรือเดก็เลก็มากๆ 

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

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

เปลี่ยนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเว้น ส าเนาหนังสือสญัญาซ้ือ

ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบเุจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพื่อหลีกเลี่ยง

ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ื่นค าร้องจะต้องช าระด้วยตนเอง 

 
o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรุณาเตรยีมเล่มเกา่ให้ดว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 
เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่า (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแท็กเลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุน้อยกวา่ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรณุา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
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o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน และระบวุนัลางานหรอืระบวุนัทีเ่ดนิทางอย่างชดัเจน (หนงัสอืรบัรองการ
ท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบตุ าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชดุ (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ ่ากวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

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

แสดงส าเนาสตูบิตัรบตุร ทัง้นี้เพื่อแสดงความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธ์ไมส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่านี้)   

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

o หลกัฐานการเงิน   
-  สเตทเม้นท์จากธนาคารบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั ขอยอ้นหลงั 6 เดอืน และอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุ
หรอืไมต่ ่ากวา่ 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัชี 
- กรณีมเีงนิฝากในบญัชนี้อยเกนิไปใน 1 เล่มหรอื 1 บญัช ีกรณุาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ยหรอื statement 

บญัชอีื่นรว่มดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจ า เป็นตน้ 
- กรณีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองคา่ใชจ้่าย

ใหบ้คุคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบคุวามสมัพนัธ์เพื่อชีแ้จงต่อสถานทูตอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่
สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิใน
บญัชนี้อย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้ม
ระบชุือ่และความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 
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- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหมทุ่กคร ัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถิตใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ 
จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบเุท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายุโรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไมเ่หมอืนกบัความเป็นจริงหรือไมเ่หมอืนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศูนยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถว้น อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แมบ่า้น / อาชีพอิสระ /  

ไมไ่ด้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการท 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  านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด .................................................................... ..............) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

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

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

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

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

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

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัช ัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) .............................................. ................. 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

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

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครัง้น้ี (ระบุ)........................................................................................................          

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

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

    รวม ........... วนั 

   

   ทา่นเคยไดร้บัการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  
 

   กรณีท่ีทา่นเคยไดร้บัการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
 

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



Italy-SwisswithBerninaExpress8D/TG (MXP-MXP), 10-17Apr2020   15 

 

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

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

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

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

 

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

 

 
 

 


