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อิตาล-ีสวติเซอร์แลนด์ 7 วนั 
บนิสูม่ิลาน กลบัที่นครซรูคิ 

** บนิแบบไม่เหนือ่ยบนิเช้าถึงเยน็ แบบไมต่อ้ง

ยอ้นเสน้ทาง 

ไมต่อ้งลางานยาว ก็เทีย่วแบบสองประเทศได้ 
เดนิทางแบบไมเ่หนือ่ย เที่ยวสดุคุม้ แถมช้อปปิง้เตม็อิม่  

และชมน า้ตกไรนก์อ่นกลบับา้น 
เที่ยวมลิาน และเจนวั ชมทะเลสาบโคโม่ 

ช้อปปิง้ Fox Town Outlet  
เดินเลน่ถ่ายรูป แชะภาพกับซงิเควเทอรเ์ร ่

ดินแดน 5 หมู่บ้าน 

ชมความงามแหง่ขนุเขา ขึ นทิทลิสดว้ยกระเช้าใหมล่า่สดุ  
แวะกรงุเบิรน์ เมอืงหลวงแหง่สวติเซอรแ์ลนด์ 

มเีวลาเดนิเลน่ในเมอืงอนิเทอรล์าเกน้ ช้อปปิง้สนิคา้ดคีณุภาพสวสิ 
 

โดยสายการบนิโอมาน แอร ์
 

Happy Italy-Swiss 
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 บรษิทัฯ...ขอแนะน ารายการเทีย่วแบบ Happy Happy.. น าท่านเดินทางข้าม
ขอบฟ้าสู่ประเทศอติาลี ชมความงามของมิลาน โคโม ่เจนัว และซงิเควเทอเร่ ดินแดน 5 

หมู่บ้าน และเดินทางทอ่งไปในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์พร้อมกับเดินทางสู่ประสบการณ์

ใหม่ ขึ้นยอดเขาดังที่เป็นดินแดนสูงสุดของทิวเขาแห่งยโุรป ดังน้ี 
 

มลิาน เมืองใหญ่และมีจ านวนประชากรสูงที่สุดในอิตาล ีและยังได้ชื่อวา่เป็นศูนย์

รวมของแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังของอิตาล ี

ซงิเควเทอรเ์ร ่ หมู่บ้านเล็กๆ บริเวณรมิชายฝั่งริเวียร่าของอิตาล ีที่มีความหมายว่า 

ดินแดนทั้งห้า The Five Land หรือดินแดนแห่งความงดงาม ตั้งอยู่บนหน้า

ผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบริเวณชายฝั่งแคว้นลกิูเรีย ประกอบไป

ด้วย 5 หมู่บ้าน ทีซ่่อนตัวเองอยู่ห่างไกลจากสายตาของคนภายนอก ซึ่ง

ไดแ้ก ่Monterosso Al Mare, Vernazza Corniglia, Manarola และ 

Riomaggiore โดยทั้ง 5 หมู่บ้านนี้มีหุบเขาลอ้มรอบ มีแม่น้ าเป็นฉาก

ด้านหน้า ท าให้สถานที่แห่งน้ีมีความสวยงามตามธรราชาตริาวกบัภาพวาด

ของจิตรกรเอก  
เจนวั  เมืองท่าทางการค้าทางทะเลที่ส าคัญทางตอนเหนือของอิตาลีถือเป็นเมืองท่า

ที่ส าคัญยิ่งเปรยีบประดุจเส้นเลือดใหญ่ของประเทศมาอยา่งยาวนานและ

เป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดัง เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการ

ผลติรถยนต ์และยังเป็นบ้านเกิดของนักเดินเรือชื่อดังผู้ค้นพบทวีปอเมริกา 

คริสโตเฟอร์ โคลัมบัสด้วย  
โคโม ่  เมืองริมทะเลสาบชื่อเดียวกันกับชื่อเมือง  ซึง่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่

สวยงามที่สดุของอิตาลี ในแคว้นลอมบาร ์  เดีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ

ประเทศอิตาลี บริเวณเชิงเทือกเขาแอลป ์ทะเลสาบโคโมล้อมรอบดว้ยภูเขาสูงที่  ยัง

มีป่าไม้เขียวชะอุ่ม มกี าแพงธรรมชาติเป็นฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดน

บริเวณนี ้และมีหิมะปก  คลุมอยูต่ลอดปี  

อนิเทอรล์าเกน้  เมืองสวยในหุบเขาที่ตัง้ริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบคือทะเลสาบธุนน์และ

เบรียนซ ์และเป็นเมืองท่องเท่ียวดังของสวิสฯ มียอดเขาสูงเขตเทือกเขา

แอลป ์ 

แองเกิลเบริก์ สถานีกระเช้าส าหรับขึ้นสู่ยอดเขาทิทลิส ดื่มด่ ากับบรรยากาศที่

แสนโรแมนติคและหิมะปกคลุมตลอดปี 

ลเูซริน์  เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิสฯ และยังเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่สวยงาม 

อาทิ  ทะเลสาบลูเซริ์น สะพานคาแปล อนุเสาวรยี์สิงโตหินและแหล่งช้อปปิ้ง

สินค้าต่างๆ  

เบริน์   เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างขึ้นเมื่อ 800 ปีที่แลว้ 

ชาฟฮาวเซน่ เมืองที่สวยงามเต็มไปด้วยกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมสไตล์เรแนสซองส์

และอาคารสไตล์คลาสสิค เป็นที่ตั้ง  ของน้ าตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดและ

สวยที่สุดในทวีปยุโรป  



Happy Italy-Swiss7D/WY Promotion!! (MXP-ZRH) May-Jun2018  3 | P a g e  

 

 

ก าหนดการเดนิทาง     5-11 พ.ค. / 19-25 พ.ค. / 5-11 ม.ิย. / 

19-25 ม.ิย.2561 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-มสักตั (โอมาน)-มลิาน (อติาล)ี  
06.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 9  

เคาน์เตอรส์ายการบนิโอมาน แอร ์เคานเ์ตอร ์T1-5 เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบั

และอ านวยความสะดวกใหท้า่นกอ่นขึน้เครือ่ง (กรณุามาใหต้รงเวลา 

เนือ่งจากกฎของสายการบนิ ทา่นตอ้งมาแสดงตวัของทา่นเอง) 

09.10 น.  ออกจากเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิโอมานแอร ์ เทีย่วบนิ

ที ่WY818 

12.00  น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรงุมสักตั ประเทศโอมาน จากนัน้ าทา่นแวะเปลีย่น

เครือ่ง 

14.30 น.  ออกจากเดนิทางจากสนามบนิกรงุมสักตั โดยสายการบนิโอมานแอร ์

เทีย่วบนิที ่WY143 

19.35  น. เดนิทางถงึสนามบนิมารเ์พน็ซา่ กรงุมลิาน น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและศลุกากร จากนั้นให้ท่านตรวจรับสมัภาระ และโดยสารรถโค้ชเพ่ือ

เดินทางไปยังที่พัก  

จากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก Bedbank NH Milan Branch หรือระดบั

เทียบเท่า 

 

วนัทีส่อง มลิาน-ซงิเควเทอรเ์ร-่เจนวั  (อติาล)ี 

เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

 น าท่านชมตวัเมอืงมลิาน หรอืมลิาโน Milano ประเทศอิตาลี เมืองหลักของ

แคว้นลอมบาร์เดยีและเป็นเมืองส าคัญทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี มี

ชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศลิปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นใน

ลักษณะเดียวกับนิวยอร์ค  ปารีส  ลอนดอน และโรม นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จัก

ในด้านอุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลติรถยนต ์อัลฟา โรมีโอ รวมไป

ถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มลิานและสโมสรฟุตบอลเอซมีิลาน น าท่านชม

จัตุรัสสกาล่าและรูปปัน้ดาวินช ีและให้ท่านถ่ายรูปและชมความยิง่ใหญ่

ภายนอกของ มหาวหิารแหง่เมอืงมลิานหรอืมลิานดโูอโม มหาวิหารหินอ่อน

แบบกอธิคท่ีใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป สร้างในปี ค.ศ.1386 ด้วยศิลปะ

แบบนีโอโกธิคผสมผสานกันเป็นสถาปตัยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟืน้ฟู

ศิลปวิทยาการ ใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี มีความวจิิตรงดงามและประดับ

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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ประดาไปดว้ยรูปปั้นนบักว่า 3,000 รูป มีหลงัคายอดเรยีวแหลมจ านวน 135 

ยอด บนสุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแมม่าดอนน่าเป็นสงา่อยู่ มี

ลานกว้างด้านหน้าดูโอโมที่มีอนุสาวรีย์พระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ทรง

ม้าคือสถานที่จัดงานส าคัญต่างๆ ในบริเวณเดียวกันยังเป็นที่ตั้งของ แกล

เลอรี ่วิคเตอร์ เอ็มมานเูอล ที่นับว่าเป็นช้อปปิง้อาเขตที่สวยที่สุดในอิตาลี

มากว่า 100 ปี พร้อมถา่ยรูปกับอนุสาวรียข์อง ลิโอนาร์โด ดาร์วินชีจิตรกร

เอกที่โด่งดังจากภาพโมนาลิซา่  จากนั้นน าท่านเดินทางไปชมภายนอก 

ปราสาทฟอรซ์า่ หรอื Sforzesco Castle ได้รับการก่อสร้างขึ้นตัง้แต่ชว่ง

ศตวรรษที ่15 โดยฟรนัเชสโกสฟอรซ์า ดยคุแห่งมิลาน ต่อมาไดม้ีการบณูะ

และขยายใหญ่ขึ้นในช่วงยุคศตวรรษที่ 19 และ 17 และยังเป็นทีต่ัง้ของ

ป้อมปราการที่ใหญ่ท่ีสุดแหน่งหนึ่งในยุโรป สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทาง

สู ่เมอืง ลา สเปเซยี La Spezia เมอืงในเขตลกิเูรยี ตอนเหนอืของประเทศ

อติาล ีอยู่ระหว่างเมืองเจนัวและปิซ่า บริเวณอ่าวลกิูเรีย หนึ่งในอ่าวที่มี

ความส าคัญทางดา้นการค้าและการทหาร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 

ชั่วโมง) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน 

บา่ย น าทา่นเปลีย่นการเดนิทางต่อโดยรถไฟสูเ่มอืงซงิเควเทอรเ์ร ่Cinque 

Terre หมูบ่า้นเลก็ๆ ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณรมิชายฝัง่รเิวยีรา่ของอติาลี ทีม่ี

ความหมายว่า ดินแดนทั้งห้า The Five Land หรือดินแดนแห่งความงดงาม 

ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชนัเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบริเวณชายฝั่งแคว้นลกิู

เรีย ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้าน ทีซ่่อนตวัเองอยู่ห่างไกลจากสายตาของคน

ภายนอก แผ่นดินทีย่ากจะเข้าถึงได้โดยง่าย ได้แก ่Monterosso Al Mare, 

Vernazza Corniglia, Manarola และ Riomaggiore โดยทั้ง 5 หมู่บ้านนี้มี

หุบเขาล้อมรอบ มแีม่น้ าเป็นฉากด้านหน้า ท าให้สถานที่แห่งน้ีมีความ

สวยงามตามธรราชาตริาวกับภาพวาดของจติรกรเอก ประกอบกับเป็นส่วน

หนึ่งของอุทยานแห่งชาติและไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก

องค์การยูเนสโก้อกีด้วย ซึ่งหมู่บ้านท้ังห้านี้ยงัคงสภาพดั้งเดิมมาตั้งแต่

ศตวรรษที ่11 น าท่านเดินเล่นชมความงามของหมู่บ้านที่มีสีสันสวยงาม 

สร้างลดหลั่นกันตามเนินผาริมทะเล ให้ท่านเดินเล่นชมหมู่บ้านริโอแมกจิโอ

เร่ Riomaggiore หมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่มีเสน่ห์และมีบรรยากาศเหมือนเมือง

ตุ๊กตา บ้านเรือนที่ตั้งลดหลั่นกันบนหน้าผาทีป่กคลมุด้วยต้นไม้เขยีวขจีตดั

กับน้ าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอควอยส ์โดยเฉพาะในฤดรู้อน ให้ท่านได้

ถ่ายรูปตามอัธยาศัย และเดินชมหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่ง มอนเตรอสโซ ่

Monterosso Al Mare หมู่บ้านที่ใหญ่และขึ้นชื่อที่สุด เนื่องจากเป็นเพียง

หมู่บ้านเดียวที่มีชายหาดให้นักท่องเที่ยวลงไปนั่งเล่นพักผ่อนได้จริง และ
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คึกคักมากในช่วงฤดูร้อน มอนเตรอสโซแบ่งหมู่บ้านออกเป็น 2 ด้าน หาก

นับจากสถานีรถไฟ ด้านทิศเหนือเป็นส่วนของบ้านตากอากาศ มีร้านค้า

เสียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนทิศใต้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน จะไปทางด้านทิศใต้นั้น

ต้องเดินลอดอุโมงค์ที่เจาะผ่านช่องเขาเข้าไปตัวชุมชนที่นี่เป็นชุมชนที่

ใหญ่ที่สุด และเป็นชุมชนแรกที่ก่อตั้งขึ้นในบรรดา 5 หมู่บ้าน เดินชม

ภายนอกวิหารนักบุญจอห์นเดอะแบ็พทิสต์ Chiesa di San Giovanni 

Battista สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13-14 เป็นโบสถ์เล็กๆ มีลักษณะ

สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค  ท าจากหินอ่อนสลับสีขาวด าเป็นลายขวาง

พาดตัววิหารทั้งด้านนอกและด้านใน มีเวลาให้ท่านถ่ายภาพงดงามตาม

อัธยาศัย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมอืงเลอเวนโต ้Levento เมืองริมทะเล

อิตาเลี่ยนริเวียร่า เพ่ือน าท่านเดินทางต่อสู่ เมอืงเจนวั Genoa (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมืองท่าทางการค้าทางทะเลที่ส าคัญทาง

ตอนเหนือของอิตาลถีอืเป็นเมืองท่าที่ส าคัญยิ่งเปรียบประดจุเส้นเลือดใหญ่

ของประเทศมาอย่างยาวนาน มีความรุ่งเรืองอย่างยิ่งในอดีตจนถึงศตวรรษ

ที่ 18 ถกูกองทัพของจกัรพรรดิ์นโบเลียนบกุเข้ายึดครองและผนวกดินแดน

แห่งนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของฝรั่งเศส แต่เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ เมือ่นโป

เลียนเส่ือมอ านาจลง เจนัวได้มีโอกาสกลับมาฟื้นฟูบ้านเมืองและกลับเข้ามา

เป็นส่วนหนึ่งของอิตาลีอีกครั้งจวบจนปัจจุบนั ปัจจุบันเจนัวเป็นเมอืงท่ี

สามารถท ารายได้เข้าประเทศได้เป็นอย่างเสมอต้นเสมอปลายทั้งเป็นเมือง

ท่าส าคัญและเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดัง เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยแีละ

อุตสาหกรรมการผลติรถยนต์ ได้แก่ เฟียต อัลฟ่าโรมิโอ แลนเซีย เป็นต้น 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง 

 จากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก Mercure Genova San Biagio หรือระดับ

เทียบเท่า 

 

วนัทีส่าม เจนวั (อติาล)ี-Fox Town Outlet (สวติเซอรแ์ลนด)์-โคโม ่(อติาล)ี 

เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

 น าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในเขตเมอืงเมนดริ

โซ ่Mendriso (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) น าท่านสู่ ฟอ็กซท์าวน์

เอา๊ทเ์ลต็ Fox Town Outlet ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองโคโม่ในอิตาลี เป็นช้

อปปิ้งเอา๊ท์เล็ตทีร่วมสนิค้าแฟชั่น แบรนด์เนมจากหลายเมืองและจากดีไซ

เนอร์ชั้นน าระดับแถวหน้าของอิตาล ีมรี้านค้าแฟชั่นและสินค้าต่างๆ ท้ัง 

Gucci, Prada, Versace, Valentino, Bally, Dolce & Gabbana, 

Missoni, Diesel, Esprit, Adidas, Nike และอื่นๆ มากมาย โดยสินค้า
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แฟชั่นจะลดราคาตั้งแต่  

30 - 70% อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอธัยาศัย (เพือ่ควาสะดวกใน

การเลอืกซิอ้สนิคา้ตา่งๆ ใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั)  

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโคโม ่Como ให้ท่านชมและถา่ยรูปอนุสรณ์สถาน

ทหารของเมืองโคโม่ มีลักษณะหอสูง 30 เมตร หันหน้าออกสู่ทะเลสาบโค

โม่ ภายในประกอบไปด้วยเสาหินแกรนิตที่มนี้ าหนักถึง 40 ตันพรอ้มกับ

การสลักชื่อของเหลา่ทหารที่รว่มรบในสงครามโลกครั้งที ่1 กว่า 650 นาย 

ใกลก้ันน้ันเป็นมหาวิหารโวเทียโน่หรือวิหารโวลทา่ ไดร้ับการก่อสร้างขึ้น

เน่ืองในโอกาสเฉลิมฉลองครบ 100 ปี ด้วยรปูแบบการตกแต่งแบบนีโอ

คลาสสิค ให้ท่านถ่ายรูปและชมภายนอกมหาวิหาร และวิหารโคโม่ ที่สร้าง

ขึ้นในรูปแบบโรมันคาทอลิค ถือเป็นอาคารทีส่ าคัญอีกแห่งหนึ่งของแคว้น

ลอมบาร์เดีย ให้ท่านเดินเล่นชมโบสถ์ส าคญัต่างๆ บริเวณริมทะเลสาบโคโม 

ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาล ีในแคว้นลอมบาร์เดีย 

ทางเหนือของประเทศอิตาล ีบริเวณเชิงเทือกเขาแอลป ์ทะเลสาบโคโม่

ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงที่ยังมีป่าไม้เขยีวชะอุม่ หลายจุดบนชายฝั่งเป็นช่อง

เขาแคบและหน้าผาทีส่วยงาม ทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์

ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นก าแพงธรรมชาติทีส่ร้างฉากหลังอันงดงาม

อลังการให้กับดินแดนบริเวณนี ้เทือกเขาแอลป์น้ันมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปี 

จึงท าให้สามารถเล่นสกีหิมะได้ตลอดเวลา จงึเป็นจุดดึงดูงให้ผู้คนจากทั่ว

โลกหลั่งไหลมาท่องเท่ียวพกัผ่อนกันอย่างไม่ขาดสาย   

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ.ภัตตาคารจีน 

  จากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก Just Hotel Lomazzo Fiera หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัทีส่ี ่ โคโม ่(อติาล)ี-แองเกลิเบริก์-ยอดเขาทติลสิ-ลเูซริน์-บรนุเนน่ 

(สวติเซอรแ์ลนด)์  

เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

 น าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกครัง้เข้าสู่

เมอืงแองเกลิเบริก์ เมอืงเล็กๆ บนเขาสูง อยู่ในรัฐอ็อบวัลเดิน 

สวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงาม

ของหุบเขาแอลป์จนถึงสถานีกระเช้าหรือเคเบิ้ลคาร ์ (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง) 

 เมือ่เดนิทางสูส่ถานกีระเชา้ ใหท้า่นไดม้โีอกาสสมัผสักบัการนัง่

กระเชา้รุน่ใหมใ่นหลากหลายแบบ กระเชา้ขนาด 6-8 ทีน่ัง่ตอ่ดว้ย

กระเชา้โรแตร ์กระเชา้ขนาดใหญ่และทีห่มนุรอบตวัเองไปดว้ยใน

ขณะทีเ่คลือ่นที ่ซึง่เป็นแหง่แรกของโลก เพือ่ใหท้า่นจะไดช้ืน่ชมกบั
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ววิสวยๆ ในแบบ 360 องศา จนถึงบน ยอดเขาทติลสิ ที่มีความสูงถึง 

3,020 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ชมทัศนียภาพอันงดงามกับหมิะปก

คลุมตลอดปี พร้อมกับตามรอยละครเรือ่งอย่าลืมฉัน ที่ได้ยกกองมา

ถ่ายท าบนยอดเขาแห่งน้ี ที่สะท้อนถึงความงดงามและแสนโรแมนติค 

และให้ท่านได้มีเวลาถ่ายรูปกับทัศนียภาพงดงามอย่างเตม็อิ่มและเดิน

เล่นบนสะพานแขวนที่สูงที่สุดในยุโรป  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงบนยอดเขา 
บา่ย น าท่านเดินทางจากทติลิสดว้ยกระเช้าโรแตร์ และน าท่านเดินทางสู ่เมอืงลู

เซริน์ (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) เมืองท่องเท่ียวอันดับหนึ่งของสวิสที่

หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แตลู่เซริ์นก็ยังคงมีความสวยงาม

เหมือนเดิมน าท่านชม อนสุาวรยีส์งิโต และถา่ยรปูกบั สะพานไมค้าเพล 

สร้างขึ้นตั้งแต่สมยัศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจ่ัว

ด้วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้เป็นการเล่าเรื่องราว

ประวตัิความเป็นมาของเมืองลูเซริ์น โดยมีหอคอยน้ า Wasserturm ซึ่งเดิม

ใช้เป็นที่คุมขังนกัโทษและเก็บเอกสารรวมทัง้ของมีค่าของเมืองไว้ หอคอย

นี้มีลักษณะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมที่มีฐานเชือ่มติดอยูก่ับสะพานสรา้งขึ้น

ราวป ีค.ศ. 1300สะพานแห่งน้ีเคยถกูไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มี

การบรูณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดมิ (ภาพวาดดั้งเดมิถกูไฟไหม้ไป

ค่อนข้างมาก) สะพานชาเพลนี้ถือเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยโุรป  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ.ภัตตาคารจีน 

จากนั้นน าท่านเดินทางสูเ่มอืงบรนุเนน่ เพ่ือน าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พัก 

โรงแรม City Hotel Brunnen หรือระดับเทยีบเท่า 

 

วนัทีห่า้  ลเูซริน์-เบริน์-อนิเทอรล์าเกน้-บรนุเนน่ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

 น าท่านเดินทางสูก่รงุเบริน์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) นครหลวง

อนังามสงา่ของประเทศ เมืองมรดกโลกอันล้ าค่าที่ถ่ายทอดและอนุรักษ์มาสู่

ปัจจุบัน น าท่าน ชมกรงุเบริน์ ที่สร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป มีหลักฐาน

ทางประวัติศาสตร์มากมาย องค์การยูเนสโกป้ระกาศให้ส่วนหนึ่งของเมือง

เป็นมรดกโลก ชมยา่นเมืองเก่าซึ่งปัจจุบันเตม็ไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค

เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินทางเที่ยวชมอาคารเกา่อายุ 

200-300 ป ีชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ (ไซท้์ กล็อคเค่น) อายกุว่า 800 ปี ที่

จะมีตุก๊ตาออกมา เริงระบ าให้ดูทุกๆ ชัว่โมงทีน่าฬิกาตีบอกเวลา ชมศาลาว่า

การเมือง ในศิลปะแบบโกธิคและชมเบเร็นกราเบ็น หรือ บ่อหมี สตัว์ที่เป็น

สัญลักษณ์ของเมือง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน 
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บา่ย น าท่านเดินทางต่อสู ่เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ เมอืงสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 

2 ทะเลสาบคือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ ์(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง) มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองอนิเทอร์

ลาเก้น เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลาง

เทือกเขาน้อยใหญท่ี่มทีุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มสีวนดอกไม้เล็กๆ น่ารัก 

สร้างสีสันให้ตัวเมือง รวมทั้งม ีอาคารคาสิโน คูซาล อายุกว่า 100 ปีที่

งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น และยังเป็นคาสิโนของเมืองอีก

ด้วย หรือช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของสวสิ อาทิ นาฬิกา ช็อคโกแลต 

มีดพกอเนกประสงค์ เป็นต้น   

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับสู่เมืองบรุนเน่นอีกครั้ง  

น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พัก City Hotel Brunnen หรือระดับเทียบเท่า 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารของที่พัก จากนั้นให้ท่านพกัผ่อนตาม

อัธยาศัย 

 

วนัทีห่ก  บรนุเนน่-ชาฟฮาวเซน่-น้ าตกไรน-์ซรูคิ-สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

 น าท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พัก พร้อมน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงชาฟเฮาเซน่ ทีต่ัง้

ของน้ าตกไรน ์น้ าตกที่มีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป 

(ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมืองทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ 

ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของแม่น้ าไรน ์เมืองที่สวยงามเต็มไปด้วยกลิ่นอายของ

สถาปัตยกรรมสไตล์เรแนสซองส์และอาคารสไตล์คลาสสิค เป็นทีต่ั้งของ

น้ าตกไรน์อันโด่งดัง ชมววิ น้ าตกไรน ์น้ าตกที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดและสวย

ที่สุดในทวีปยโุรป อยู่ระหว่างเมืองเล็กๆ ชื่อ Neuhausen am Rheinfall 

กับ เมือง Laufen-Uhwiesen ใกล้ๆ เมืองชาฟฮาวเซ่นทางตอนเหนือของ

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ น้ าตกกว้าง 150 เมตร สูง 23 เมตร มีต้นก าเนิดจาก

แม่น้ าไรน ์และเน่ืองจากกระแสน้ ามีก าลังแรงมากท าให้ปลาไม่สามารถว่าย

ข้ามน้ าตกไปยังแม่น้ าไรน์อีกฝั่งหน่ึงได ้นอกจากปลาไหล (eels) เท่านั้นที่

สามารถไต่ไปตามก้อนหิน และข้ามไปยังแม่น้ าไรน์อีกฝั่งหน่ึงได ้น้ าตกไรน ์

เป็นน้ าตกที่มีทัศนียภาพท่ีงดงามมาก เป็นแรงบันดาลใจให้ วิลเลียม เวริ์ดส

เวิร์ท แต่งกวถีึงความงามอันเป็นอมตะของน้ าตกแห่งนี้ในปี ค.ศ.1821 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมอืง 

ซรูคิ Zurich เมืองที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในสวิส และมีแม่น้ าลิมมัตเป็น
แม่น้ าที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แตม่ีชื่อเสียง

ระดับโลกและเป็นเมอืงศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรม
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ของประเทศอีกด้วยเดินทางถึงเมืองซูริค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง)   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน 

บา่ย น าทา่นชมย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัย

กลาง สถานที่โดดเด่นเห็นจะเป็นมหาวิหารคู่บ้านคู่เมืองโบสถ์กรอสมุน

เตอร ์Grossmunste Church ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซรูิค ตั้งอยู่

บริเวณรมิฝั่งแม่น้ าลิมมัต ปจัจุบันกลายเป็นหน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยว

ของซูริค ตามต านานเล่าว่า กษัตริย์ Charlemagne ทรงสร้างหอคอยสูง

ของมหาวิหารแห่งน้ีขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 8 ตรงบริเวณ

หลุมฝังศพของ Saint Felix และ Saint Regula สองนักบุญผู้ย่ิงใหญ่ซึ่งถูก

ค้นพบ ณ ที่น้ี ถัดไปไม่ไกลคือโบสถ์เซ้นต์ปีเตอร ์โดยด้านบนสุดของ

โบสถ์เซนต์ปีเตอร์น้ันเป็นท่ีตั้งของหน้าปัดนาฬิกาท่ีติดอันดับหน้าปัด

นาฬิกาท่ีใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย โดยหน้าปัดนาฬิกาของโบสถ์มี

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8.7 เมตร และโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ ที่มี

หน้าต่างกระจกสีอันสดใสสวยงาม ฝีมอืออกแบบของศิลปินชื่อดัง 

ได้แก่ Giacometti และ Chagall และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก

เพิ่มเตมิก่อนกลับบ้าน 

17.00 น.  ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินครซรูคิ และเผือ่เวลาให้

ทา่นท าคนืภาษทีีส่นามบนิ 

21.55  น. น าทา่นออกเดนิทางจากสนามบนิซรูคิ โดยสายการบนิโอมานแอร ์

เทีย่วบนิที ่WY154 

 

วนัทีเ่จด็  มสักตั (โอมาน)-กรงุเทพฯ 

06.20  น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรงุมสักตั ประเทศโอมาน จากนัน้ าทา่นแวะเปลีย่น

เครือ่ง 

09.00 น.  ออกจากเดนิทางจากสนามบนิกรงุมสักตั โดยสายการบนิโอมานแอร ์

เทีย่วบนิที ่WY815 

18.00 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพ..  

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

 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมี

เหตกุารณอ์ืน่ๆ ที่ไมค่าดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานที่

ใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุา่งๆ หรอืสถานทีป่ดิโดยมิไดร้บัแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหน้า  บรษิทัฯ ขออนญุาตท าการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทนให ้ทัง้นีเ้พือ่

ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 
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อตัราคา่เดนิทาง  5-11 พ.ค. / 19-25 พ.ค. / 5-11 ม.ิย. / 19-

25 ม.ิย.61 
    

Happy Italy-Swiss 7 D/WY 

Promotion !! 

อติาล-ีสวติเซอรแ์ลนด ์

ราคาทวัร ์

ผู้ใหญ่ ท่านละ 47,900 

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,900 

ราคาส าหรับท่านที่มตีั๋วโดยสารอยู่

แล้ว ท่านละ 

28,900 

 

**ไมร่วมคา่บรกิารงานดา้นวซีา่และบรกิารดา้นเอกสารและนดัหมาย ทา่นละ 

3,300 บาท // คา่ทปิคนขบั และ 

คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท (คา่ใชจ้า่ยวซีา่และทปิช าระพรอ้มคา่ทวัร์

กอ่นออกเดนิทาง) ** 

 

*** บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี้ ามนั  ในกรณทีี่สายการ

บนิมกีารเรียกเกบ็เพิ่มเติมภายหลงั *** 

*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตให้เดก็อายตุ่ ากว่า 7 ป ีเข้าพักแบบไมม่เีตียง

เสรมิ *** 
  

หมายเหต ุ

 อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ปน็ผู้ใหญจ่ านวนไมต่่ ากวา่ 30 ทา่น 

และจะตอ้งช าระมดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 กรณที่านทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารของทาง

บรษิัททวัร ์ กรณุาแจง้ล่วงหนา้เนือ่งจากมกีารเกี่ยวขอ้งกบัการยื่นวซีา่ ซึง่ผู้

เดนิทางไมส่ามารถยืน่วีซา่พรอ้มคณะได ้ 

 การด าเนนิการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15 วนัท าการ ดงันั้นจงึขอ

ความรว่มมอืในการจดัเตรยีมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวซีา่ใหค้รบถว้นและ

สมบรูณ ์ทัง้นีเ้พือ่เปน็ผลดแีละความสะดวกรวดเรว็ในการด าเนินการขอวซีา่ 
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อตัรานีร้วมบรกิาร 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบินโอมานแอร ์เส้นทาง กรุงเทพฯ-มัสกัต-มิลาน // 

ซูริค-มัสกัต-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 

 ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ,  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัส่งระหวา่งน าเที่ยวตาม

รายการทีร่ะบ ุ

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทัจากกรุงเทพฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ

เดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายตุ่ ากว่า 1 ป ี

และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (กรมธรรพ์เป็นไปตาม

เง่ือนไขของบริษัทประกันฯ) 

 ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลงิและค่าประกันภยัการเดินทางที่มกีารเรียกเก็บจากสายการบิน 

ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันท่ี 21  มี.ค. 2561 หากมีเพ่ิมเติมภายหลังหรืออัตรา

การผกผันค่าน้ ามันหรอืภาษีใดๆ จะต้องมกีารช าระเพ่ิมตามกฏและเง่ือนไขของ สายการ

บิน 

 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อ

ท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทาง 

 คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เชงเกน้และคา่ธรรมเนยีมการท าเอกสารและการนดัหมาย 

ทา่นละ 3,300 บาท (ช าระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นเดนิทาง) 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ, หวัหนา้ทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ทา่นละ 1,500 บาท 

(ช าระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นเดนิทาง) 

 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิของท่านด้วยตัว

ท่านเอง หรือหากต้องการการบรกิารยกกระเป๋าจะต้องช าระค่าทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ 

เรียกเก็บ 

 ค่าใช้จ่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่และค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม

เองค่าโทรศัพท ์ค่าซกัรีดฯลฯ 

 ค่าอาหารหรือเครื่องดืม่ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิไดค้าดคิด เช่น การปรับค่าน้ ามัน, การปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวซี่า 

หรือค่าบรกิารอื่นที่เกีย่วกับวีซา่ หรืออ่ืนๆ ทีม่ิได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าน้ าดื่มระหว่างทัวร ์(ไม่ได้แจกน้ าดื่มระหวา่งทัวร์) 

 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนต่างดา้ว 

 ค่าประกันภยัการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภยัหรือเหตุร้ายแรงใน

ต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบตัิเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อ

ประกันเพิ่มเตมิได ้
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การช าระเงนิ  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน 
ส าหรับการจองทัวร ์โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทวัร ์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บ

ทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท าการ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

 
การยกเลกิ 
 หากมีการยกเลกิเกิน 45 วันท าการแต่ไม่เกนิ 90 วันท าการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนเงินมัดจ าค่าตัว๋โดยสารของท่านนั้นๆ (เง่ือนไขค่ามัดจ าตามที่ทางสายการบิน
เรียกเก็บ) 

 หากมีการยกเลกิน้อยกว่า 45 วันท าการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า
ทั้งหมด 

 หากมีการยกเลกิน้อยกว่า 15 วันท าการ บรษิัทฯ จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินค่าทวัร์
ทั้งหมด 

 หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิ ผู้โดยสารต้องช าระค่ามัดจ า 

20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรยีกเก็บ 
 หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืค่ามัดจ า  
 หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนค่าทวัรท์ั้งหมด  

 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสาย

การบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตกุารณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

o กรณีที่มกีารเกิดภยัธรรมชาติ ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่้เดินทางก าลังจะ
ไป หากมีเหตกุารณ์ตา่งๆ เกิดขึ้นและมีเหตทุ าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทาง
ตามก าหนดได ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวา่จะไดร้บัการยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวรต์ิดต่อวา่สามารถคืน
เงินได้  

o บริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้ามน าเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ ความ
ประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแลว้ ทางบรษิัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่จ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวซี่า อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระ
ของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินก าหนด รวมถึงไมร่ับผิดชอบกรณีเที่ยวบิน
ล่าช้าหรือยกเลกิเท่ียวบิน 

o ในบางรายการทัวร์ ทีต่้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋า
อาจจะถกูก าหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแตล่ะสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรบัผิดชอบคา่ใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่เกิน 
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o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสบูบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และ
สถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชัดเจนในเรือ่งการสูบบุหรี่ และมีสถานท่ีโดยเฉพาะ
ส าหรับผู้สูบบุหรี ่ทั้งน้ีเนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีที่ท่านเดินทางเปน็ครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครวั ทีต่้อง

ได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวก
ในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวรท์ั้งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทั้งปี หรือก าหนดลว่งหน้าค่อนข้างนาน 
หากวันเดินทางดังกลา่วตรงกับวันที่สถานทีเ่ข้าชมนั้นๆ ปิดท าการ หรือ ปดิโดยมิได้
แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันท่ีคณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกลา่วได ้ทางบริษทัฯ จะสลับรายการเพ่ือให้ท่านได้เข้าชม
สถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเง่ือนไขราคาที่ได้รับจากทาง 

บริษัท supplier ประเทศน้ันๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรือ เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกลา่วได ้ทางบริษัทฯ จะไม่มี

การคืนเงินใดๆ ให้แกท่่าน เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  
o หากช่วงที่เดินทางเปน็ช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยดุของชาว

ยุโรป รา้นค้าปิดเป็นสว่นใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 
 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จึง

อาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple 

Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ปน็ 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื

อาจจะตอ้งแยกเปน็ 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณทีีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ี

อุณหภูมิต่ า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก

และห้องพักในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมือง

เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจ

เป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่

ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 
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1. หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่่ ากว่า 6 เดอืน  
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถ

ใช้ได้ แต่หากนับแลว้ต่ ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสือ
เดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  

หลกัฐานการยืน่วซีา่สถานทูตอิตาลี 
***การยืน่วซีา่อติาล ีทกุทา่นตอ้งแสดงตวัทกุครัง้ทีม่ีการเดนิทางเพือ่สแกนลายนิว้มือ

ที่ศนูย์ยืน่ VFS ITALY *** 

ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 15 วันท าการ  

เอกสารในการขอวีซ่า  (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

***สิง่ทีท่า่นควรทราบกอ่นยืน่วซีา่*** 

1. สถานทูตอติาลีไม่อนญุาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวี

ซ่า  

2. ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยูต่่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวซี่า

ด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ านักหรือศึกษาอยู่เท่าน้ัน 

3. การพิจารณาวีซา่เป็นดุลยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดี

และถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายขึ้น 

หมายเหต ุ กรณีลกูค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ลกูค้าต้อง

แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของทา่น 
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o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างส าหรบัวีซ่าอย่างน้อยไมต่่ ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรณุาเตรยีมเลม่เก่าให้ดว้ยเน่ืองจาก

ประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวซี่า  
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรณุาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งให้กบับริษัททวัร ์

หากมีการสูญหาย บรษิัทฯ จะไมร่ับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  

 

2. รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รปู เนน้รปูหนา้ขนาด
เทา่รปูถา่ยในหนา้หนังสอืเดนิทาง   
- ฉากหลังสีขาวเท่าน้ัน เน่ืองจากสถานทูตจะต้องสแกน

รูปลงบนวีซ่า   
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่

หมวกและ 
เครื่องประดบั ** 

 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณเีป็นเดก็ อายตุ่ ากวา่ 20 ป ี 
- ใช้ส าเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายตุ่ ากว่า 20 ปี และยังศกึษาอยูถ่งึแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูต

ขอส าเนาสูติบัตรด้วยและกรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 

 

4. หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ัง้เบอรท์ีท่ างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณทีา่นทีส่มรสแลว้  

6. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณทีา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 

7. ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณทีา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 

8. ส าเนาใบหยา่ กรณทีา่นทีห่ยา่แลว้  

 

9. หนงัสอืรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบง่ชี้การมอีาชพีและมรีายไดข้องผู้
เดนิทาง 

 *** การสะกดชื่อ นามสกลุของผูย้ืน่ค าร้องขอวซีา่ในเอกสารการงาน ต้อง
สะกดให้ตรงตามหนงัสอืเดนิทาง มเิชน่นัน้ สถานทูตจะไมร่ับพจิารณา 
(ส าคัญมาก) *** 
- กรณลีูกจา้ง ใช้ใบรับรองการท างานของบรษิัทที่ท างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

เท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าท างาน, อัตราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน 
(หนังสือรับรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวซีา่) เป็นต้น 

- กรณมีอีาชพีรบัราชการ ใช้หนังสือรับรองการท างานจะต้องคดัเป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น (ตวัจริง) โดยระบุต าแหน่ง, อัตราเงนิเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่ม

ท างานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ ส าเนาบัตรประจ าตัวราชการ 1 
ชุด (หนังสือรับรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) 

- กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า หรือ ส าเนากรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า หรือ ส าเนาหนงัสอืรบัรองความเปน็เจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่่ า
กวา่ 3 เดอืน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณที่านทีเ่ป็นแมบ่า้น   

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



Happy Italy-Swiss7D/WY Promotion!! (MXP-ZRH) May-Jun2018  16 | P a g e  

 

 หากไม่มีอาชีพหรือเปน็แม่บ้าน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี 
พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส 

 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม 
แสดงส าเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงส าเนาสูติบัตรบุตร ทั้งน้ีเพ่ือแสดง
ความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไมม่ีบุตรดว้ยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมิได้จดทะเบยีน     

 
- กรณที่านทีว่า่งงาน ไมม่ีรายได ้ จะต้องมผีู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดง

หลักฐานการท างานและหลกัฐานทางด้านการเงินของผูร้ับรอง พร้อมชีแ้จงโดย
หนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือ
ญาติใกล้ชิด  (กรณีนีห้ากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง 
ท่านอาจถกูปฏิเสธการยื่นค าร้องขอวซี่านี้)   

- กรณเีป็นเดก็นักเรยีนและนักศกึษา  ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดง
ความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา  จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็นภาษาองักฤษ 

(ฉบับจริง)  

 

10. หลกัฐานการเงนิ   
- ใช้ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยส์่วนตวั อพัเดทไม่เกนิ 7 วนักอ่น
ยืน่พร้อมถา่ยส าเนายอ้นหลงั 6 เดอืนแสดงชื่อเจา้ของบญัช ี โดยชือ่
และนามสกลุตอ้งสะกดใหถ้กูต้องตามหนา้พาสปอรต์ 

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเกา่ กรณุาส าเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของ
เล่มเก่าทีต่่อ พร้อมกบัตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน 

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดอืนหายไป ขอให้ออกเป็น statement 

จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ ากว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไมต่่ ากว่า 7 วันนับ

จากวันนัดหมายยื่นวซี่า แต่หากใช้ statement แลว้ยังคงไมม่ีการเคลื่อนไหวทุก

เดือน ขอให้ท าหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ 

ตามความเป็นจริง อาทิ ไม่มกีารเคลื่อนไหวเน่ืองจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะ

เวลานานหรือเหตผุลอืน่ๆ ตามแตล่ะบุคคล เป็นต้น  
- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เลม่ กรุณาแสดงส าเนาสมุดบัญชีอื่นแนบ

ด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงนิฝากประจ า เป็นต้น 
- กรณีรับรองค่าใช้จา่ยให้บุคคลในครอบครัว ต้องท าจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้

บุคคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชีแ้จงต่อสถานทูต 
1 ฉบับ โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีส าเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัว
ประกอบด้วยแมว้่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วกต็าม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่าย
ที่มีการเงินมากกว่าต้องท าจดหมายรับรองคา่ใช้จ่ายพร้อมระบุชื่อและ
ความสัมพันธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

 
*** สถานทตูไมร่บับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณ ี *** ทั้งนีเ้พือ่แสดงใหเ้หน็วา่มี
ฐานะทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกับคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่
กลบัสูภ่มูลิ าเนา  

 

11. กรณเีดก็อายตุ่ ากวา่ 20 ป ี(กรณไีมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-
มารดา หยา่รา้ง)  
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- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบดิาหรือมารดา 
- หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัด

จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย 
กรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบิดาจะต้องคัด
จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย 
กรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุรดว้ย 

- หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจ้ง
ความสัมพันธ์และยินดชีดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคดัฉบับจริงจาก
อ าเภอต้นสังกดัเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบับ
แปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของ
บิดาเพื่อรับรองแก่บตุรด้วย 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลังโดยมี
รายละเอียดว่าฝา่ยใดเป็นผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 

*** การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศใน
กลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวซี่า สถานทูตไม่คืน
ค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความรว่มมือในการ
เชิญท่านไปสัมภาษณต์ามนัดหมายและโปรดแต่งกายสภุาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะส่ง
เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร
เพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดังกลา่วเช่นกัน 
***    กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากการไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะ
ถูกบันทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อท่านได้ช าระเงินค่ามัดจ าหรือทั้งหมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของ
บริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
** กรณมีีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหวา่งการยื่นวซี่า ท่านสามารถจะต้องแจ้ง

ความจ านงแก่บริษัททวัร์ให้ทราบลว่งหน้า แต่หากกรณที่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทาง
ก่อนก าหนดวันยื่นวซีา่และท่านไม่สามารถน าหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้น

จะต้องมายื่นเดีย่วและแสดงตัวที่สถานทตูตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

 

 ***   ทางสถานทตูจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่
จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบเุท่านั้น การปฏิเสธวีซา่อันเน่ืองมาจาก
หลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถปุระสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่าน
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หลังจากทวัร์อกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผู้เดินทางเป็นหลัก   

                     

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

กรอกขอ้มูลตามความจรงิ เพราะมีผลกบัการยืน่ขอวซี่าเข้ายโุรป 

หากมรีายละเอยีดใดๆ ที่ไมเ่หมอืนกบัความเปน็จรงิหรอืไมเ่หมอืนกบั

ตอนน าเอกสารสง่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทางศนูยย์ืน่หรอืสถานทตูขอ

อนญุาตเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มูลใน

ระบบออนไลน ์จดุละ 200 บาท / ท่าน 

กรณุากรอกใหค้รบถว้น อยา่ปลอ่ยว่างไว ้อาท ิเกษยีณ / แม่บา้น / 

อาชพีอิสระ /  

ไมไ่ดศ้กึษาแลว้ / รอศกึษาตอ่ เปน็ตน้ รบกวนระบุมาใหเ้รยีบรอ้ย 

 
 

1.  ชื่อ-สกุล 

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

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

 
 ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) 

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

................. 
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 ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อน

แต่งงาน  (ภาษาไทย)..........................................................  

 (ภาษาอังกฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วันเดือน

ปี เกิด ................................................. 

     วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือ

เดินทาง ................................................ 

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน 

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

2.  สถานภาพ        โสด        แต่งงานจดทะเบียน        

แต่งงานไม่จดทะเบียน        หย่า        หม้าย 

 
3.   กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณา

กรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล

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

      วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่เกิด 

สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน 

(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................

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

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

 รหัสไปรษณีย์          

 ท่ีอยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above 

(ภาษาอังกฤษ)......................................... 

 

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

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

 รหัสไปรษณีย์        

 โทรศัพท์บ้าน ........................................... 

 โทรศพัทม์ือถือ ............................................ อเีมลล ์

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

5.  ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา 

(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................

...... 

 (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการท่ีท านั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด 

..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและท่ีอยู่ท่ีท างานให้

ชัดเจนเช่นกัน)  

  ท่ีอยู่สถานที่ท างาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

รหัสไปรษณีย์        
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 ต าแหน่งหน้าท่ี (ภาษาอังกฤษ) 

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

.......... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน 

(ถา้ม)ี ................................. 
 

 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

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

 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักท่ีศึกษา 

(ภาษาอังกฤษ) ...................................................... 

 

7.  ชื่อบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปด้วย

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

 ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ 

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

8.  ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีท่ีผ่านมาหรือไม่         ไม่เคย        

เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันท่ี) 

    ต้ังแต่วันที่ ..............................  ถึงวันท่ี 

..............................   รวม ........... วัน 

 ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่    ไม่เคย        เคย   

กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันท่ี 

...................................................................................... 
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9.  ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่  ตัวเอง 

       มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย  

(กรณีท่ีมีผู้สนับสนุดค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและ

ระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรือไม่) 

ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่าน คือ 

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

.......... 

ความสัมพันธ์กับท่าน 

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

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

 เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่         เดินทางด้วยกัน        ไม่ได้

เดินทางด้วยกัน 

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

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

 


