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สวิส-อิตาลี 8 วนั 
มิลาน-เซ้นตม์อริตซ์-ลูเซิรน์-ยอดเขาทิทลิส-อินเทอรล์าเก้น- 

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

              ชอ้ปป้ิง Fidenza Village Outlet  
 

บินตรง...โดยสายการบินไทย (TG) 
 

มิลาน เมอืงใหญ่และมจี านวนประชากรสงูทีสุ่ดในอติาล ีและยงัไดช้ือ่ว่าเป็นศนูยร์วมของแฟชัน่ดไีซน์เนอรช์ือ่ดงัของ
อติาล ี 

เซ้นต์มอริทซ์  เมอืงตากอากาศหรใูนหุบเขาของสวติเซอรแ์ลนด ์ในมลรฐัเกราบรุนเดิ้น Graubunden รฐัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเขต
แนวเทอืกเขาแอลป์ ตัง้อยู่บนระดบัความสงู 1,775 เมตร  

ลเูซิรน์ เมอืงสวยทีต่ ัง้อยู่รมิฝ ัง่ทะเลสาบแห่งสีพ่นัธรฐั หรอืเวยีวาลดส์ตรทัซ ีและเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ด
แห่งหนึง่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์  

อินเทอรล์าเก้น  เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ ัง้รมิฝ ัง่ของ 2 ทะเลสาบคอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ ์และเป็นเมอืงท่องเทีย่วดงัของ
สวสิฯ มยีอดเขาสงูเขตเทอืกเขาแอลป์ ทีต่ ัง้ของยอดเขาจุงฟราว Top of Europe 
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ทิทลิส  ยอดเขาทีไ่ดร้บัความนิยมจากทัว่โลก มหีมิะปกคลุมตลอดปี ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของแนวเทอืกเขาแอลป์ สามารถ
  นัง่กระเชา้ขึ้นลงได ้โดยกระเชา้ใหม่ล่าสุดสามารถหมุนรอบทศิทาง 360 องศา สามารถชมทศันียภาพได ้
  โดยรอบโดยสถานีกระเชา้อยู่ทีเ่มอืงแองเกลิเบริก์   
เซอรแ์มท หมู่บ้านเซอรแ์มททีน่่ารกัๆ และมบีรรยากาศสบายๆ ลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม ดว้ยเป็นเมอืงปลอดพาหนะที ่

วุ่นวาย 
โคโม่  เมอืงรมิทะเลสาบชือ่เดยีวกนักบัชือ่เมอืง  ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยงามทีสุ่ดของอติาล ีในแควน้ลอมบาร์

เดยี ตัง้อยูท่างตอนเหนือของประเทศอติาล ีบรเิวณเชงิเทอืกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโมลอ้มรอบดว้ยภูเขาสงูที ่
ยงัมปี่าไมเ้ขยีวชะอุ่ม มกี าแพงธรรมชาตเิป็นฉากหลงัอนังดงามอลงัการใหก้บัดนิแดนบรเิวณน้ี และมหีมิะปก
คลุมอยู่ตลอดปี 

มาราเนลโล่ เมอืงทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของ พพิธิภณัฑเ์ฟอรร์ารี ่  Ferrari Museum ไดร้บัการเปิดตวัเป็นครัง้แรกในปี ค.ศ.1990 และ
มกีารก่อสรา้งอาคารใหม่เพิม่ขึ้นเพือ่รองรบันกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาเยีย่มชม และยงัเป็นสถานทีท่ีเ่ตม็ไปดว้ย
เรือ่งราวของเอนโซ่เฟอรร์ารี ่นกัแข่งชือ่ดงัระดบัโลก และบรรจุเรือ่งราวต่างๆ เกีย่วกบัการแข่งรถ และรถ
แบบต่างๆ  

 

ก าหนดการเดินทาง  10-17 เม.ย.2563  

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

 Airways เคาน์เตอร ์(ROW) D7-12 เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยต้อนรบัและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและ
 สมัภาระ 

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

 

วนัทีส่อง 11 เม.ย.63 มิลาน (อิตาลี)เซ้นต์มอริตส-์ลเูซิรน์ (สวิตเซอรแ์ลนด)์  
00.10 น.  ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี  โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG-940  
07.35 น.  เดินทางถึงสนามบินมารเ์พน็ซ่า ประเทศอิตาลี ให้ท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทางและตรวจรบั
  สมัภาระ รถโคช้รอรบัจากนัน้นําท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่เขตประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยเดนิทางเขา้สู่
  เมืองซงัต์มอริทซห์รอืเซ้นต์มอริทซ์ St.Moritz (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงตากอากาศชื่อดงั
  ในหุบเขาของสวติเซอรแ์ลนด ์ในมลรฐัเกราบรุนเดิน้ Graubunden รฐัทีใ่หญ่ทีสุ่ดและอยู่บนยอดเขาสงูของ
  แนวเทอืกเขาแอลป์ บนระดบัความสงู 1,775 เมตร และเป็นอกีเมอืงหน่ึงทีเ่ป็นศนูยก์ลางสาํหรบัคนรกักฬีาที่
  ดทีีสุ่ดในโลก และยงัไดร้บัโอกาสใหเ้ป็นเจา้ภาพในการจดัการแข่งขนักฬีาโอลมิปิคฤดหูนาวถงึ 2 ครัง้ ผ่านชม
  ทะเลสาบเซน้ต์มอรทิซ ์ชื่อเดยีวกบัชื่อเมอืงทีม่ทีวิทศัน์งดงาม ยามฤดรูอ้นทะเลสาบจะส่องประกายเป็นสเีขยีว
  มรกต สะทอ้นภาพของภูเขาทีอ่ยู่โดยรอบ หากเป็นฤดหูนาว ทะเลสาบจะกลายเป็นลานน้ําแขง็ขนาดใหญ่ 
  ชาวเมอืงสามารถลงเล่นสเกต็ไดจ้นมกีารจดัการแข่งขนัไดด้ว้ย    
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่เมืองลเูซิรน์ Lucerne เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหน่ึงของสวสิทีห่ลายท่านอาจจะเคยไปเยอืน

มาแลว้ แต่ลเูซริน์กย็งัคงมคีวามสวยงามเหมอืนเดมิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) นําท่านชม
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อนุสาวรียสิ์งโตและถ่ายรปูกบัสะพานไม้ชาเพล สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 ประดบัตกแต่งบนโครง
หลงัคาหน้าจัว่ดว้ยภาพวาดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภาพเขยีนเหล่าน้ีเป็นการเล่าเรื่องราวประวตัคิวามเป็นมา
ของเมอืงลเูซริน์ โดยมหีอคอยน้ํา Wasserturm ซึง่เดมิใชเ้ป็นทีคุ่มขงันกัโทษและเกบ็เอกสารรวมทัง้ของมค่ีา
ของเมอืงไว ้หอคอยน้ีมลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีานเชื่อมตดิอยู่กบัสะพานสรา้งขึน้ราวปี ค.ศ. 
1300สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมไ้ปเมื่อปี ค.ศ.1993 แลว้กม็กีารบูรณะใหม่จนมสีภาพใกลเ้คยีงของเดมิ 
(ภาพวาดดัง้เดมิถูกไฟไหมไ้ปมาก) สะพานชาเพลน้ีถอืเป็นสะพานไมท้ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในยุโรป จากนัน้อสิระให้
ท่านไดเ้ดนิเล่นชมเมอืงลเูซริน์หรอืเลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ 

ค า่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจนี  
 นําท่านเขา้สู่ทีพ่กัระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า  
 
วนัทีส่าม 12 เม.ย.63 ลเูซิรน์-อินเทอรล์าเก้น-ทาช (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่สถานีกระเชา้ที ่เมืองแองเกิลเบิรก์ Engelberg เมอืงเลก็ๆ บนเขาสงูอยู่ในรฐัออบวลัเดิน้ 

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ ชื่นชมทศันียภาพทีส่วยงามของหุบเขาแอลป์จนถงึสถานี
กระเชา้หรอืเคเบิ้ลคาร ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี ให้ท่านได้มีโอกาสสมัผสักบัการนัง่กระเช้า
รุ่นใหม่ในหลากหลายแบบ กระเช้าขนาด 6-8 ท่ีนัง่ต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่และกระเช้าท่ีหมุนรอบ
ตวัเองไปด้วยในขณะท่ีเคล่ือนท่ี เพ่ือให้ท่านจะได้ช่ืนชมกบัวิวสวยๆ ในแบบ 360 องศา จนถงึบน 
ยอดเขาทิทลิส Mt.Ttilis เป็นยอดเขาทีม่คีวามสงูทีสุ่ดใตอนเหนือของเขตประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทีม่คีวาม
สงูถงึ 3,028 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล ชมทศันียภาพอนังดงามกบัหมิะปกคลุมตลอดปี และยงัเป็นแหล่งของ
นกัเล่นสกชีัน้ดใีนช่วงฤดหูนาวดว้ย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant 
บ่าย นําท่านเดนิทางลงจากยอดเขาททิลสิดว้ยกระเชา้ไฟฟ้า จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เมืองอินเทอรล์าเก้น 

Interlaken เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ ัง้รมิฝ ัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ ์(ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) นําท่านชมเมอืงอนิเทอรล์าเกน้ เมอืงน้ียงัใชเ้ป็นทีถ่่ายทาํของกองละครเรื่องลขิติรกัหรอื 
The Crown Princess อกีดว้ย ใหท้่านเดนิเล่นเมอืงน่ารกัอย่างอนิเทอรล์าเกน้พรอ้มเลอืกซือ้ของฝาก
รวมถงึชอ้ปป้ิงรา้นคา้ต่างๆ สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่เมอืงทาช โดยใชเ้สน้ทางลอดอุโมงค์ Furka 
Tunnel (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) นําท่านเดนิทางถงึเมืองทาช Taesch เมอืงเลก็ๆ น่ารกัที่
รายลอ้มไปดว้ยยอดเขาสงูมากมายเป็นทศันียภาพทีส่วยมากๆ อกีจุดหน่ึง 

 นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
ค า่ รบัประทานอาหารคํ่าทีโ่รงแรม จากนัน้อสิระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
วนัทีสี่ ่  13 เม.ย.63 ทาช-เซอรแ์มท-ทาช (สวิตเซอรแ์ลนด)์-โคโม่ (อิตาลี) 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําท่านนัง่รถไฟสู่ เมืองเซอรแ์มท ด้วย Shuttle Train เดนิทางถงึเมอืงเซอรแ์มท มเีวลาใหท้่านเดนิเล่น

ลดัเลาะเทีย่วชมหมู่บ้านเซอรแ์มททีน่่ารกัๆ และมบีรรยากาศสบายๆ ลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม ดว้ยเป็นเมอืง
ปลอดพาหนะทีวุ่่นวาย โดยหา้มรถทีใ่ชแ้ก๊สและน้ํามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ ทีม่ไีวบ้รกิาร
นกัท่องเทีย่ว สรา้งบรรยากาศทีแ่ปลกตา เดนิเล่นชอ้ปป้ิงสนิคา้คุณภาพดขีองสวสิมากมาย  หากท่านมเีวลา
หรอืในวนัทีอ่ากาศเอื้ออํานวย จากเมอืงดา้นล่างน้ีหากสภาพอากาศดแีละสดใด จะสามารถมองเหน็ยอดเขา
แมทเทอรฮ์อรน์ ทีค่วามสงู 3,833 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล  ซึง่ความสงูของ ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ สงูเด่น
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เป็นสง่าท่ามกลางเทอืกเขาแอลป์ ดว้ยความสงู 4,447 เมตรจากระดบัน้ําทะเล และมรีปูทรงทีเ่ป็นเอกลกัษ์
เฉพาะตวัของแมทเทอรฮ์อรน์ แบบสามเหลีย่มคลา้ยปิรามดิทีจุ่ดสงูสุดบนยอดเขา เรยีกไดว้่าเป็นยอดเขาที่
งดงามทีสุ่ดในสวสิ และมคีวามโดดเด่นไปอกีเมื่อเอกลกัษณ์เฉพาะตวัน้ีไดเ้ป็นโลโกข้องชอ็คโกแลต็ดงัทบั
เบอรโ์รน และผูผ้ลติภาพยนตรร์ายใหญ่พาราเมา้ทพ์คิเจอรส์ ซึง่ความงดงามน้ีเอง สวยงามราวภาพวาดบวก
กบัทะเลสาบแสนงามในยามฤดรูอ้น ซึง่สะทอ้นความงามบนยอดเขาทีม่หีมิะปกคลุมตลอด 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นําท่านนัง่รถไฟชทัเท้ิลเทรนกลบัสู่เมืองทาช จากนัน้รถโคช้นําท่านเดนิทางขา้มพรมแดนเขา้สู่เขต

ประเทศอติาลอีกีครัง้ นําท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองโคโม่ Como (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) เป็น
เมอืงหน่ึงในแควน้ลอมบารเ์ดยี พรมแดนระหว่างประเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ละอติาล ีเมอืงเอกของจงัหวดัโค
โม่ ซึง่ชื่อจงัหวดัและชื่อเมอืงเป็นชื่อเดยีวกนั และเป็นเมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมของนกัท่องเทีย่ว มทีะเลสาบ
โคโม่เป็นทะเลสาบสาํคญัของเมอืง 

ค า่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจนี  
 นําท่านเขา้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า  
 
วนัทีห้่า  14 เม.ย.63 โคโม่-มาราเนลโล่-ช้อปป้ิง Fidenza Village-มิลาน (อิตาลี) 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําท่านชมเมอืงโคโม่ ใหท้่านชมและถ่ายรปูอนุสรณ์สถานทหารของเมอืงโคโม่ มลีกัษณะหอสงู 30 เมตร หนั

หน้าออกสู่ทะเลสาบโคโม่ ภายในประกอบไปดว้ยเสาหนิแกรนิตทีม่น้ํีาหนกัถงึ 40 ตนัพรอ้มกบัการสลกัชื่อ
ของเหล่าทหารทีร่่วมรบในสงครามโลกครัง้ที ่1 กว่า 650 นาย ใกลก้นันัน้เป็นมหาวหิารโวเทยีโน่หรอืวหิาร
โวลท่า ไดร้บัการก่อสรา้งขึน้เน่ืองในโอกาสเฉลมิฉลองครบ 100 ปี ดว้ยรปูแบบการตกแต่งแบบนีโอคลาสสคิ 
ใหท้่านถ่ายรปูและชมภายนอกมหาวหิาร และวหิารโคโม่ ทีส่รา้งขึน้ในรปูแบบโรมนัคาทอลคิ ถอืเป็นอาคาร
ทีส่าํคญัอกีแห่งหน่ึงของแควน้ลอมบารเ์ดยี ใหท้่านเดนิเล่นชมโบสถ์สาํคญัต่างๆ บรเิวณรมิทะเลสาบโคโม 
ซึง่ไดช้ื่อว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยงามทีสุ่ดของอติาล ีในแควน้ลอมบารเ์ดยี ทางเหนือของประเทศอติาล ีบรเิวณ
เชงิเทอืกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโม่ลอ้มรอบดว้ยภูเขาสงูทีย่งัมปี่าไมเ้ขยีวชะอุ่ม หลายจุดบนชายฝ ัง่เป็นช่อง
เขาแคบและหน้าผาทีส่วยงาม ทางเหนือของทะเลสาบคอืเทอืกเขาแอลป์ยาวเหยยีดสุดสายตาเป็นกาํแพง
ธรรมชาตทิีส่รา้งฉากหลงัอนังดงามอลงัการใหก้บัดนิแดนบรเิวณน้ี เทอืกเขาแอลป์นัน้มหีมิะปกคลุมอยู่ตลอด
ปี จงึทาํใหส้ามารถเล่นสกหีมิะไดต้ลอดเวลา จงึเป็นจุดดงึดงูใหผู้ค้นจากทัว่โลกหลัง่ไหลมาท่องเทีย่วพกัผ่อน
กนัอย่างไม่ขาดสาย จากนัน้นําท่านเดนิทางต่อสู่เมืองมาราเนลโล่ Maranello (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
3.30 ชัว่โมง)    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นําท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์ฟอรร์ารี่ Ferrari Museum ตัง้อยู่บนพืน้ทีบ่รเิวณโรงงานในเมอืงมาราเนลโล่ 

ไดร้บัการเปิดตวัเป็นครัง้แรกในปี ค.ศ.1990 และจากนัน้ในปี ค.ศ.2004 มกีารก่อสรา้งอาหาคารใหม่เพิม่ขึน้
เพื่อรองรบันกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาเยีย่มชมจนทาํใหม้พีืน้ทีจ่ดัแสดงรวมถงึสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ รวม 
2,500 ตารางเมตร นําท่านรบัฟงัเรื่องราวและประวตัขิองนายเฟอรร์ารี ่นกัแข่งชื่อดงัของโลก พรอ้มชมการ
จดัแสดงเรื่องราวทุกอยางทีเ่กีย่วขอ้งกบัเฟอรร์ารี ่ทีม่จีุดเริม่ต้นในปี ค.ศ.1929 โดยมรีถสปอรต์มากกว่า 40 
รุ่น อาท ิ 250GTO, F40, F50 และจะมกีารสลบัสบัเปลีย่นหมุนเวยีนไป รวมถงึความสาํเรจ็ต่างๆ ของโลก
ของมอเตอรส์ปอรต์ โดยเฉพาะ F1 ทีถ่อืว่าเป็นสิง่ทีแ่บรนดน์ี้ยดึถอืมาโดยตลอด ซึง่มกีารจดัแสดงรถแขง่ 

 ทีค่วา้แชมป์โลกในชว่งปี ค.ศ.1998-2008 รวมถงึถว้ยรางวลัมากกว่า 110 ใบและหมวกของนกัแขง่ทีถ่อืว่า
เป็นคนสาํคญัของทมี เช่น Gerhard Berger, Nigel Mansell, Alain Prost, Gilles Villeneuve และ Michael 
Schumacher ชมหอ้งทาํงานของเอนโซ่เฟอรร์ารี่, หอ้งจดัแสดงรถแข่งขนาดใหญ่ทีนํ่าเอารถแข่งฟอรม์ลู่า 1 
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ในยุคปจัจุบนัมาจดัเรยีงเป็นครึง่วงกลม และยงัจดัแสดงส่วนของถ้วยรางวลัทีน่กัขบัของทมี Scuderia 
Ferrari ไดร้บัจากการแข่งขนัรถในรายการต่างๆ ตัง้เรยีงรายอยู่บนชัน้วางของภายในตู้กระจกขนาดยกัษ์ 
และใหท้่านเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึหรอืของฝากจากแบรนดเ์ฟอรร์ารี ่อาท ินาฬกิา หมวก หนงัสอื รองเทา้ แว่น
กนัแดด เสือ้แจค็เกต็ เป็นต้น สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางต่อสู่ ฟิเดนซ่า Fidenza (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ ัง้อยู่ในเขตประเทศอติาล ีระหว่างเมอืงเวนิสและเมอืงมลิาน ใหช้อ้ปป้ิงสนิคา้
ต่างๆ ที ่Fidenza Village Outlet แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นําในราคาพเิศษ อาท ิArmani, Prada, 
Michael Kors, Paul Smith, Nike, Calvin Klein, Fossil, Furla, Diesel, Valentino, Vasace, Dolce & 
Gabbana, Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, Coach, New Balance, Asics, Camper, 
Samsonite, Swatch เป็นต้น **เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ ให้ท่านอิสระ
รบัประทานอาหารคํา่ภายในเอ๊าท์เลต็**  

  สมควรแก่เวลานดัหมายนําท่านเดนิทางสู่ เมืองมิลาน หรือมิลาโน Milan (ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  
 เมอืงหลกัของแควน้ลอมบารเ์ดยีและเป็นเมอืงสาํคญัทางภาคเหนือของประเทศอติาล ีมชีื่อเสยีงในดา้น

แฟชัน่และศลิปะ ซึง่มลิานถูกจดัใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ในลกัษณะเดยีวกับนิวยอรค์  ปารสี  ลอนดอน และ
โรม นอกจากน้ียงัเป็นทีรู่จ้กัในดา้นอุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหล่งผลติรถยนต ์อลัฟา โรมโีอ รวมไปถงึ
สโมสรฟุตบอลอนิเตอรม์ลิานและสโมสรฟุตบอลเอซมีลิาน 

 นําท่านเขา้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า  
 
วนัทีห่ก  15 เม.ย.63 มิลาน-สนามฟตุบอลเอซีมิลาน-มิลาน (อิตาลี) 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําท่าน เดนิทางสู่ สนามฟตุบอลซานซีโร่ San Siro Stadium (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท)ี สนามเหยา้ของ

สโมสรฟุตบอลอนิเตอรม์ลิานและเอซมีลิาน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1925 และเปิดใชใ้นปีต่อมา สามารถจุคนได้
ทัง้หมดราว 83,000 คนและยงัไดใ้ชเ้ป็นสนามสาํหรบันดัชงิชนะเลศิในรายการยฟู่าแชมเป้ียนสล์กี นําท่าน
ชมสนามภายในรวมถงึพพิธิภณัฑท์ีแ่สดงเรื่องราวเกีย่วกบัสนามเหยา้แห่งน้ีและเรื่องราวของนกัเตะชื่อดงั
ของสโมสรและถ้วยรางวลัต่างๆ มากมาย และใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึต่างๆ เป็นของฝากจากชอ้ป 

 เมกะสโตร ์อาท ิเสือ้แจค็เกต็ เสือ้ยดื กางเกง ฟุตบอล อุปกรณ์กฬีาต่างๆ รวมถงึของทีร่ะลกึอกีมากมาย   
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นําท่านเดนิทางกลบัเขา้สู่มลิาน นําท่านชมจตุัรสัสกาล่าและรปูป ัน้ดาวนิช ีและให้ท่านถ่ายรปูและชมความ

ยิง่ใหญ่ภายนอกของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลานหรือมิลานดโูอโม มหาวหิารหนิอ่อนแบบกอธคิทีใ่หญ่เป็น
อนัดบั 3 ในยุโรป สรา้งในปี ค.ศ.1386 ดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิผสมผสานกนัเป็นสถาปตัยกรรมแบบ
ตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 500 ปี มคีวามวจิติรงดงามและประดบัประดาไปดว้ย
รปูป ัน้นบักว่า 3,000 รปู มหีลงัคายอดเรยีวแหลมจาํนวน 135 ยอด บนสุดมรีปูป ัน้ทองขนาด 4 เมตรของ
พระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ มลีานกวา้งดา้นหน้าดโูอโมทีม่อีนุสาวรยีพ์ระเจา้วกิเตอรเ์อมมานูเอลที่ 2 ทรง
มา้คอืสถานทีจ่ดังานสาํคญัต่างๆ ในบรเิวณเดยีวกนัยงัเป็นทีต่ ัง้ของ แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอม็มานูเอล ทีน่บัว่า
เป็นชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยทีสุ่ดในอติาล ีมากว่า 100 ปี พรอ้มถ่ายรปูกบัอนุสาวรยีข์อง ลโิอนารโ์ด ดารว์นิช ี
จติรกรเอกทีโ่ด่งดงัจากภาพโมนาลซ่ิา ใหท้่านมเีวลาชอ้ปป้ิงเพิม่เตมิจากย่านน้ีพรอ้มอสิระใหท้่านเลอืกทาน
ไอศครมีแสนอร่อยและรา้นคา้รา้นอาหารต่างๆ มากมาย **เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือ
สินค้าต่างๆ ให้ท่านอิสระรบัประทานอาหารคํา่บริเวณดโูอโม่และห้างสรรพสินค้า** 

สมควรแก่เวลานดัหมายนําท่านเขา้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

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

ใหท้่านเชค็เอ๊าทจ์ากทีพ่กั จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ Sforza Castle ป้อมปราการแห่งมลิานทีถ่อืว่าใหญ่ทีสุ่ด
ในยุโรป สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่15 โดยฟรานเซสโก ้สฟอรซ์า ดยุคแห่งมลิานต่อมาไดม้กีารบูรณะเพิม่เตมิ
ในช่วงศตวรรษที ่16 ละ 17 ปจัจุบนัเป็นพพิธิภณัฑแ์ละแกลเลอรีเ่กบ็งานศลิปะ นําท่านเดนิชมภายนอกของ
ป้อมปราการ  สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินมารเ์พน็ซ่า 

14.05 น.  ออกเดินทางจากสนามบินมารเ์พน็ซ่า โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG941 
 

วนัทีแ่ปด 17 เม.ย.63 สนามบินสวุรรณภมิู   
05.30 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ..โดยสวสัดิภาพ... 

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

 

 
รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ  

ท่ีไมค่าดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไมไ่ด้รบัการยืนยนั  
บริษทัฯ ขอทาํการเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมอืงใกล้เคียงให้  

ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 

 
 
 

อตัราค่าเดินทาง  10-17 เม.ย.2563  

 

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

อตัราค่าบริการ 

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

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 
**ไมร่วมค่าบริการด้านนัดหมายวีซ่าและเอกสารด้านวีซ่าท่านละ 3,900 บาท //  
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ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ิน และค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท  
เรียกเกบ็และชาํระพร้อมค่าทวัรง์วดสุดท้าย 

 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุํา่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจาํนวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตํา่กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาํระมดัจาํ หลงัจาก

ยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ

จดัเตรียมเอกสารสาํหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ดาํเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิวมือ 

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ ชาํระค่าธรรมเนียมในการทาํตัว๋อยู่ต่อท่ีสนามบินเดิมได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนัท่ี
เดินทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัในวนันัน้ๆ จะสามารถยืนยนัการ
เดินทางได้ และการย่ืนวีซ่าจะต้องแยกย่ืนวีซ่าเด่ียว ประกนัต่างๆ ผู้เดินทางจะต้องซ้ือเพ่ิมเติมเพ่ือให้ครอบคลมุ
กบัวนัท่ีเดินทาง ซ่ึงค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีไม่รวมในราคาทวัร ์

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสารแล้ว แล้วเดินทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการพาํนักอยู่
ในประเทศอ่ืนมากกว่าในประเทศสวิตเซอรแ์ลนดห์รือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพาํนักนานกว่าในเขตประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์ท่านจะต้องดาํเนินการย่ืนวีซ่าท่ีประเทศนัน้ๆ แทน โดยท่านจะต้องดาํเนินการด้วยตนเอง โดย
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการย่ืนวีซ่าประเทศนัน้ๆ ไม่ได้รวมในราคาทวัรเ์ช่นเดียวกนั 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Thai Airways เสน้ทาง กรุงเทพฯ-มลิาน-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2-3 / หอ้ง) *บางโรงแรมหรอืบางเมอืงอาจไม่มหีอ้งแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิาร* 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
 ค่ารถรบัส่งระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ี 
 ค่าบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัซึง่เดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่20 
ส.ค.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน้ํามนัหรอืภาษใีดๆ จะต้องมกีารชาํระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของ
สายการบนิ   

 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาเชงเกน้และบรกิารดา้นเอกสารนดัหมายและงานวซ่ีา  ท่านละ 3,900 บาท เรยีกเกบ็และชาํระพรอ้ม

ค่าทวัรง์วดสุดทา้ย 
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 ค่าทปิพนกังานขบัรถ,ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และค่าทปิหวัหน้าทวัร ์เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 1,800 บาท เรยีกเกบ็
และชาํระพรอ้มค่าทวัรง์วดสุดทา้ย 

 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้โดยมไิดค้าดหมายหรอื ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน้ําดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน้ําดื่มระหว่างทวัร)์  
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าบรกิารพนกังานยกกระเป๋าทุกแห่ง 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร์ 
 

การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน สาํหรบัการจองทวัรส์่วนทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัทาํการแต่ไม่เกนิ 90 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจาํค่าตัว๋โดยสารของท่าน

นัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามดัจาํตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจาํทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องชาํระค่ามดัจาํ 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซ่ีาผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่ามดัจาํ  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหตุ  

 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เน่ืองจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุทาํให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามกาํหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์  

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย 
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 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในรายละเอยีดของการแพอ้าหารรุนแรง หรอืการแพอ้าหารหลายชนิดของผูเ้ดนิทาง ดงันัน้ท่านที่
แพอ้าหารเลก็น้อยควรเตรยีมยาประจาํตวัไปดว้ย หรอืไม่สามารถจองทวัรไ์ดใ้นกรณีท่านทีแ่พอ้าหารหลายชนิดหรอืแพ้
อาหารในระดบัรุนแรง 

 ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปีญัหาดา้นสุขภาพหรอืต้องมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่้องการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่้องใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นต้น ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกสาํหรบัผูท้ีม่ปีญัหาขา้งต้น  

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในน้ําหนกัส่วนที่
เกนิ 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

 กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นต้องดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เน่ืองจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

 หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

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

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติํ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีาง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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o หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํา่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะต้องไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะต้องมหีน้าว่างสาํหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นคาํรอ้งขอวซ่ีา  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่

จาํเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย 
บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  

 
o รปูถา่ยสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จาํนวน 2 รปู เน้น

ขนาดใบหน้า  

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทตูอิตาลี 
***การย่ืนวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS ITALY *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซ่ีา 15 วนัทําการ  
เอกสารในการขอวซ่ีา  (กรุณาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูอติาลไีม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซ่ีา  
2. สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาํเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพาํนกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกต้องจะช่วยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทตูง่ายขึน้ 
หมายเหตุ  กรณีลกูคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซ่ีา ลกูคา้ต้องแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 
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- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เน่ืองจากสถานทตูจะต้องสแกนรปูลงบนวซ่ีา (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวกหรอืเครื่องประดบั 

บดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊อายส ์** 
 

o สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุตํา่กว่า 20 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุตํ่ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ทาํงาน, เบอรบ์้านและเบอรมื์อถือ  
o สาํเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
o สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o สาํเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o สาํเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

 *** การสะกดช่ือ นามสกลุของผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดินทาง มิเช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบัพิจารณา (ส าคญัมาก) *** 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน (หนงัสอืรบัรองการทาํงานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซ่ีา) เป็นต้น 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะต้องคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ สาํเนาบตัรประจาํตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการทาํงานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซ่ีา) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนังสือรบัรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคดัมาไม่ตํา่กว่า 3 เดือน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแมบ่า้น   
 หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บ้าน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพื่อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบุีตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

 
- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไมมี่รายได้  จะต้องมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน

ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบื้องต้น ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ  (กรณีน้ีหาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นคาํรอ้งขอวซ่ีาน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา   ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา 
 จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

o หลกัฐานการเงิน   
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- ใช้ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั อพัเดทไม่เกิน 7 วนัก่อนย่ืนพร้อมถ่ายส าเนา
ย้อนหลงั 6 เดือนแสดงช่ือเจ้าของบญัชี  โดยช่ือและนามสกลุต้องสะกดให้ถกูต้องตามหน้า
หนังสือเดินทาง  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาํเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปจัจุบนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ตํ่ากว่า 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสุด ไม่ตํ่ากว่า 7 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซ่ีา แต่หากใช้ statement แลว้ยงัคงไม่มกีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้าํหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเน่ืองจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาํเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจาํ 
เป็นต้น 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ต้องทาํจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษ
พรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถานทตู 1 ฉบบั โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะต้องมสีาํเนาสมุดบญัชกีารเงนิ
ส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝา่ยทีม่กีารเงนิมากกว่าต้องทาํ
จดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 

*** สถานทูตไมร่บับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี ***  ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมือ่กลบัสู่ภมิูลาํเนา   

o กรณีเดก็อายุตํา่กว่า 20 ปี (กรณีไมไ่ด้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)   
- จะต้องมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝา่ยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นคาํรอ้งใหม่กต็้องชาํระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
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***  หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซ่ีา ท่านสามารถจะต้องแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต่้องใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื่นวซ่ีาและท่านไม่สามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั 
ท่านนัน้จะต้องมายื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 
 
 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ

ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์กเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
หลกั   

                     
*********************************************************************************************************** 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนนําเอกสารส่ง

ย่ืนคาํร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 

กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 

(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด
ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการทาํเอกสารออนไลน์ต่อไป) 

 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมกีารเปลี่ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกดิ .................................................  

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

     สถานที่เกดิ ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ...............................................................  

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบยีน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
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3.   กรณีทา่นที่แตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรือไมก่ต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................  

      วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่เกดิ สาม-ีภรรยา .....................................  

 

4. ที่อยูปั่จจุบนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ).....................................................................................................  

   .............................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์.................................. 
   ที่อยูปั่จจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)............................................ 

  ......................................................................................................................................................................  
     รหสัไปรษณีย ์...................................................  โทรศพัทบ์า้น ...................................................................  
 โทรศพัทมื์อถือ.................................................  อีเมลล ์...........................................................................   

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

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กจิการที่ท  าน้ันเกี่ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................)  

 กรณีประกอบอาชพีอสิระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและที่อยูท่ ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ที่อยูส่ถานที่ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................  

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

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

 

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

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวชิาหลกัที่ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ......................................................  
 

7.  ช่ือบุคคลที่ร่วมเดินทางไปดว้ย..........................................................................................................................  

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

 

8. ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีที่ผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที่) 

    ตัง้แตว่นัที่...................................... ถึงวนัที่......................................... รวม........... วนั  

  กรณีที่ทา่นเคยไดว้ซีา่เชงเกน้แลว้ กรุณาระบุสถานทูตที่ออกวซีา่ให ้สถานทูตใด  ..................................................    

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

กรณีที่ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัที่ ...............................................................  

 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวซีา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
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 .................................................................................................................................................................  
 

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มผูีส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีที่มผูีส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม่) 

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

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

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

 

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


